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، والمرسـلين األنبيـاء خاتم على والسالم   الة  والص  الحمد هلل رب العالمين 

 مين وعلى آله وصحبه أجمعين،حمد األ  سيدنا م  

.......................................... 

مستشار جاللة الملك محمد السادس ملك المملكة  مر القباجع   السيدمعالي 

 نصره هللا  – المغربية

رئيس مجلس ، وزير االقتصاد والماليةمحمد بن شعبون  السيدمعالي 

 المحافظين 

 ،ن والمحافظون المناوبونيالمحافظ المعالي أصحـاب

  ،ةأصحاب السعاد

 الوفود،عضاء أ واألخـوات خـوةإلا

 ،كارمإلضيوفنا ا

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

تقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لمقام صاحب أيسرني في مستهل كلمتي أن 

 لى حكومةإو –ملك المملكة المغربية  -الملك محمد السادس  -الجاللة 

ما لقيناه من كرم الضيافة وحفاوة على لى الشعب المغربي الوفي إو ،جاللته

 االستقبال التي يتحلي بها هذا البلد العزيز.
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ونقدر كثيراً الرعاية السامية التي حظيت بها اجتماعاتنا من المقام الكريم 

 ن نبدأ. أعطتنا مؤشرات النجاح قبل أوالتي 

تكبدهم والمديرين التنفيذين على  ،صحاب المعالي المحافظينأكما أشكر 

أعمال اجتماعات مجموعة البنك في حضورهم ومشاركتهم المشاق و

والذي  - المملكة المغربية ـهذا العام بمراكش  عينربسالمي الرابعة واألاإل

ً  حضورهم يشكل  لمسيرة البنك الموفقة. دعما

كما أشكر ضيوفنا المشاركين من البنوك والمؤسسات التنموية العالمية 

 .خارجهامن كة المغربية ومن داخل المملوضيوفنا 

في عضو مؤسس في البنك اإلسالمي للتنمية، وعضو إن المملكة المغربية 

مجموعة البنك اإلسالمي  وبين هاجميع كيانات مجموعة البنك. والتعاون بين

وما فتئت مجموعة البنك، منذ إنشائها، تدعم التنمية للتنمية يعد نموذجاً فريداً. 

لغ د بقالمستدامة في المغرب عن طريق األنشطة التمويلية وغير التمويلية. و

حتى اآلن،  لدعم التنمية المستدامة صافي اعتمادات مجموعة البنك للمغرب

قدمته  مليون دوالر 437 لىمليار دوالر أمريكي، إضافة إ 6.7 حوالي

 المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات. 
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لمغرب مع اطرية أولى في تنفيذ استراتيجية شراكة ق   كما نجحنا في تعاوننا

دوالر، مليار  2.77بقيمة إجمالية تقدر بـــ  2016-2013الفترة  اللخ

 %. 115بلغت وبنسبة إنجاز 

 أ طلقناووفي إطار النهج الجديد للبنك المتمثل في تطوير سالسل القيمة، 

-2019استراتيجية الشراكة الق طرية الثانية القائمة على سالسل القيمة )

سالسل القيمة في القطاعات تطوير ستسهم مجموعة البنك في (. حيث 2022

قطاع تربية تطوير تفق عليها التي يتمتع فيها البلد بميزة نسبية، ومنها الم  

األحياء المائية، وهو قطاع واعد لتحقيق قيمة مضافة وإيجاد فرص العمل، 

 خاصة للشباب. 

بداية في زرته مرات عديدة، كان آخرها ولألهمية االستراتيجية لهذا البلد فقد 

انعقاد الدورة الثانية لمنتدى الشراكة بين عند  2019شهر مارس في 

الرابع ترويجية للمؤتمر السنوي الحملة الخاص وبرنامج الوالعام  ينالقطاع

مشاريع التي ينفذها البنك، العلى  ةالزيارهذه خالل  ت. ووقفربعينواأل

 مستدامة.التنمية ال نحوأعطت دفعة قوية للتعاون و

 المعالي، أصحاب 

 الحضور الكريم 
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هداف التنمية ألى إالطريق "عنوان إجتماعنا السنوي لهذا العام هو إن 

ت سريعة ومتالحقة تغيرات...وتحوال المستدامة في عالم سريع التغير"

ً شكلت عالم مشاهد  ةأربعحصر معالم هذا العالم الجديد في  ناكنم  ي  و...اً جديد ا

 رئيسية:

