
6 / 1 

 

 
 

 

 
 مجهورية السنغال

 إميان -هدف -شعب 
_____________ 

 وزارة االقتصاد واملالية والتخطيط

 

 االجتماع السنوي الرابع واألربعون للبنك اإلسالمي للتنمية

 
 

 

 

 م2019أبريل  06-03مراكش، 

 
  

 وزير االقتصاد واملالية والتخطيط ،كلمة السيد أمادو اب



6 / 2 

 الرحيمبسم هللا الرمحن 
 معايل رئيس جملس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية، •
 أصحاب املعايل حمافظو البنك اإلسالمي للتنمية، •
 معايل رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، •
 أصحاب السعادة ممثلو املنظمات الدولية واملالية، •
 أيها الضيوف الكرام، •
 سيدايت، ساديت، •

 
 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

ي رجب أود أواًل أن أمحد هللا سبحانه وتعاىل لتفضله علينا إباتحة هذه الفرصة لكي نلتقي يف شهر  
 وشعبان يف مدينة مراكش اجلميلة هذه.

وأتشرف كبري  الشرف ابغتنام هذه الفرصة ألجزي أخلص الشكر للملكة املغربية الشقيقة ولشعبها 
 للضيافة الكرمية اليت حييطوننا هبا يف هذا البلد اجلميل، املغرب.وجلاللة امللك حممد السادس 

مبناسبة هذا االجتماع السنوي الذي من جديد سروري احلقيقي أن أكون بني ظهرانيكم  بواعثمن إن 
ة إىل التصدي للتحدايت الكثرية اليت تواجهها يف أييت يف وقت حاسم يف حياة بلداننا األعضاء املدعو  

 ية.ميدان التنم
امسحوا يل بتهنئة مجيع احملافظني واحملافظني املناوبني، والرئيس بندر حممد حج ار للنتائج املرموقة اليت 
سجلها البنك اإلسالمي للتنمية. كما أزجي التهنئة طبعًا جمللس املديرين التنفيذيني ولكل العاملني يف 

 البنك.
لتعاون بني السنغال والبنك اإلسالمي للتنمية من د على ما يتسم به اهذه الفرصة ألشد    نتهزوأود أن أ

عمليات تدخل البنك يف بلدي منذ عام  وصواب   وسداد   عرب عن سروري جبودة  ألامتياز ودينامية و 
1976. 
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 الرئيس، معايل
 ،السعادةأصحاب املعايل و 
 سيدايت، ساديت،

إن املوضوع الرئيسي الذي يتناوله اجتماعنا السنوي يف دورته الرابعة واألربعني هذه، وهو "التحول يف عامل 
د ضرورة تكييف اسرتاتيجيتنا اجلديدة من أجل حتقيق جيس    ،هداف التنمية املستدامة"أل الطريق: سريع التغري

 يف جلستنا احلالية، من زاوية   ،له منظمو االجتماع، سيُتناول هذا املوضوع د  ع  أهداف التنمية املستدامة. وكما أ  
 سية اليت وضعها الرئيس بندر حممد حج ار:اأساسية للخطة اخلمركان أ أربعة  
 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ •
 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛ •
 ؛املضافة لقيمةلالسالسل العاملية  •
 اإلسالمي.التمويل  •

ى تأتتالتحول اليت تستلزمها تنمية البلدان األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية  إجراءإن عمليات 
 مع مراعاة وجوه ترابطها وتكاملها. ،ن تفعيل هذه األركانمابلضرورة 

هبا وسأعود يف كلميت هذه إىل التطرق على حنو وجيز إىل هذه األركان األساسية األربعة اليت يوصي 
 البنك اإلسالمي للتنمية من أجل التنمية يف البلدان األعضاء فيه.

 الرئيس، معايل
 ،أصحاب املعايل والسعادة

 سيدايت، ساديت،
جيب ابلضرورة أن تتحقق  اأشري ابدئ ذي بدء فيما خيص الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إىل أهن

لبلدان األعضاء يف ااحمللية الطابع من خالل تنمية قطاع خاص قوي مبثابة جانب أساسي من التنمية 
تتوخى عمليات تدخل من جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية تتسم مبزيد من اجلسارة ومزيد من دقة اليت 

اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص، واملؤسسة جتري على األخص عن طريق املؤسسة ، االستهداف
 اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات، واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة.



