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 األنبيـاءه  مه خاتَ  على والسالم   والَصالة   ،العالمين   رّبه  لله  الحمد  

 ،ين  أجمعه  هه به وصح   هه وعلى آله  ،األَمين   نا م حمد  ، سيده والمرسـلين  

 

 ، رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد معالي

عن اإلسالمي للتنمية  البنكه  محافظَ ، زياد العذاري /األستاذمعالي 

 ،المحافظين   مجلسه  رئيسَ ، التونسيةالجمهورية 

ه  التعاونه  لمنظمةه  العام   معالي األمين    الدكتور يوسف   ،اإلسالمّي

 ،العثيمين

 ،ن  والمناوب نَ ووالمحافظ ،ن  والمحافظ ،المعالي أصحابَ 

 ،الوفود أعضاءَ  واألخوات   األخوة  

  ....الكرام   ، الحضور  واألخوات   األخوة  

 هوبركات   للاه  ورحمة   م  عليك   الّسالم  
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نِي ه   أن   - معاليكم – كلمتِي مستهل ِ  فِي يسرُّ  آيات بأسمى أتوجَّ

 سيادتكمول ، السبسي قائد الباجي الرئيس لفخامة واالمتنان الشكرِ 

 العزيز بلدكم أبواب فتح على المضياف ولشعبكم ، ولحكومتكم ،

 البنك لمجموعة واألربعون الثالث الس نوي االجتماع الحتضان

 جندتم الذي بؤوالد العمل بالتقدير هنا وأذكر للت نمية، اإلسالمي

 المهم، االجتماع لهذا للتحضير أشهر منذ اإلمكانيات من الكثير له

 ، المستضيف بالبلد يليق الذي التميز على فيه وحرصتم

 تونس على تقاطروا الذين فيه وبالمشاركين ، نفسه وباالجتماع

 .والمهتمين الشركاء، من غيرها ومن األعضاء، دولنا من

 اإلسالمي البنك لمجموعة السنوي االجتماع عقد مكان اختيار إن

 النجاح ضمان أبرزها مهنية لمعايير يخضع فهو  سهاًل  للتنمية

 لعقد التونسية الرغبة مع البنك مجموعة رغبة التقت فعندما ،

 بأن   أدركنا على الفور ،العزيزة تونس أرض على االجتماع

ل ونحن هللا، بإذن عنوان هذا االجتماع سيكون الن جاح  على نعو 

غبة اإلرادة  .الجتماعنا توف رت التي الت ونسية والت جربة والر 
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 ..الرئيس معالي

 خاللها وتشرفت   الشهر حوالي منذ تونس بزيارة سعدت لقد

 ،والخاص العام ينالقطاع في المسؤولين مع مباحثات بإجراء

 منحيبشرف  الرئيس فخامة من وحظيت   ،المدني والمجتمع

 تعبير وهو ،لالستحقاق الوطني الوسام من األول الصنف وسام

ً  قيادة تونس تقدير عن  اإلسالمي البنك مجموعة لجهود وشعبا

 بلدكم في واالجتماعية االقتصادية التنمية مسيرة دعم في للتنمية

 في للبنك مؤسس كعضو انضمامه منذ الفع ال العضو ،العزيز

 .م1974 عام

 المشاريع آخر على لالطالع مناسبة الزيارة هذه كانت كما

 القيروانوكالقصرين  ،تونس في الواليات من عدد في التنموية

 .سوسةو

 حكومتكم التزام مدى الميدانية زيارتي خالل من لمست لقد

 باالقتصاد واالرتقاء ،واالجتماعية االقتصادية التحديات بتخطي

 إصدار ومنها ، اإلصالحية خطواتكم أمامنا تجل ت وقد ،التونسي
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 التشجيع وقانون ، والخاص العام القطاعين بين الشراكة قانون