التطورات غير المسبوقة في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار المشهد األول: 

 الثورة الصناعية الرابعة. هاالتي أفرزت

هداف التنمية أستثمارات المطلوبة لتنفيذ الفجوة الهائلة في اإلالمشهد الثاني: 

 الترليونات. مستوى لىإات ليارمن مستوى المانتقلت التي المستدامة، 

  .األعضاءالقفزات الديمغرافية السريعة في الدول  الث:المشهد الث

إرتفاع وتيرة النزاعات المسلحة والهشاشة والمشاكل البيئية المشهد الرابع: 

 .األعضاءفي بعض الدول 

ستجاب البنك اإلسالمي اكيف  :في هذا السياق هونفسه السؤال الذي يطرح 

 تغيرات؟مللتنمية لهذه ال

كيد على أن البنك اإلسالمي للتنمية حقق أالسؤال أود الت هذاجابة على قبل اإل

 ومسئوليتي كرئيس. إنجازات رائعة ومميزةالماضية خالل العقود األربعة 

لى إرتقاء بها على تلك اإلنجازات والبناء عليها واإل حفاظال لهذه المؤسسة
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 األعضاءوفي نفس الوقت مساعدة الدول ، وير والتحسينالتطمن  رحبأآفاق 

 يجابي مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.على التكيف اإل

 أصحاب المعالي، 

 الحضور الكريم 

عالم اليوم كان يوصف قبل سنوات قالئل بعالم الخيال العلمي، والعالم 

ات اإلفتراضي، ولكن الخيال أصبح اليوم حقيقة مع وجود الروبوتات والبيان

الضخمة والتكنولوجيا المالية والطباعة ثالثية األبعاد والذكاء الصناعي 

 والبلوك شين وتقنية النانو.

وليس رأس المال  ،الذي يحرك النمو اإلقتصادي اليوم هو اإلبتكارإن 

ة سجل معدالت نمو إقتصادي عاليالدول التي ت   .الملموس أو الموارد الطبيعية

ستخدمت اإلبتكار لتعظيم القيمة المضافة منخفضة هي التي اومعدالت بطالة 

للموارد الطبيعية التي وظفت االبتكار في تعزيز المزايا النسبية التي تتمتع 

 يقال عند الشركات. ونفس الشيء ،بها

 ظهرت شركات أصبحت ضخمة وال تملك أصوالً  وفي األونة االخيرة،

ا تملك تطبيقات الكترونية ملموسة وبدأت بأصول مالية متواضعة ولكنه

ن تحقق من خاللها ثروات ضخمة وتخلق فرص عمل لماليين أاستطاعت 

 البشر حول العالم.
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رواد األعمال هم الذين يقودون إن الواقع الذي يعيشه العالم اليوم هو أن 

ومن خالل  ،رؤية واضحة لعالم اليوم وعالم الغدبالتنمية في الدول المتقدمة 

 لعمل.رص اف  الف من وخلق اآل ،سواق جديدةأطاعوا فتح هذه الرؤية است

ماكن جغرافية أمكوناتها تنتج في و ،جمع في مكان واحداليوم السلعة الواحدة ت  

 معتمدة في ذلك على المزايا النسبية لمناطق االنتاج. تباعدةم

وسيتم  ، تم   .يددالمطلوبة في العالم الجمشهد الوظائف  االبتكاراتلقد غيرت 

إلغاء الكثير من الوظائف واستبدالها بوظائف معززة بالروبوتات والذكاء 

 صطناعي في بعض الدول الصناعية . اإل

المتوقع  فمن ،نتباهلإلالفتة  األعضاءالقفزات الديمغرافية التي تشهدها دولنا 

مليار نسمة  2.2لى إ 2015 نسمة في مليار 1.7كان من أن يرتفع عدد الس

أن  ومن المتوقع من السكان من فئة الشباب. %65 ما يمثل ،2030بحلول 

 2030-2015خالل الفترة من  57الــــ األعضاءسوق العمل في الدول يدخل 

يبحثون عن عمل في الوقت الذي ترتفع فيه مليون شاب وشابة  100نحو 

 .األعضاءمعدالت البطالة في معظم الدول 

رتفعت لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة اجات التمويلية المطلوبة االحتيا كما أن