6 / 4 

للنمو االقتصادي  كاً دور هام عليه أن يؤديه يف تنمية هذا القطاع الذي يعترب حمر    للتنميةفللبنك اإلسالمي 
تعزيز منظوماتنا للنمو هذا القطاع، و  مواتيةهتيئة بيئة بغية هود اليت نبذهلا لكٍل من دولنا، مبساندة اجل

من خالل الشراكات بني القطاعني العام الالزمة قامة البىن التحتية املادية واالجتماعية إلالتمويلية، و 
 .األعمال املبادرة يف جمالواخلاص، والنهوض بعمليات التبادل، ودعم تنمية روح 

 الرئيس، معايل
 ،أصحاب املعايل والسعادة

 سيدايت، ساديت،

للتنمية يعتزم إدماج فيما خيص الركن الثاين املتصل ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، يسران أن البنك اإلسالمي 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف كل عملياته، انطالقاً من قناعته أبهنا متث  ل أدوات أساسية للنهوض ابلتنمية 

 االقتصادية اجلامعة، املستندة إىل اقتصادايت جتمع بني القدرة التنافسية واملتانة.

خاص ابلعلوم والتكنولوجيا اء صندوق إنشىل إمبادرة البنك اإلسالمي للتنمية ي ويف هذا الصدد حني  
خاصة ابلعلوم واالبتكار. إن ، ومنصة أمريكيمليون دوالر  500مايل مقداره  له مبلغ ُرصدواالبتكار، 

 واملبدعني والطلبة ومتخذي القرارات واملستثمرين. العلماءبني  سرتبطهذه املنصة 

صندوق ومنصة خمص ص نين لتنمية العلوم  إىل استحداثالدعم هذه املبادرة  ندعم قوي  من جانبنا حنن و 
 والتكنولوجيا واالبتكار.

 الرئيس، معايل
 أصحاب املعايل والسعادة،

 سيدايت، ساديت،
 معايلاي ، مهن  ئاً إايكم، املضافة لقيمةلأود يف املقام الثالث أن أتطرق إىل الركن املتعلق ابلسالسل العاملية 

مل تلبث هذه املؤسسة العزيزة علينا، اليت به  تتحل ىالذي  بروح التبصُّر، رئيس البنك اإلسالمي للتنمية
يف التنمية االقتصادية املضافة لقيمة لابلدور احلاسم الذي ميكن أن تؤديه السالسل العاملية  وعت أن

 لبلداننا األعضاء.
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اإلقليمية ومنها  الدراسيةلقات احلإىل تنظيم العديد من  2015فالبنك اإلسالمي للتنمية ابدر منذ عام 
استكشاف إمكانية إسهام "سالسل القيمة  من منظور، 2015ظمت يف داكار يف فرباير احللقة اليت نُ 

 املضافة" يف النهوض ابلتجارة اإلقليمية بني البلدان األعضاء.
 إدماجُ  هبااسرتاتيجية يتم  هنوجونظرًا إىل الضرورة القصوى إلعمال أشكال من التنظيم مستندة إىل 

املضافة القيمة سالسل  القائم على يبدو أن النهجقطاعات السوق واإلنتاج على حنو انجع،  وتنسيقُ 
 الصناعاتاملؤسسات الصغرية واملتوسطة/ لنشوءهذه املتطلبات ابعتبارها شروطاً مسبقة يليب أفضل  تلبيٍة 

 الصغرية واملتوسطة.
فمن األمهية مبكاٍن وضُع هنوج مستندة إىل سالسل القيمة املضافة من أجل زايدة مشاركة البلدان 

 نمية يف هذه األسواق العاملية وتنويع صادراهتا.األعضاء يف البنك اإلسالمي للت
تخلف يليس من الوارد أن ، املضافة النهوض ابلصادرات من خالل سالسل القيمةهذا ويف إطار 