  .الناشئة الشركات إنشاء على

 مجموعة بين للتعاون العديدة النجاح بقصص اإلشادة هنا وأود

 مجال في خاصة ،التونسية والجمهورية  للتنمية اإلسالمي البنك

 يمكن أنه تبين وقد .الشباب وتشغيل لتمكين الموجهة البرامج

 توفرت ما إذا نسبيًا صغيرة باستثمارات كبير تنموي أثر تحقيق

 متوفرة عوامل وهي ،والكفاءة المحفزة والبيئة ،والعزيمة اإلرادة

 .موحالطً  جالمنتِ  بانسانها تونس في هلل والحمد

 أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام 

للتنمية  اإلسالميتحدثت إليكم العام الماضي كرئيس جديد للبنك 

عن برنامجي الذي اعتزم تنفيذه خالل الخمس سنوات القادمة 

والذي يهدف إلى تحقيق تطلعاتكم في أن يكون البنك مبادراً في 

 ً في تحريك موارده المالية  وضع الحلول التنموية، سريعا

بمهنية  اإلسالمياالقتصادي والبشرية، رائداً في تقديم النظام 

وتفاعلية مع قضايا التنمية واحتياجات العصر المتغيرة، ومتميزاً 

 .اإلبداعيةفي مبادراته 
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ً نموذج تبنيت  لقد  ً تنموي ا يتحول بموجبه البنك من بنك  امختلف ا

ن القطاع وويشمل التنموي ،والتنمويينبنك للتنمية  إلىللتنمية 

الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 

ويكون دور  األبحاث،والمؤسسات الخيرية والجامعات ومراكز 

 اإلنمائيينالبنك تكوين سالسل القيم المضافة وجلب الشركاء 

البنك  يهيئللعمل معاً وتوضيح دور كل شريك في السلسلة بحيث 

ي لضمان تكامل سلسلة بل على المستوى الفردي والجمعكل الس  

وبذلك   win-winالقيمة المضافة على أساس أن الجميع يستفيد 

يكون دور البنك المسهل والمنسق والميسر الذي يشارك في 

التمويل وبناء القدرات وتطوير القوانين وإزالة العقبات والعمل 

وبذلك  ،شكل انفراديمع كل الشركاء بشكل جمعي شامل وليس ب

أو شريك دوره وارتباطه األمامي والخلفي بباقي  إنمائييعرف كل 

 الشركاء.

األثر التنموي بإذن هللا وي هو الذي يحقق مهذا النموذج التن

حرصت على أن يكون شعار االجتماع السنوي  المستدام. ولذلك

لمجلس المحافظين لهذا العام "الشراكة من أجل التنمية المستدامة" 

ً مع النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على  والذي يأتي متسقا
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 اإلسالميأهمية الشراكة مع وبين كل هذه القطاعات ودور البنك 

 للتنمية. 

 الكرام  أصحاب المعالي والسعادة، الحضور

الدور الحيوي والهام للقطاع الخاص  يكم عناليوم سوف أتحدث إل

الشركاء في سالسل القيمة المضافة وأيضاً  اإلنمائيينكأحد أهم 

لهذه السالسل ن عن دور القطاع الحكومي كشريك مسهل وممك  

للتنمية  اإلسالميوعن دور البنك  ،بسهولة وفعاليةتعمل  لكي

كصانع لسالسل القيم المضافة وحلقة الوصل التي تربط كافة 

 األطراف الشركاء.

ويوضح هذا المفهوم الحوار الذي دار بيني وبين مجموعة من 

األصدقاء المهتمين بقضايا التنمية التي استضافتني قبل عدة أشهر 

للتنمية في دعم التنمية  اإلسالميعن دور البنك  للحديث

ة واالجتماعية في الدول األعضاء وفي المجتمعات االقتصادي

المشاريع التي  تحدثت لهم عنفالمسلمة في الدول غير األعضاء. 