ً بأن أقصى أو أعلى تمويالت  من مستوى المليارات إلى الترليونات. علما

، سنويا   مليار دوالر 5 كانت األعضاءقدمها البنك اإلسالمي للتنمية للدول 
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 وأن مليار دوالر، 12 يرتفع إلىفإن الرقم البنك  وإذا تحدثنا عن مجموعة

 2017م وصل في عاطراف لتمويالت بنوك التنمية متعددة األالمجموع الكلي 

ترليون دوالر دولنا األعضاء تحتاج إلى  فبينما .مليار دوالر 145لى نحو إ

هذه الموارد فإن ولحسن الحظ إال أنه  ،لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة سنويا  

وتحتاح من أجل  ،وتبحث عن فرص استثماريةبالفعل المالية موجودة 

من جانب البنك اإلسالمي  في نموذج العمل تحوالت جذريةالى ستقطابها ا

 جانب الدول األعضاء.ومن  للتنمية 

شاشة التي تمر بها همني وحالة الستقرار السياسي واألأما فيما يتعلق بعدم اإل

 ،ن نزاعاً مسلحاً على مستوى العالميخمسال فمن بين .الدول األعضاءبعض 

زمات ألى إت وأدت تلك النزاعا ،في الدول األعضاء وقعت ثالثون منها

الدول  من سكان نسمةمليون  89لى أن إوتشير التقديرات  نسانية حادة.إ

ا أن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، كماألعضاء في البنك االسالمي للتنمية 

ثيراتها على الدول المجاورة ال تخفى على حركة الالجئين والهجرة وتأ

 الجميع.

عالم  وبرغم كل هذه التحديات إال أنه ،هذا هو المشهد العام لعالم سريع التغير

 مليء بالفرص الواعدة لمن يحسن إقتناصها في الوقت المناسب.
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التنمية الحالي في بعض الدول وسط هذه التغييرات السريعة نجد أن نموذج 

األعضاء قائم على انتاج وتصدير المواد الخام التي ال تضيف قيمة وال تخلق 

نفاق فرص عمل للدول المستوردة وأن اإل ها تصد رنفرص عمل بل أ

الحكومي والمساعدات الخارجية هي المحرك للتنمية. وفي الوقت نفسه نجد 

لمساعدة الدول طوير وتحديث تى لإيحتاج أن نموذج عمل البنك الحالي 

 لالنتقال نحو نموذج مستدام وشمولي.

 أصحاب المعالي، 

 الحضور الكريم

 كيف استجاب البنك بداية حديثي:خذنا للسؤال الذي طرحته في أهذا ي 

 لهذه التغيرات السريعة والمتالحقة؟  اإلسالمي للتنمية

 في الواقع كان أمام البنك خياران :

تجاهل هذه التحوالت والتغيرات أو التقليل من شأنها وحجمها الخيار االول: 

ً اثيرها وأوت . ويستمر البنك عضاء وليس البنكيخص الدول األ عتبارها شأنا

ً  ،فعل   في ممارسة عمله كالمعتاد أي رد   . حداث وتقديم الحلوللأل وليس استباقا

وتتوقعه من مؤسستها  عضاءتريده الدول األ الذيولكن السؤال هل هذا 

 ؟..سالمي للتنميةالبنك اإل

  .ال : هياالجابة 
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ً إ البنك ن يكونأتريد  إنها ً ، ستباقيا ً ، سريعا ً  ،مرنا  توهذه الرغبة عب ر ،مبدعا

ولذلك ربعيني للبنك. عنها األغلبية العظمى من الدول األعضاء في التقييم األ

 .لى الخيار الثانيانتقلنا إ

شاهد في الم قمنا بدراسة هذه التغيرات التي يشهدها العالم اليومالخيار الثاني: 

 ،عضاءها على الدول األوأثرتجاهها اوتعرفنا على حجمها و ،السابقةعة براأل

وعرفنا المكاسب والخسائر في حالة تغيير  ،وعلى البنك كشريك لهذه الدول

 . وفي حالة عدم تغييره ،نموذج عمل البنك

ك بمساعدة الدول نعليه أطلقنا نموذج عمل جديد يهدف إلى قيام الب وبناءً 

برامج  ذو مساعدتها في تنفيأ ،قتصاديإطالق برامج تحول إعضاء في األ

شمولية قادرة على خلق قتصادات مستدامة وإلى إقتصاداتها إلتحويل قائمة 

 على القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بمزايا نسبيةبالتركيزفرص عمل 

في مجال العلوم  وربط سالسل القيم المحلية بسالسل القيم العالميةبتوظيف 

  واالبتكار.