تشتمل مثالً حماور اسرتاتيجية  ،"خطة السنغال الصاعد" يف إطاروضع، بعد أن  السنغال عن الركب
الصغرية واملتوسطة  للصناعاتالتنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة/تحسني القدرة لأهداف على 

 يف القطاعني الزراعي والصناعي.
سم يف أن الدعم الذي يقدمه البنك اإلسالمي للتنمية، هذه املؤسسة العزيزة علينا، سيت   وغين عن البيان

ن أن جتعل سالسل القيمة سياسات ميك إعمال اخلصوصأمور منها على يف وسيفيدان  كبريةذلك أبمهية  
 هذه أكثر اتساماً ابلطابع اجلامع.املضافة 

 الرئيس، معايل
 أصحاب املعايل والسعادة،

 سيدايت، ساديت،
قل شأانً الركن األليس  املتصل ابلتمويل اإلسالمي، وهو ،ن أتطرق إىل الركن الرابعأبامسحوا يل أخريًا 

ؤ رؤوس األموال أندر فأندر، أفلح التمويل اإلسالمي يف تبوُّ  و   دُ ز بغُ أبداً. ففي السياق الدويل املتمي   
حظر حتصيل  اخلصوصبفضل مبادئه )ومنها على وذلك ، الضي  قة لتمويل الدويلاحلقة مكانة مرموقة يف 

 خمتلف األزمات. حيال، وقدرته الكبرية على الصمود ومنو  هالفوائد(، وفلسفته، 
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من  ناعلجب ناط األمهيةتُ ، التصدي لهدولنا الفقرية ودولنا النامية ظم مع ريديالذي  التنميةحتدي فإزاء 
 .منو بلداننا االقتصاديإلنعاش  غىن عنهاالتمويل املايل رافعة ال 

وإذ يبدي السنغال تطلعه إىل أن يكون منصة تتبو أ املقام األول يف مضمار تطوير التمويل اإلسالمي يف 
منطقة جنوب الصحراء الكربى األفريقية، وال سيما ضمن جمموعة البلدان األعضاء يف االحتاد 

بصفته البلد األول الذي  االقتصادي والنقدي لبلدان غرب أفريقيا، فإنه ت  ق د م الصفوف يف أفريقيا ظاهراً 
. وال يقتصر أمر إصدار 2014مليار فرنك أفريقي يف عام  100يصدر صكوكاً سيادية مببلغ مقداره 

هذه الصكوك على جتسيده هنج حكومتنا القائم على االستثمار بل يتعد اه إىل جتسيده أيضًا ثقتنا 
 ا وإدامتها من أجل تعبئة املوارد املالية.ابلتمويل اإلسالمي ابعتباره وسيلة بديلة ميكن التعويل عليه

جمموعة اثنية من الصكوك مببلغ  2016 أصدرت يف يوليو، هبذه الثقة متسل  حةً حكومة السنغال، إن 
 .أفريقيمليار فرنك  150مقداره 

 الرئيس، معايل
 أصحاب املعايل والسعادة،

 سيدايت، ساديت،
يف  االستشاري الفريق اجتماع، إابن ت جد ديتاإلسالمي للتنمية الأود أن أختتم كلميت بشكر جمموعة البنك 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية بذهلا السنغال على صعيدياجلهود اليت  رفدعلى  ا، حرصه2018 ديسمرب
يف إطار "خطة السنغال  2023-2019للفرتة  خطة التدابري ذات األولويةطًة، من أجل تنفيذ نخر م

 ،دوالر أمريكي (1 250 000 000) مليون ومخسون ومائتان مقدارها مليارالتزامات مالية يف الصاعد"، 
 ( فرنك أفريقي.713 000 000 000) مليار عشر وثالثة سبعمائة زهاء أي

الفنيني واملاليني األوفياء، وال سيما جمموعة البنك  اخلطة بفضل شركائه هتنفيذ هذ ضي يفميفالسنغال 
 اإلسالمي للتنمية.

 .كم ابإلصغاءلطُّفشكراً لت
 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته


