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 بسم هللا الّرحمان الّرحيم 

 

 

 معالي الدكتور محّمد بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية،

 منظمة التعاون اإلسالمي،عام ف بن أحمد العثيمين، أمين معالي الدكتور يوس

 المحافظون والمحافظون المناوبون للبنك، حضرات السادة 

 أصحاب المعالي والسعادة، ممثلي المنظمات الدولية والمالية،

 ضيوفنا الكرام،

 حضرات السيّدات والسادة،

أعضاء الوفود المرافقة لهم يُسعدني في البداية أن أرّحب بمعالي الّسادة المحافظين وب

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  43وبضيوفنا الكرام في هذه االجتماعات السنوية 

متمنّيا لهم طيّب اإلقامة في بلدهم الثاني تونس وألشغال هذه االجتماعات كّل النجاح 

 والتوفيق.

دث المميّز وال يفوتني أن أعرب لكم عن عميق اعتزازنا باستضافة بالدنا لهذا الح

 سنة. 30للمّرة الثانية بعد أكثر من 

الدكتور  ،واسمحوا لي بهذه المناسبة الطيّبة أن أعبّر لمعالي رئيس مجموعة البنك

بندر الحّجار ولمجلس مديريه التنفيذيين وكافة موظفيه عن فائق تقديرنا لجهودهم في 

نته من تبّوأ مكانة الشريك العريقة إلى مستويات مكّ  هذه المؤّسسةبأداء  قاءسبيل االرت

 .المتميّزاإلنمائي 

 حضرات السيّدات والّسادة،

وم أهميّة خاصة في ظّل ما يشهده المحيط العالمي من تحّوالت يكتسي اجتماعنا الي

من بعض دولنا وما أفرزته  متسارعة وعميقة واألوضاع االستثنائية التي تمّر بها
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النمّو والحدّ من تزايد معداّلت البطالة  ل فيها االرتقاء بنسقتحديات إضافية مثّ 

 أبرز عناوينها.والحفاظ على االستقرار االجتماعي ودعم التوازنات المالية الجملية 

وإنّني على يقين من أّن اجتماعاتنا هذه تمثّل فرصة لتعميق التشاور وتبادل وجهات 

في تحقيق ن تُسهم أتوصيات من شأنها بوالخروج  النظر حول مجمل هذه القضايا

 التنمية الشاملة والمستدامة بالدول األعضاء.

وال مناص لنا اليوم إالّ تفعيل التعاون والعمل المشترك بالكيفية التي تعكس اآلمال 

المطروحة وهو ما يستدعي المرتقبة لشعوبنا وتستجيب للرهانات والتحديات 

وتخّول لبلداننا تبّوأ  بالضرورة إيجاد أسس وآليات مبتكرة تمّكن من مواكبة التطّورات

 مكانة مرموقة ضمن الخارطة الدولية.

 باستحداثمن خالل مبادرتها  البنك اإلسالمي للتنميةة معه مؤسسوهو ما تفاعلت 

إدارة للمعرفة واالبتكار وإطالق منّصة الكترونية متاحة لكافة المبتكرين في جميع 

 500بقيمة  كنولوجيا واالبتكارأنحاء العالم باإلضافة إلى إنشاء صندوق للعلوم والت

  بهدف تعزيز االبتكارات العلمية في الدول األعضاء. مليون دوالر

وتماشيا مع هذا التوّجه، وبهدف مزيد التشجيع على المبادرة الخاصة وبعث مشاريع 

ذات محتوى اقتصادي رقمي متطّور، قمنا بصياغة مشروع قانون يتعلّق بالمؤسسات 

يأخذ في االعتبار المخاطر العالية  اجديد اقانوني اإطاريمثّل  (Startup Act) الناشئة

التي  االجراءاتمن  لحزمة شّرعيو واالحتماالت الكبيرة المصاحبة للشركات الناشئة

. هذا القانون الرائد في المنطقة سيمّكن تونس من تعزيز تيسر إدارة المشروع الناشئ

ي أفريقيا، والثاني في منطقة الشرق المركز األول لريادة األعمال فمكانتها في 

 .األوسط وشمال أفريقيا

الذي  "2020لمخطط الوطني االستراتيجي "تونس الرقمية اإطالق فضال عن هذا  

إلى العالم الرقمي ليمّكن بذلك بالدنا من الدخول الفجوة الرقمية ر جسيهدف الى 

ولوجيا المعلومات في وتحسين الحوكمة االلكترونية الذكية عبر تعميم استعمال تكن

تطوير شبكة إداريّة حديثة لالتصاالت بفضل  المسارات التعليمية والخدمات اإلدارية

بتدفق عالي جدا وخدمات مندمجة والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية قادرة على 

 .المنافسة عالميا

اإلطار، نبارك اختيار موضوع "الشراكات من أجل تنمية مستدامة هذا وفي 

لهذه  يون لدفع التنمية البشرية واالبتكار والتحّول الرقمي" كمحور رئيسوالتعا
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االجتماعات وهو ما يُترجم برأينا وعي مجموعة البنك بأهمية الشراكات لتعزيز 

 .ها األعضاءالتكامل واالندماج االقتصاديين وتحقيق األهداف التنموية لدول

 حضرات السيّدات والّسادة،

 ّل ثبات على درب البناء في مختلف المجاالت. بكالسير تواصل بالدنا 

 إنجاح االنتقال السياسيففي المجال السياسي، قطعت بالدنا خطوات هامة على درب 

والتأسيس لدولة القانون والمؤّسسات عبر اعتماد دستور جديد والشروع في إرساء 

مختلف  دىمتنامية لالهيئات الدستورية المستقلة بما مّكن بالدنا من اكتساب ثقة 

 األوساط الدولية.