سيتمكن البنك من الحصول على مشاريع ذات جدوى  ،وفي هذه الحالة

حشد الموارد المالية  عليهيسهل سمما  ،ملموسوأثر تنموي  ،اقتصادية عالية

 ،الالزمة لصالح تلك المشاريع التي ستخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل

 دورالبنك من يتحولوبذلك  ،وتنقل المعارف والمهارات للدول األعضاء
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ودافع  ،ستثمارلإل يسروم ،ومحرك لألسواق ،فز للتنميةممول إلى مح كونه

 .ألسواق للعمل لصالح التنميةل

لمساعدة الدول فإن البنك يخطط  ،حسب هذه الرؤية ونموذج العمل الجديدو

 قطاعات ةستثمارية في خمسلصالح مشاريع إ ترليون دوالر حشدعلى 

 .سنويا    وظيفة يينخلق عشرة مالقادرة على استراتيجية 

 ،وفي هذا الصدد، سيكون التمويل االسالمي أهم أداة لتغذية هذه الصناعات

توظيف التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة لسالمية اإلوهي فرصة للبنوك 

سسات والذكاء االصطناعي في أعمالها مما يساعد على إعادة تموقعها كمؤ

لمواكبة هذه ه البنوك هذبادر توإذا لم  .مصرفية عصرية مربحة ومتنوعة

والمؤسسات التقليدية فسوف تفقد موقعها ليس فقط أمام المصارف  ،التغيرات

  .مصرفيةالغير 

 .المنافسة اليوم في ميدان العلوم والتكنولوحيا واالبتكار وتحقيق الشمولية

الكالم جميل والتنظير أجمل ولكن المهم التطبيق  :قد يقول قائل

. وهل ؟ذجومكانات الالزمة لتطبيق هذا النمفهل لدى البنك اإل....!والنتائج

 .؟!الدول األعضاء المستهدفة مهيئة لمثل هذا الطرح
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لى التطبيق إمن التنظير بكم أن أنتقل بسمحو لي أ سؤالينال ينهذجابة على لإل

 ضمن منة نظاركم ثالث مبادرات رئيسأن أعرض على أأيضاً سمحو لي أو

 :العامين الماضيينقمنا بتنفيذها خالل مبادرة  40

لى إالذي يهدف قتصادي ضمن برنامج التحول اإل تأتي ولى:المبادرة األ

قتصادات مستدامة إقتصاداتها إلى إمساعدة الدول األعضاء في تحويل 

الدول في القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية وشمولية بتعزيز تنافسية 

نتاج وتصدير إقتصادية والخروج من دائرة بهدف تنويع وتوسيع القاعدة اإل

بل يصدر الوظائف  ،المواد الخام الذي ال يضيف قيمة وال يخلق وظائف

وهذا البرنامج يعمل على تنفيذ هدف التنمية  .للدول المستوردة للمواد الخام

 (.8رقم )ة المستدام

لتطبيق هذا البرنامج فذهب فريق فني  مثاالً  جمهورية الجابونخترنا القد 

ك ع قطاعات واسعة من المسئولين هناالجابون واجتمع مدولة لى إمن البنك 

تماعات والمسح العام على تلك االج وتم بناءً  .من القطاعين العام والخاص

فيهما الجابون بمزايا نسبية هما  تتمتعاختيار قطاعين نتاجية للقطاعات اإل

ين ء دراسة جدوى اقتصادية وفنية لهذوتم إجرا .المنغنيز واألخشاب

القطاعين والتي بموجبها تم تحديد االحتياجات من البنية التحتية والقدرات 

البشرية والخدمات التمويلية وقواعد المعلومات والتكنولوجيا واالبتكار 
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وربطها بسالسل  الشركاء الرئيسيين في هذه السلسلةالمطلوبين. وتم تحديد 

في  وسيكون لدى البنك مشاريع في هذين القطاعين وسيبدأ  القيمة العالمية. 

