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 عربياألصل: 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المبعوث رحمة للعالمين،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 
 وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين.

 

 أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومحافظي البنوك والمصارف المركزية؛
 حضرات السيدات والسادة؛
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 الحضور الكريم.

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،

إلعراب عن الشكر الجزيل يشرفني أن أستهل كلمتي في هذه المناسبة العظيمة با

للجمهورية التونسية حكومة وشعباً على استضافتها واحتضانها لفعاليات االجتماع الثالث 

واألربعين لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وعلى حفاوة االستقبال وكرم الضيافة الذي 

لإلخوة التمسناه بوصولنا لهذه البالد الطيبة. كما أودّ أن أعرب عن شكري وامتناني 

بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الذين لم يدخروا جهداً في سبيل ضمان الترتيبات 

الالزمة النعقاد ونجاح أعمال هذا االجتماع. والشكر موصول لكل من ساهم في تنظيم 

أعمال هذا االجتماع وللسادة المشاركين من بلداننا العربية الذين تكبدوا مشاق السفر 

في هذا الحدث الهام، نسأل هللا أن يجعل جمعكم هذا في بوتقة للحضور والمشاركة 

 اإلخاء والحوار والتفاهم المثمر. 

 أصحاب المعالي والسعادة؛

 حضرات السيدات والسادة؛
نشأ البنك اإلسالمي للتنمية من حرص الدول اإلسالمية على ترجمة جهودها في 
التعاون من أجل التنمية ومواجهة مشاكلها االقتصادية عن طريق العمل المؤسسي 

بدور مقدر في دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي المشترك، وهو يضطلع 
في الدول غير األعضاء، ويتكامل لشعوب الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية 

نشاطه مع اإلسهام الفاعل الذي تضطلع به مؤسسات التمويل العربية والتي يمتد 
أثرها جميعها إلى دعم مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولنا 

 اإلسالمية. 

 وأودُّ أن أغتنم هذه المناسبة العظيمة ألعرب عن سعادتنا باستمرار حصول البنك
( من وكاالت AAAعلى أعلى تصنيف ائتماني ) 2002اإلسالمي للتنمية منذ عام 

التصنيف الدولية، كما أن هذا التصنيف رفيع المستوى الذي حصل عليه البنك لم 
يكن ليتحقق إال بفضل هللا تعالى، ومن ثم جهود قيادة البنك الرشيدة وإدارته الحكيمة 

بنك يتخطى بها الصعاب أمام كافة التحديات التي صنعت مكامن قوة أساسية جعلت ال
السياسية واالقتصادية التي أثرت بصورة مباشرة على االقتصاد العالمي، وعصفت 
بكثير من المؤسسات المالية المرموقة، وتقف جميع مؤسسات التمويل الدولية شاهدة 

ب على تاريخ هذا الكيان الشامخ و المجبول على تخطي الصعاب والعوائق والتغل
على كل التحديات بفضل اإليمان القوي والوعي التام بوحدة الهدف وصدق التوجه 

 واالستشعار بالمسؤولية. 

كما ال يسعني في هذه المناسبة الكريمة إال أن أشيد بالجهود المخلصة التي ما فتئت 

تبذلها المؤسسات التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية في دفع عجلة التنمية االقتصادية 
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واالجتماعية على مر السنوات الماضية، وأخص بالذكر المؤسسة الدولية اإلسالمية 

ت في زيادة عمليات التجارة البينية بين الدول اإلسالمية، لتمويل التجارة، والتي ساهم

كما ساهم صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مساهمة فاعلة في مجال مكافحة الفقر 

والتمكين االقتصادي في الدول األعضاء وخلق فرص عمل للشباب والشرائح 

ً سيعزز من مجهودات الدول وسياساتها الرامية ل مكافحة الفقر الضعيفة، وهذا حتما

ودعم األسر الفقيرة، إال أن األمر يتطلب حشد مزيداً من الجهود من المؤسسات التمويل 

 المختلفة والمانحين لتعظيم االستفادة من برامج الصندوق. 

 أصحاب المعالي والسعادة؛

 الحضور الكرام؛
البنك ال شك أن هذا اللقاء الطيب يتيح الفرصة للوقوف على أداء مؤسستنا مجموعة 

اإلسالمي للتنمية وأوضاعها المالية وانجازاتها واستكشاف معالم المرحلة القادمة 

والنظر في كيفية التصدي للتحديات التي تحملها، واالستفادة من الفرص التي 

تختزنها، وال شك بأنها فرصة هامة للتشاور والتفاكر بين وزراء المالية واالقتصاد 

لدول األعضاء بالبنك للخروج برؤى مشتركة ومحافظي المصارف المركزية با

تقضي لتطوير أداء مؤسستنا العامرة البنك اإلسالمي للتنمية بمختلف كياناته وإيجاد 

سبل كفيلة بتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية.

 أصحاب المعالي والسعادة؛

 حضرات األخوات واألخوة؛
ال يخفي عليكم األثر الذي أحدثه الحصار االقتصادي على السودان، والذي استمر 

، مما أثر بصورة مباشرة على 2017لمدة عشرون عاماً حتى تم رفعه في أكتوبر 

استقطاب رؤوس األموال األجنبية، مما أدى إلى قلة االستثمارات ومنع التمويل 

اق مالية عالمية. وقد صمد الذي أدى إلى إضاعة فرص تمويل كبيرة مع أسو

 االقتصاد السوداني أمام كافة هذه التحديات.

إن قرار رفع العقوبات االقتصادية عن البالد سيساهم في انتعاش االقتصاد 

السوداني، حيث ستتمكن البالد من استرداد األصول المالية المجمدة بجانب انسياب 

ارع من اندماج االقتصاد المعامالت المصرفية والمالية مع الخارج، وبما يس

السوداني في النظام االقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن يعمل على تعزيز 

 االستثمارات األجنبية بالبالد وحركة المبادالت التجارية مع العالم الخارجي.

 أصحاب المعالي والسعادة؛

 الحضور الكرام؛
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مي للتنمية بمختلف كياناته وفي الختام اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر للبنك اإلسال

لما يقدمه من دعم لمشروعات البالد االستراتيجية ورعايتهم الشخصية لها، مما 

أسهم بصورة فاعلة في رفع معاناة كثير من الشرائح الضعيفة في السودان واستقرار 

أوضاعهم المعيشية، إال أننا نتطلع بأن يقوم البنك بزيادة حجم تمويله بقد أكبر 

مبادراته الداعمة للقطاعات االقتصادية واالجتماعية بالبالد، ليتيح فرص  ومضاعفة

 االستفادة لكافة شرائح المجتمع.

كما أودُّ أن أكرر شكري وتقديري للجمهورية التونسية حكومة وشعباً، وأتمنى لهذا 

البلد الشقيق المزيد من التقدم واالزدهار والرفاهية، والثناء ألعضاء مجلس محافظي 

ساهموا في االرتقاء بمؤسستنا المالية الرائدة، وعلى جهودهم موعة البنك، الذين مج

المقدرة ومساعيهم المتواصلة لتطبيق الرسالة السامية على الوجه األكمل، والشكر 

موصول أيضاً للذين سهروا على حسن تنظيم هذا االجتماع وانجاح أعماله، سائالً 

جتماعات بالنجاح، وأن تخرج بتوصيات شاملة تسهم هللا العلي القدير أن تكلل هذه اال

في وضع أفق مستقبلية يتم من خاللها االرتقاء بأداء مجموعة البنك اإلسالمي 

 للتنمية، وأن يحقق على أيدينا ما تصبو إليه شعوبنا األبية. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