وبقدر نجاحنا على المستوى السياسي، تعمل بالدنا على الُمضّي قُدما في تحقيق 

االنتقال االقتصادي من خالل الشروع في تنفيذ إصالحات كبرى وفقا لمقاربة 

 2020-2016تشاركية وطبقا لألهداف المرسومة في المخطط الخماسي للتنمية 

صرّي وتنافسي يشّجع روح المبادرة الخاصة واالستثمار في تؤّسس لتركيز اقتصاد ع

 مختلف القطاعات وخاصة منها الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.

، 2016جديد لالستثمار في نهاية سنة  يقانونإطار تم إصدار  اإلطار هذاوفي 

 تكريس بالخصوص إلى ترمي واآلليّات التي واإلجراءاتجملة من المبادئ يتضمن 

على توفير الضمانات األساسية للمستثمر التونسي واألجنبي ومبدأ حرية االستثمار 

افية والحوكمة الرشيدة من خالل معالجة المنظومة فالش دعم. يمّر ذلك عبر حد السواء

الستثمار بإحداث المجلس األعلى لالستثمار والهيئة التونسية لالمؤسساتية واإلجرائية 

برنامجا كبيرا إلصالح مناخ األعمال وتبسيط اإلجراءات كما أطلقنا  لالستثمار.

 االداريّة ورفع العوائق البيروقراطيّة.

وتناغما مع هذه اإلصالحات، عملنا على توفير جهاز مالي ناجع ومتطّور ومتعدّد 

اآلليات من خالل إصدار القانون الجديد المنظم للبنك المركزي التونسي ومراجعة 

صلة بمكاتب االئتمان ونسب د جملة من مشاريع القوانين المتّ القانون البنكي وإعدا

 الفائدة المشطة ومؤسسات االستثمار الجماعي في رأس المال وغيرها.

ولعلّنا نتّفق على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في معاضدة جهود 

إيمانا منّا بما الدولة. وعليه، تّم سّن قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص 

توفّره هذه اآللية من نجاعة على مستوى الجودة والتصرف وسرعة اإلنجاز فضال 

  ة.عن تخفيف األعباء على المالية العمومية وإضفاء ديناميكية اقتصادي
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ونعمل على استكمال كّل المتطلبات لالنطالق الفعلي في اعتماد هذا التمشي من خالل 

 ارملي 2.5وعا باعتماد هذه اآللية بقيمة جملية تناهز مشر 20تنفيذ برنامج إلنجاز 

في قطاعات عدّة على غرار الطاقات المتجدّدة والنقل واللوجستية والمياه  دوالرا

 والتصّرف في النفايات وتثمينها.

واعتبارا ألهمية البنية األساسية المتطورة كعنصر مشجع على االستثمار، حرصت 

، على برمجة عديد المشاريع المهمة من 2020-2016تونس في مخططتها التنموي 

فضاءات صناعية مهيّأة خاصة في المناطق ومناطق موانئ وطرقات مهيكلة و

وإعدادها للمساهمة في  التكنولوجيةالتحتية جاهزية البنية  تعزيز، فضال عن الداخلية

رمجة . وتبلغ قيمة مشاريع االستثمار العمومي الكبرى المباالقتصاد الرقميتطوير 

مليار دوالر موّزعة على كل القطاعات أهّمها في  6،5ـقرابة ال 2020في أفق سنة 

 النقل واللوجستيك والمياه والطاقة والمناجم.

ونأمل إلى  .2017سنة  %2ولقد أمكن بفضل هذه اإلجراءات تحقيق نسبة نمّو بـ 

 سقن بناء على استرجاع 2018سنة  %3تحقيق مستوى أرفع من النمّو يقدّر بـ

تحّسن مختلف المؤشرات  والفالحي معالسياحي  ينوتطّور القطاعاالستثمار الخاص 

 القتصادية األخرى.

ستعادة التوازنات الجملية لالقتصاد وبخاصة المالية العمومية ال كما سنواصل الجهود

والوظيفية  ةاالجتماعيّ الصناديق ومن خالل دعم اإلصالحات المرتبطة بالجباية 

 تعصير اإلدارة وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم.العمومية و

 

 حضرات السيّدات والّسادة،

لن يكتمل  نافي مواجهة التحديات الدولية وتحقيق التنمية االقتصادية لدولإّن نجاحنا 

أن يسهم في خلق حركية اقتصادية  هتكامل واندماج اقتصادي من شأنبدون تحقيق 

سيع األسواق واالرتقاء بحجم التجارة البينية ودعم التدفقات واجتماعية من حيث تو

االستثمارية بين الدول األعضاء وخلق مواطن شغل إضافية بما يكّرس أسس ومبادئ 

 التنمية المستدامة والمتضامنة. 