ل وتساهم بشك حشد موارد مالية لتنفيذها ومن المتوقع أن توفر فرص عمل

من خالل التحول التدريجي من  لى األمامملحوظ في دفع النمو االقتصادي إ

 .لى تصنيع السبائك ومتنجات ذات قيمة مضافةإالخام مواد التصدير 

، المملكة المغربيةاتفاقيات مع الدول األعضاء )ثالث  توقيعباليوم  سنقومو

للشراكة االستراتيجية مع البنك  (ديفالمال ، وجمهوريةابونجالجمهورية 

 .باستخدام نموذج األعمال الجديد القائم على سالسل القيمة

 ،أصحاب المعالي

 السيدات والسادة، 

 البرنامج؟ هل البنك مهيأ لتنفيذ هذا الذي طرحته سابقا  عود للسؤال أ

 :لتنفيذ هذا البرنامج التالية خطواتالالبنك تخذ لقد ا

م يقديل دراسات الجدوى االقتصادية وتموإنشاء صندوق لت أوال :

  .االستشارات

 لبناء قدرات ة تدريبيةدور لتقديم مريكيةتعاقد مع جامعة ديوك األال ثانيا :

 .مهارات سالسل القيم ن في مجالموظفيال
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 للمبتكرين يقدم التمويل بتكارللعلوم والتكنولوجيا واإل اً صندوق نانشأأ ثالثا :

 ساليبأتطوير أو لى منتجات نهائية إالذين سيساهمون في تطوير المواد الخام 

مكونات سالسل كل في والتمويل حشد الموارد المالية والبشرية ونتاج واإل

 .القيم

كتاب "جعل األسواق تعمل من أجل التنمية" اإلصدار األول من اطالق  :رابعا  

وزارات الالعاملين في بناء قدرات والذي يقدم منهجية فنية متكاملة تستهدف 

 في مجال تحليل التنافسية والتحول الصناعي. المتخصصة

متعددة األطراف  نموذج المؤسسات اإلسالمية اإلقليمية تطوير :خامسا  

(RISEكأداة لحش ) البنية التحتية د موارد السوق لالستثمار في مشاريع

 .خارج الميزانية العموميةالصناعية 

اعتماد العديد من السياسات لقطاعات المشاريع المختلفة بما يضمن  :سادسا  

مشاركة  لتعزيز المزج بين الجدوى المالية واألثر التنموي في مشاريع البنك

مع سد فجوة التمويل وة المستدامة القطاع الخاص في تمويل أهداف التنمي

 .تخفيف عبء الديون

 على التوجه الجديد للبنك ووعدالجابون جمهورية فخامة رئيس لقد أثنى 

وأشاد اإلعالم المحلي  ،لة كل القيود التي تحول دون تطبيق البرنامجابإز

 برامجه الجديدة.بالبنك ومبادرات ب
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النيجر ، غينيا) :عضاءالدول األفي المحافظين ردود فعل بعد ذلك توالت و

ً باإلعدادمن  هذه الدول منو (وأفغانستان ،ماليزيا، واندونيسيا  يقوم حاليا

ة تجمع الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لعرض لندو

سة البنك األولية حول آفاق التنافسية المستقبلية ونموذج األعمال رانتائج د

ع دورها س  و  جندة التنمية الوطنية وت  أل ةالدول حسن إدارةز ز  ع  الجديد كآلية ت  

 . اإلقليمي والدولي

كمحرك  بتكارواإل والتكنولوجيا برنامج العلومضمن تأتي  ثانية:المبادرة ال

للنمو االقتصادي وخلق فرص عمل وايجاد حلول للتحديات التنموية وهذا 

من أهداف التنمية المستدامة ويرتبط بشكل  (9رقم )الهدف  يتسق معالبرنامج 

 مباشر بالثورة الصناعية الرابعة.

ومن ضمن أهداف البرنامج مساعدة الدول األعضاء في بناء منظومة متكاملة 

شمل المؤسسات والسياسات والبرامج تجيا واإلبتكار للعلوم والتكنولو

 والتمويل ونقل المعارف والخبرات.

وارد الطبيعية والمالية االبتكار سيعمل على تعظيم القيمة المضافة للم 

 .والبشرية
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 أصحاب المعالي، 

 الحضور الكريم،

 ؟ ..للقيام بهذا الدور البنك مهيأ أعود للسؤال مرة أخرى هل

 :كما يلي التطبيق الفعليقد بدأنا في و ،نعم :االجابة

 بتكار للعلوم والتكنولوجيا واإلإدارة أنشأنا  أوال :

فرص توفر تربط المبتكرين بالسوق و Engageنشأنا منصة عالمية أ ثانيا :

لى إفكار الفريدة التي يمكن تحويلها حتضان األاو هالتمويل وخدمات التوجي

 حلول للتنمية.