، النقل الزراعة  قطاعات:نفذها البنك في تلك الدول والتي شملت 

برامج و ، التعليم ، الصحة ،الصحي  ، الطاقة ، المياه، الصرف
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 برامجو، التمكين االقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 برامج، وواالبتكار والتكنولوجيادعم المرأة والشباب والعلوم 

مكافحة الفقر والعمى، وريادة البنك في مجال تطوير المصرفية 

  .واألوقاف اإلسالمية

ذكرت لهم بأن حجم االستثمارات التي تحتاجها الدول األعضاء و

ً  150 قطاع الطاقة فقطلتمويل  فسألني أحد مليار دوالر سنويا

من هذه  للتنمية أن يستثمر اإلسالمييستطيع البنك كم  :الحاضرين

حتى  هئإنشافقلت له أن أعلى تمويل اعتمده البنك منذ  المليارات؟

% من الرقم الذي 3.5 ي مثلما مليار دوالر وهو  5.2 كاناآلن 

أما على مستوى المجموعة فإن أعلى مبلغ تم اعتماده كان ، ذكرته

  .% من االستثمارات المطلوبة8 أيمليار دوالر  12

 ؟األخرىوماذا عن مشاركة بنوك التنمية  :سألثم 

من  تمويلهافقلت له أن الغالبية العظمى من مشاريع البنك يتم 

الشركاء اآلخرين كالبنوك متعددة األطراف ومجموعة التنسيق 

التمويل المقدم من جميع البنوك متعددة  إجماليأن إال العربية 

 مليار 135للتنمية ال يتجاوز  اإلسالمياألطراف بما فيها البنك 
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دوالر سنوياً لتمويل  تريليون 3دوالر سنوياً بينما العالم يحتاج إلى 

ية وخاصة مشاريع الطاقة والطرق. وهذا يعني أننا البنية التحت

مقابل كل  آخريدوالر من مصادر تمويل  23حشد إلى  نحتاج

 دوالر. 

وفجوة التمويل هذه تتسع إذا علمنا أن دولنا األعضاء تحتاج 

 ،المستدامةمليار دوالر سنوياً لتمويل أهداف التنمية  700حوالي ل

هذه الفجوة بشكل أكبر بحلول عام  تتعمقبل ومن المتوقع أن 

 2.2مليار نسمة إلى  1.7من  حيث سيرتفع عدد السكان 2030

مما يعني زيادة الطلب على الطاقة والمياه والصرف  ،مليار نسمة

ا إلى آخر م...الصحي والطرق واالتصاالت والتعليم والصحة

 تتطلبه التنمية

وفق سنوياً تتسع الحيوية  المجاالتالتمويلية في بعض  والفجوة

 لالحتياج:التصور الرقمي التالي 

 147 مليار دوالر في الطاقة 

 100  مليار دوالر في النقل 

 51  مليار دوالر في االتصاالت 
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 55  مليار دوالر في المياه والصرف الصحي 

 55  مليار دوالر في الزراعة واألمن الغذائي 

 145  مليار دوالر في تغير المناخ 

 53  مليار دوالر في التعليم 

وبدون االستثمار في البنية التحتية فلن تتمكن قطاعات كالصناعة 

والزراعة والتعدين والسياحة أن تخلق ثروة وقيمة مضافة وفرص 

 عمل 

أن دولنا األعضاء  ةً خاص هو الحل ما وعقب م حاوري سائاًل: إذاً 

ال سيما تواجه تحديات كبيرة ومتشعبة تأتي في مقدمتها البطالة 

% 60تصل في بعض الدول ألكثر من قد الشباب التي  اتبين فئ

 ؟عدد السكان إجماليمن 

كافية قابلة إن المشكلة ليست في عدم وجود أموال  فكان ردي

ليون دوالر في يتر 218و نح يوجدعلى العكس للمشاركة، بل 

أسواق رأس المال العالمية ولدى صناديق االستثمار المختلفة وأن 

من تلك األموال كفيل بسد الفجوة التمويلية في  % فقط1حشد 

عملنا أسلوب وغير طريقة تفكيرنا نالحل هو أن . والدول األعضاء
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 ،ونموذج التنمية الحالي المطبق في البنك وبعض الدول األعضاء

طت له منذ تسلمي رئاسة البنك وحتى اليوم وقطعنا وهذا ما خط

 ً ً شوطا األدوات والوسائل لديه البنك و .في هذا االتجاهمهما

التي تمكنه من حشد الموارد العالمية لصالح والمقومات 

  ومن نقاط القوة هذه:مشروعات التنمية في الدول األعضاء 

وهذه الميزة لها عالقة  AAAالتصنيف الئتماني للبنك  – أولا 

مباشرة بتخفيض المخاطر والتكلفة، يستطيع البنك أن يوفر أداة 

والمكانة  ...فريدة إلدارة المخاطر دون أن يتحمل أي تكاليف

الضمان ضد المخاطر  إمكانية الالئقة التي يتمتع بها تعطيه

 السياسية ويستطيع استخدام هذه الميزة لخدمة دوره التنموي.