التعاون اإلسالمي  منظمة في األعضاء الدول حجم التعاون بينوإّن المتأّمل في 

المحتشمة في حركة التجارة العالمية والتي ال تعكس  اتهمساهمليلحظ بكل وضوح 

في  اإلسراع وهو ما يستدعي بالضرورة اإلمكانات المتوفّرة والفرص المتاحة لديها

 التعاون التجارية لمنظمة األفضليات نظام مثل التجارة، تيسير أنظمة تفعيل
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 الفنية واألنظمةالمعايير  وإقرار االستثمار، وتأمين الصادرات وائتمان اإلسالمي،

  .المطابقة تقييم وإجراءات

استكشاف المزيد من فرص التعاون واالستثمار المتبادل بين كما يفترض هذا التوّجه 

تهيئة المناخ مع العمل على  المزايا التفاضلية المتوفرة لديناواالستفادة من  دولنا

ق التنمية يحقّ أن من شأنه  مااالستثمار بتقطاب المالئم والمحفّز الساالستثماري 

وال ننكر في هذا السياق الدور المحوري الذي يمكن لكافة الدول األعضاء. المستدامة 

التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى اإلقليمي من خالل  أن تلعبه آلية

مشاريع البنى التحتية اإلقليمية في تشجيع االستثمار األجنبي المباشر بين الدول 

تطوير ودعم تقنيات إيالء األهمية إلى اإلسالمي مع في منظمة المؤتمر االعضاء 

صبحت أالقطاعات التي  كأحداالتصاالت على المستويات الوطنية واالقليمية 

 .ئة لالستثماراتالستكمال البيئة المهيّ  ضرورية

ومن هنا تتأّكد الحاجة إلى تبنّي استراتيجيات تنموية جديدة قائمة على تحقيق نمو 

عتمد على التجديد واالبتكار وإرساء مقومات اقتصاد المعرفة مع التركيز ي

بالخصوص على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي 

 والتكنولوجي المرتفع. 

 حضرات السيّدات والّسادة،

متها ورس حةمتفتّ لعلّنا نتّفق على أّن البنك قّصة نجاح بامتياز حبكتها عقول مستنيرة و

في خدمة التنمية االقتصادية من العمل الجاد والبناء عقود  4 ألكثر منبارعة أنامل 

مّما أّهله للمحافظة على أعلى درجات التصنيف  واالجتماعية لدولها األعضاء

 االئتماني من جميع مؤّسسات التصنيف العالمية.

ه من إجراءات لدفع ونشيد في هذا اإلطار بالبرنامج الخماسي لرئيس البنك وما تضّمن

 وتطوير أداء مؤسستنا ليصبح بنكا للتنمية والتنمويين.

بلغت جملة التعهدات  وإنّنا نفخر اليوم بما وصلت إليه عالقات التعاون مع البنك حيث

شملت تمويل عديد القطاعات الحيوية على غرار الطاقة  والرمليار د 3.2حوالي 

 يل الشباب وتنمية القطاع الخاص.والمياه والفالحة والصحة والتعليم وتشغ

وإذ نثّمن ما تّم التوّصل إليه في إطار تنفيذ وثيقة الشراكة االستراتيجية للتعاون مع 

فإنّنا على يقين من أّن البنك، وفي  ،بالدنا للفترة المنقضية من نتائج إيجابية ملموسة

التوقيع عليها والتي من المنتظر  2020-2018إطار وثيقة الشراكة الجديدة للفترة 
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في سبيل مواصلة معاضدة جهودنا التنموية  يدّخر جهداخالل هذه االجتماعات لن 

 وإرساء مقّومات شراكة استراتيجية فاعلة ومستدامة.

 

 

 حضرات السيّدات والّسادة،

ب الذي لقيناه من كافة شركائنا في التنمية، وفي إالّ أن أنّوه بالتجاو في ختام كلمتي ال يسعني

ذات األولوية تها البنك اإلسالمي للتنمية من خالل تمويل حزمة المشاريع في المجاالت مقدّم

ها لتونس وشعبها خططنا التنموية والثقة التي تولونم الدليل على صواب توجهاتنا وقيوهو ما ي

 وحكومتها.

للبنك وانتهاجه لالمركزية في تدّخالته من  ستقبليةخارطة الطريق المب أيضانشيد و

لتجديد دعوتنا إلى ضرورة دعم التواجد تعزيز تواجده الميداني وهي مناسبة  خالل

الميداني للبنك من ذلك إحداث مكتب للبنك في تونس لتحسين أداء محفظة البنك في 

 العمليات ومتابعة المشاريع.

 حضرات السيّدات والّسادة،

اإلقامة وكّل النجاح أجدّد لكم أخلص عبارات الشكر على تشريفكم لنا متمنّيا لكم طيب 

 والتوفيق ألعمالكم.

 والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