 500 قدره مبدئي رأس مالب Transform التحول أنشانأ صندوق ثالثا :

مليون دوالر وساهم صندوق التضامن  100 بــ ساهم البنك فيهمليون دوالر 

تم  وقفي استثماريصندوق  هوومليون دوالر،  100بــ  للتنمية االسالمي

 مرموقةولجنة علمية عالية المستوى تضم شخصيات  له ناءتعيين مجلس أم

 في حقول المعرفة المختلفة.

مال أولي للمبتكرين والشركات الناشئة والمشاريع  رأسهذا الصندوق يوفر 

تثمار في القطاعات الخمسة الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على اإلست

 ة التي تملك فيها دولنا مزايا نسبية.الرئيس
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أنشانأ وحدة للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية رابعا : 

تسجيل براءات وتسريع لتسهيل  WIPOمم المتحدة الفكرية التابعة لأل

 ختراع.اإل

 لتمويلا منصاتمن  اً عدد 2018أطلقنا في ديسمبر  خامسا :

كار والتكنولوجيا واالبتلدعم مشاريع العلوم    Crowd Fundingالجماعي

تمويل من  تستفيدصحاب المشاريع التي ال من خالل فتح قنوات التمويل أل

: االقليميةالبنك لمكاتب  في البلدان المستضيفة Transformصندوق  

، كازخستان، ماليزيا، المغرب، النيجر، السنغال، بنغالديش، اندونيسيا

ستقطبت هذه المنصات ها، اإطالقخمسة عشر يوماً من خالل في وتركيا. و

بهذه كمؤشر على االهتمام ذلك و ،دولة 183ألف شخص من  100أكثر من 

بين أصحاب  تربط المبادرات. والمؤمل أن تكون هذه المنصات قنوات

 المشاريع والمانحين والباحثين في جميع أنحاء العالم.

ً لبناء قدرات المبدعين ونظمنا أول دورة تدريبية  سادسا : أطلقنا برنامجا

 مبردج.امدينة كهذا المجال بفي  للمختصين

 ل مؤتمر للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتكريم المبدعين نظمنا أو سابعا :

وقع  دولة 100متقدم من  4600 بمشاريع ابداعية نحووكان عدد المتقدمين 

 .متقدماً من هؤالء المبدعين 32 ىاالختيار النهائي عل
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في  Transformحمالت توعوية ترويجية لصندوق  سبع تم تنظيم ا :ثامن

الدعم للصندوق  تعبئةلتعريف بالبرنامج واهدف بعضاء األدول من ال سبع  

صحاب القرار في الدول أوالتعرف على الشركاء وخلق الوعي لدى 

 بتكارات.العالمية التي تحركها االعضاء بحجم واتجاه التغيرات األ

 أصحاب المعالي، 

 ،السيدات والسادة

مؤشر على قليمي والدولي هذا الوعي الذي نراه اليوم على المستوى اإلإن 

 .وجود خطط وبرامج للمستقبل

لقمة العالمية الدورة السابعة لفعاليات هذا الوعي في ر هشعدة أقد شهدنا قبل ل

ً ونجد  ،في دولة اإلمارات العربية المتحدةللحكومات  في  االهتمامهذا  أيضا

صاحب السمو ات التي يقودها درالمبا اللالمملكة العربية السعودية من خ

لى تعزيز دور ريادة إوالتي تهدف  مير محمد بن سلمان ولي العهدالملكي األ

 ."مسك"مؤسسة من خالل بداع عمال واإلاأل

وشهدنا هنا في هذا البلد العزيز المملكة المغربية مبادرات متتابعة لتشجيع  

ريادة األعمال في التكنولوجيات الحديثة خاصة في مجال الطاقة المتجددة 

  والمياه واألمثلة عديدة في دولنا األعضاء.
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كما شهدناه في جمهورية مصر العربية من خالل برنامج "نحو مجتمع 

مليون معلم  23ر ويبتكر" الذي استفاد منه أكثر من مصري يتعلم ويفك

 وطالب في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

وت عد تجارب ماليزيا في توظيف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في تطوير 

صناعة المالية اإلسالمية والصناعة الحالل من أنجح التجارب العالمية اليوم 

 الستفادة منها ونقلها إلى دولنا األعضاء.    التي يمكن ا

 تفي منتدى دافوس الذي خصصهذا العام  التوجه الجديد كما لمسنا هذا

 .4.0و الصناعة ألثورة الصناعية الرابعة للحوار حول اجلساته 

وزبكستان أكل من  في البنك واليونسكو للتواجدوفي هذا السياق، يستعد 

لوم والبرامج الخاصة بالعات ياسالس إعداد لمساعدتهما فيوموزمبيق 

 .في هذا المجال طلبات عدد من دولنا األعضاءنسعى للتجاوب لو ،واالبتكار

 عضاء على هذا البرنامجردود فعل الدول األ

 أصحاب السيادة منوردود فعل مشجعة  لقد حصل البرنامج على دعم  قوي  

فخامة رئيس جمهورية لى رسالة .وأشير هنا إرؤساء بعض الدول األعضاء

فيها ثت في المؤتمر والتي أشاد الصوتية التي ب  كي سال االسنغال السيد م

ً  ،بالبرنامج وبالتوجه الجديد للبنك نحو العلوم واالبتكار الستضافة  داعيا



   
 

20 
 

 من دول أخرى تطلباولدى البنك  .داكارفي  وم واالبتكارلالمؤتمر الثاني للع

 .الستضافة المؤتمر

 برعاية سبعــدول الالحمالت الترويجية التي نظمها البنك في الـلقد حظيت 

 بعض ضورحكما شهدت  المستضيفة. في الدولةرئيس الوزراء رسمية من 

جمهورية النيجر وجمهورية الدول  هذهمن ، والوزراءوالمحافظين 

 .بنغالديش

األعضاء  في الدول يجابية جداً فكانت إأما ردود فعل الشباب والشابات 

وهم ال يقلون  .دون استثناء  غير أعضاءالمسلمة في الدول  والمجتمعات

نقصهم تولكن  ،عن نظرائهم في الدول الصناعية المتقدمة وقدرة ذكاءً 

كان هذا التوجه و .بناء مجتمعاتهمفي دوات التي تمكنهم من المشاركة األ

 همشكر محل في االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا واإلبتكارالجديد من البنك 

  .هموتقدير

 800وصل عدد الذين تابعوا أنشطة وأخبار البنك نحو مليار وونتيجة لذلك، 

 .2018مليون خالل سنة

لى إالذي يهدف  قتصاديبرنامج التمكين اإلضمن  تأتي ة:لثثاالمبادرة ال

دماجهم إلحفظ كرامتهم و لى التمكينإمن المعونة العمل تحويل القادرين على 

سلوب االحتضان أسواق تعمل لمصلحتهم من خالل في التنمية وجعل األ
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صحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ال يمكلون أف والشراكة.

رة لى مهارات التسويق وهؤالء يشكلون شريحة كبيإالضمانات ويفتقرون 

 عضاء.في كل الدول األ

دولة فلسطين دولتين هما  فيهذا البرنامج قمنا بتطبيق وفي هذا الصدد: 

 .يةتونسوالجمهورية ال

ً أنشأ البنك صندوقففي فلسطين،  ً وقفي ا ً استثماري ا ً دولي ا للشعب الفلسطيني  ا

ومن . الفقراء والعاطلين لتشغيلمليون دوالر  500مال أولي قدره  برأس

 المتوقع أن ي مك ن نحو ربع مليون أسرة فلسطينية في العقد القادم. 

يعمل و اسي بإنشائها.صدر مرسوم رئ ل البنك البرنامج إلى مؤسسةو  وح  

وموارده في فلسطين مع فقراء  على استثمار رأس مال الصندوقالبنك 

 .همفلسطين ولصالح

مليون  100بــ  للتنمية في رأس مال الصندوق ساهم البنك اإلسالميكما 

، باإلضافة إلى مليون دوالر 50سالمي بــ صندوق التضامن اإلو دوالر

 مليون دوالر .25صندوق االستثمار الفلسطيني بــ مساهمة 

في شهر في عمان محمود عباس سطيني وفي لقائي مع فخامة الرئيس الفل

وإنشاء  ،أثنى فخامته على مبادرة البنك في مأسسة البرنامجم، 2019مارس 

. ويرى البنك أن تسهيل سر الفلسطينيةسيخلق فرص عمل لأل الصندوق ألنه
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سواق هو الحل األمثل لمعالجة الفقر من خالل الشراكة وصول الفقراء الى األ

 بتوفير التمويل وبناء القدرات.مع الفقراء 

تمكين وتشغيل الشباب التشاركي ل برنامجالنجح ، يةتونسالوفي الجمهورية 

 ارات الصغيرة نسبياً.تحقيق أثر تنموي كبير مقارنة باالستثمفي 

يعمل البنك حالياً  ،وبعد نجاح التجربة في دولة فلسطين والجمهورية التونسية

 عضاء.في بعض الدول األ هاعلى تعميم

 أصحاب المعالي

  الحضور الكريم،

 التي قصيرة األجلالعمليات لقد آن اآلوان لتحويل خطاب التنمية العالمي من 

سباب الجذرية التي تعوق النمو لى معالجة األإنية تتناول األعراض اآل

 .للتمكين نموذج أعمال يوفر حلول متكاملة اعتماد المستدام مع

نحن بحاجة إلى تحول جذري ونوعي في التنمية للحفاظ على الوعد الذي  

 هوالتمويل في حد ذات .نفسنا بتحقيق اهداف التنمية المستدامةأعلى  هقطعنا

 ،نما وسيلة لتمكين الناس من أخذ زمام المبادرة لتحسين حياتهمليس غاية وإ

 .فالتمكين وليس المعونة هو هدف التمويل

 الكريمالحضور 
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ً مشرق رى مستقبالً أأنا متفاءل و ومصدر  ،لدولنا األعضاء في العالم الجديد ا

بدأت في وقطعت شوطاً كبيراً في التحول أن بعض دولنا األعضاء  يتفاؤل

بدأ رائعة والبعض اآلخر تائج قتصادي وسجلت نتطبيق برامج التحول اإل

ن لديهم وخرقياسية واآلة في فترة عملية التحول وحقق مؤشرات أداء متميز

 .القناعة والحرص على البدء في عملية التحول االقتصادي

ً  ارى نفسهسالمي للتنمية تالبنك اإلومجموعة    ،المجموعاتهذه  لكل شريكا

حشد الموارد وتحسين البيئة وتنافسية الأن يساعد في تعزيز  للبنك ويمكن

 جل التنمية.أسواق تعمل من االستثمارية ونقل التجارب الناجحة وجعل األ

 أصحاب المعالي

 الحضور الكريم، 

ملك قبل أن أختم كلمتي أكرر الشكر والتقدير لجاللة الملك محمد السادس 

 ،هذا العامالجتماعاتنا  السامية على رعايته - م هللا عزهاأد ـلكة المغربية مالم

في  تعالى مكانات ساهمت بتوفيق هللاإعلى ما سخرته حكومة جاللته من و

  تنا.اساد اجتماع خلق المناخ العملي المثمر الذي

الشكر والعرفان لمجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين على  أقدمكما 

دعمهم المتواصل لي شخصياً وإلدارة البنك لتحقيق األهداف التي أنشئ من 

 عاماً.  44بنك منذ جلها الأ
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لحكومة دولة المقر المملكة العربية السعودية  نوالشكروالعرفان موصوال

 على الدعم المستمر الذي لم ينقطع منذ إنشاء البنك االسالمي للتنمية. 

الذي أعلنته في القمة  -المملكة العربية السعودية -وأنوه هنا بدعم دولة المقر

تخصيص ب -المملكة العربية السعودية )قمة القدس( -العربية في الظهران

ختيار البنك اعم األوقاف اإلسالمية في القدس ومليون دوالر لد 150مبلغ 

 دارته.االسالمي للتنمية إل

على وفي المجموعة لزمالئي وزميالتي في البنك توجه بالشكر الخاص كما أ

تقدمت  نجاز مبادرات نوعية في فترة زمنية قياسية،إجهودهم المخلصة في 

 مام.ألإلى االمجموعة خطوات مهمة ببالبنك و

بجد   اً نهار تنا ليالً اوأشكر كل من ساهم وعمل في اإلدارة والتنظيم الجتماع

 وإخالص وصدق وأمانة.

كامل التفاصيل  في الختام يسرني اليوم أن أطلق كتابا  بثالث لغات يعطيو

ملين مع البنك لمتعاودليال  ل مرجعا  عن برنامج الرئيس الخماسي ويكون 

 االسالمي للتنمية.

 ،وفق هللا الجميع لما يحب ويرضى 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،              