ا  لدى البنك خبرة تتجاوز  التنمية: مشاريعإدارة  الخبرة في – ثانيا

ً في التخطيط والتنفيذ وأربعين  أربعة والمتابعة  واإلشرافعاما

عضاء والمجتمعات المسلمة في لمشاريع التنمية في الدول األ

من القطاع الخاص  المستثمرينولذلك فإن  ،عضاءاأل غير الدول

الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع في الدول األعضاء بمشاركة 

 الالزمةالبنك يجدون في البنك منجماً للمعرفة والمعلومات المحلية 
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وجود مكاتب التوجه إلى الالمركزية ب إلى باإلضافة ،لالستثمار

 .للبنك إقليمية

استطاع البنك على مدى  الواسعة:شبكة عالقات البنك  – ثالثا

 األعضاءعاماً أن يطور عالقات متميزة مع الدول وأربعين  أربعة

 يةبالعرومجموعة التنسيق  األطرافك التنموية متعددة ووالبن

وسيسعى البنك في توجهه  ،والدولية اإلقليميةومؤسسات التنمية 

مع جميع شرائح المجتمع تشمل  هالمستقبلي نحو تعميق شراكات

القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني 

 . األبحاثوالجامعات ومراكز 

وهذه العالقات توفر لصناديق االستثمار الخاصة الوقت والجهد 

التي تمهد الطريق نحو الدخول المعلومات ، باإلضافة إلى والمال

 .في هذه المشاريع

ا   اإلسالميالبنك : اإلسالميةتوافق عملياته مع الشريعة  – رابعا

 األطرافللتنمية هو البنك الوحيد من بين بنوك التنمية متعددة 

 وأفضليةميزة ما يمنحه ، وهو اإلسالميةالشريعة وفق الذي يعمل 
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 يطبقعن شريك  تبحثاالستثمارية التي لدى الصناديق  خاصةً 

 .اإلسالميةالشريعة 

ا  للتنمية تقدم  اإلسالميمجموعة البنك  متنوعة: خدمات – خامسا

ة إلى التأمين التكافلي رمنتجات متنوعة تتراوح ما بين تمويل التجا

 إلى تنمية القطاع الخاص.

ا  بهدف تحسين جودة  اإلنجازثقافة  إلىالتحول  – سادسا

حشد الموارد المالية من خارج  منالبنك لتمكين  :المشاريع

 المأمول. األثر التنمويلتحقيق موارده الذاتية 

إذاً األموال موجودة ونقاط القوة التي تساعد البنك على حشد هذه 

ذا قمنا باتخاذ بعض الخطوات لتحفيز القطاع لاألموال متوفرة 

للعمل معاً  اآلخرينالخاص والصناديق االستثمارية والشركاء 

 : ومن ذلك

المشروعات إنشاء صندوقين لالستثمار أحدهما لتمويل  -

على صيغة  آسيا قارة فيواألخر  إفريقيافي قارة  التنموية

PPP 
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وتقديم صندوق لتمويل دراسات الجدوى االقتصادية  إنشاء -

االستشارات والتدريب للمشاريع التي ينفذها البنك بالشراكة 

وقد وافق مجلس  PPPبين القطاعين العام والخاص 

 هذه الصناديق. إنشاءالمديرين التنفيذين على 

استهداف القطاعات والمنتجات والخدمات التي تتمتع الدولة  -

واالستفادة من التطور التكنولوجي بها بمزايا نسبية 

مما يتيح للدولة االندماج في سالسل القيمة والمعرفي 

يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل في و المضافة العالمية

على سالسل  متنوعة وبأجور عالية نسبياً، فالتركيزأنشطة 

القيمة المضافة العالمية سيمكن الدولة من صنع أسواق تعمل 

وحتى تكون دولنا  من أجل خدمة التنمية بتمويالت عالمية.

من سالسل القيمة المضافة العالمية يجب أن تركز  جزءاً 

على تصدير المواد المصنعة التي تخلق القيمة المضافة 

خلق فرص عمل  وفرص العمل. وتصدير المواد الخام يعني

في الدول المستوردة لها في الوقت الذي تتزايد فيه البطالة 

في الدول المصدرة للمواد الخام. ولكن تحويل المواد الخام 

إلى سلع مصنعة يتطلب بناء منظومة للبحث والتطوير 
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 Transformوالعلوم واالبتكار وهذا أحد أهداف صندوق 

 خلق أسواق ىعليساعد الدول فاإلبداع   Engageومنصة

وليس فقط  للصادراتوزيادة المحتوى المحلي  جديدة

  . االكتفاء بتصدير المواد الخام

وهذا  اإلقليميةاعتماد الالمركزية والتوسع في إنشاء المراكز  -

 ن جودتها.يلفة إدارة المشاريع وتحسك   خفضسيؤدي إلى 

ي عدُّ البنك حاليًا : تنظيم المنتدى السنوي للصناديق السيادية -

السيادية  االستثمارية للصناديقالسنوي الجتماعات المنتدى 

وذلك   2018مايو  10-9بعاصمة الجابون ليبرفيل يومي 

للد ور التنموي الذي تقوم به الصناديق السيادية في دعم  نظرا

فرصة مواتية المنتدى كون يوس .التنمية في الدول االعضاء

صناديق  السيادية و  االستثمار بين الصناديقتوسيع دائرة ل

القطاع العام والقطاع ومن جهة صناديق التقاعد  واالستثمار 

، ونتطلع منكم من جهة أخرىالدول االعضاء الخاص في 

 .دعم المنتدى بالحضور لحفز نشاطه

 

 أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام 
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لية وتحفيز القطاع إن نجاح جهود البنك في حشد الموارد الما

الخاص يتطلب بيئة استثمارية جاذبة وواعدة وقوانين متطورة 

شفافية وفق الوتعزز الحوكمة ة مشجعة يوأنظمة ضريب

تطبيق و متنوعةحوافز توفير كما يتطلب  .الممارسات العالمية

 سياسات فعالة لريادة األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

  القدرات. بناءالعامة وبرامج  اإلدارةتحسين كفاءة و

برامج للتحول  بإطالقمؤخراً  األعضاءوقد قامت بعض دولنا 

ومن  ،أثبت نجاحهو دخل حيز التنفيذاالقتصادي بعضها 

مؤشرات ذلك النجاح زيادة النمو االقتصادي، انخفاض البطالة، 

تنوع االقتصاد، زيادة الصادرات وتخفيف العبء عن ميزانية 

للتنمية على أتم االستعداد لمساعدة الدول  اإلسالميالدولة. والبنك 

األعضاء في نقل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة من 

 Reverseمج المخصص لذلك وفق البرنا أخرىدولة إلى 

linkage  للتنمية  اإلسالميوهناك دول خارج منظمة البنك

إلى مصاف الدول  تنضماستطاعت خالل فترة وجيزة أن 

  المتقدمة.
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 أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام 

لتعزيز وتبني نموذج عمل جديد لبنك ل أجريت إعادة هيكلةلقد 

لبناء  األعضاءمهنية في مساعدة الدول وجعله أكثر البنك  قدرات

قادر على  األزماتحصن ضد اقتصاد ديناميكي مستدام شمولي م  

خلق ثروة تؤدي إلى تنويع االقتصاد وتوليد فرص عمل وتخفيض 

 البطالة والفقر وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء التنمويين.

على  قائممتكامل للبرمجة االستراتيجية طار إوتم اعتماد 

الدول األعضاء وانتقاء المشاريع ذات األثر  احتياجاتاستشراف 

 وتحديد الموارد الالزمة لذلك.المستدام التنموي 

إدارات  يضموقد تضمن نموذج العمل الجديد هيكل تنظيمي جديد 

وبرامج تدعم توجه البنك ليكون مسهالً وحلقة وصل مع جميع 

ً من الدول والشركاء في العالم  وأن يكون بنكاً  ،األعضاءقريبا

 :اإلداراتللتنمويين، ومن تلك 

شرارة التحول  بإطالقمجمع البرامج القطرية والذي بدأ  -

حسب سلسلة نحو حشد موارد السوق لتنفيذ برامج مهيكلة 

لفائدة الدول األعضاء على غرار البرنامج  قيمية متكاملة
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ء دا غيتس وشركاينالنموذجي بالتعاون مع مؤسسة بل وميل

 األرز إنتاجنقلة نوعية في  إلحداثيهدف وتنمويين آخرين 

جنوب الصحراء مما  إفريقيادول أعضاء في دول  10في 

يعزز األمن الغذائي في هذه الدول ويدعم القدرات 

 التصديرية وخلق فرص العمل. 

 سالسلبرامج قائمة على  جازنإالبنك من  ولكي يتمكن -

( من Regional Hubs) إقليمية مراكز بإنشاءالقيمة، قمنا 

( الحالية بالكامل 7خالل تشغيل المكاتب الميدانية السبعة )

المتبقية كمكاتب افتراضية ( 4) المراكز األربعة وإنشاء

داخل مقر البنك. وتم تفويض الصالحيات الالزمة لهذه 

المتابعة  إبقاءللقيام بدورها بكل فعالية مع  المراكز

 على مستوى المقر الرئيسي للبنك. واإلحاطة

ً  :مجمع تطوير الشراكات - للرئيس لهذا المجمع  تم تعيين نائبا

كات الموجودة والبحث عن اسيقوم بتعميق الشروالذي 

االجتماع السنوي  فشعار .دد في مختلف المجاالتشركاء ج  

يعكس  لمجلس محافظي البنك هذا العام تحت شعار الشراكة

 البنك القوي بأهمية الشراكة في التصدي لتحديات  إيمان
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ولتحقيق هذه  التنموي المطلوب. األثرالتنمية وإحداث 

تسمح متعددة النوافذ للتنمويين الرؤية أطلقنا منصة متكاملة 

مع شريحة واسعة من المؤسسات  اتشراكعقد للبنك ب

ً  واألفراد الجديد  ومعرفيا الراغبين بدعم مشاريع البنك ماليا

في هذه المنصة أنها تعمل بنهج المشروع أوالً أو ما يعرف 

Crowdfunding  على عكس األسلوب التقليدي القائم

هذا التي تم إطالقها النوافذ  ومن.  ًعلى نهج الصندوق أوالً 

 :العام

o وكان هدف  منصة حشد الموارد لبرامج مكافحة العمى

 100مليون دوالر أمريكي إلجراء  25الحملة جمع 

ألف عملية جراحية إلعتام عدسة العين وتساعد مليون 

طفل على االستفادة من فحص العين. ونجحت الحملة 

مليون عملية جراحية  1.5في جمع تعهدات لتنفيذ 

ماليين طفل في البلدان  10للمياه البيضاء تساعد 

األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية بمبلغ يقارب 

 )أي ربع مليار دوالر(.مليون دوالر أمريكي  250
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من خالل هذا النهج الجديد تمكنت حملة واحدة من 

حشد موارد تفوق ما تمكن صندوق التضامن من 

األسلوب بحشده خالل العشر سنوات الماضية 

 التقليدي.

o  منظمة للهالل والصليب األحمر  190منصة تجمع

بالشراكة مع المنظمة الدولية للهالل والصليب األحمر 

 للمساعدة في مجال التحصن والوقاية 

فكما تعلمون فإن الدول : العلوم والتكنولوجيا واالبتكار إدارة -

التي عرفت دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في  األعضاء

رفع معدالت النمو االقتصادي وإيجاد حلول للتحديات التي 

تواجه العالم استطاعت أن تخلق ثروة وقيمة مضافة وفرص 

في غضون سنوات وذلك عمل وخفضت من معدالت الفقر 

ا ال يملك موارد مالية أو على الرغم من أن بعضه ةقليل

بإطالق  اإلدارةولذلك سيقوم البنك من خالل هذه طبيعية. 

برامج تدعم الدول األعضاء في بناء منظومة متكاملة للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار ومساعدة المبدعين لتحقيق تطلعاتهم 

 اإلبداعبتوفير البيئة المناسبة واألدوات التي تساعدهم على 
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ً يكو أالويجب  ،في الدول المتقدمة نظرائهممثل   ن الفقر عائقا

يحول دون ذلك. ولتحقيق هذه الخطة أنشأ البنك منصة 

تربط الدول النامية مع العالم  Engage عالميةلكترونية إ

المبتدئين والرواد والمؤسسات الحكومية بين وتربط 

 واألكاديميينومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين 

ومن خالل هذه المنصة تتم  .األبحاثوالجامعات ومراكز 

الدعوة لتقديم المبادرات وربط المبدعين بالمستثمرين ونقل 

من  األولىوهذه المنصة هي  .األفكارالتكنولوجيا وتبادل 

متعددة األطراف وعلى نوعها على مستوى بنوك التنمية 

وقد تم إطالقها من المبنى الجديد  ،مستوى الدول النامية

ً لدعم  .لوكالة بلومبرغ بلندن كما أنشأ البنك صندوقا

 500واالبتكار بقيمة  والتكنولوجياالمبدعين في العلوم 

أمس من هنا في  إطالقهتم  Transformمليون دوالر 

مكملة لدور المنصة آلية كما قام البنك بإنشاء  .تونس

عني بمساعدة الدول األعضاء في بناء وحدات والصندوق ت  

وتنظيم ورش العمل في هذا لتسجيل براءات االختراع 

 المجال.
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ً إعالمي اً مركز تضمنت باإلعالمخاصة  إدارة إنشاء -  وقناة ا

للبنك عالمية جديدة إسياسة  إعدادكما تم . المتعددة الوسائط

 .مع مؤسسة مختصة في المجال بالشراكة

لمساعدة  (Resilienceن والوقاية )للتحصُّ  إدارة إنشاء -

الدول األعضاء على تطوير سياسات وتنفيذ مشاريع للوقاية 

 وتضمالطبيعية والكوارث واالقتصادية المالية من األزمات 

   .شعبة خاصة بالتغير المناخي اإلدارةهذه 

 

 أصحاب المعالي والسعادة

في ختام كلمتي أود التأكيد على أن االستثمارات المطلوبة لتمويل 

مشاريع البنية التحتية وأهداف التنمية المستدامة في الدول 

للتنمية  اإلسالميمجموعة البنك  إمكاناتتتجاوز  األعضاء

 ً وتتطلب شراكات مع المؤسسات التي لديها أموال  ،والدول معا

ومع البنوك متعددة األطراف وأسواق  األجلمتوسطة وطويلة 

 رأس المال العالمية.
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وهذا هو النهج العالمي الحديث الذي يضمن توفير األموال 

دة ويضمن حسن  رك األموال المجم  ع بتنفيذ المشاريع ويح  ويسر 

ة للتضامن   وفق أنظمة وقوانين ،الوطنياستخدام المال ويعطي قو 

  .حديثة مرنة تسمح بتدفق األموال

 األعضاءللتنمية يؤكد التزامه بمساعدة الدول  اإلسالميوالبنك 

التحول االقتصادي الهادف إلى بناء اقتصاد مستدام  إحداثفي 

 السوق العالمية. واردبموارده الذاتية وم وشمولي ومتنوع

وأود أن أحيي الدعم القوى والمتواصل الذي يحظى به البنك 

وعلى األخص دولة  ،ضاءاإلسالمي للتنمية من جميع دوله األع

بقيادة خادم الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية المقر 

 .الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ً وأجدد جزيل الشكر واالمتنان لتونس  وحكومةً وشعباً، لما  رئيسا

 .أحاطونا به جميعاً من رعاية وحفاوة وحسن وفادة

جميع جهودنا لتحقيق المزيد من وأدعو هللا العلي القدير أن يبارك 

 .التقدم والرخاء لشعوب أمتنا اإلسالمية المجيدة

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،،،،


