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 خطاب حمافظ سورينام يف االجتماع الّسنوّي الّرابع واألربعني
 للبنك اإلسالمي للّتنمية 

 معايل رئيس جملس حمافظي البنك اإلسالمي للتّنمية،
 معايل رئيس البنك اإلسالمي للّتنمية؛ الدّكتور بندر حّجار، 

 للبنك اإلسالمي للّتنمية،  واملديرين التنفيذينيمعايل احملافظني 
 سّيدايت ساديت، 

أوّد أن أشكر احلكومة املغربّية وشعبها الكرمي ومدينة مرّاكش على حسن ضيافتهم، كما يسّرين 
 ويشرّفين أن أخاطب اجتماع جملس احملافظني يف االجتماع الّسنوّي الرّابع واألربعني للبنك اإلسالمّي للّتنمية.

يف الّنصف الغريّب من الكرة األرضّية ُيصبح عضوًا يف البنك اإلسالمّي  كانت سورينام أّول بلد
للّتنمية. إننا نقّدر الّتبادالت البّناءة مع طاقم العاملني احملرتفني فيه ولطاملا رّحبنا ابلعديد من الّزايرات اليت 

املشاريع اليت جلبتها تلك قام هبا طاقم البنك اإلسالمّي للّتنمية إىل سورينام، كما استفدان من اخلربات و 
الّزايرات إىل بلدان. متلك سورينام، رغم صغر حجمها، ثروات كبرية يف تنوّع األعراق والثّقافات والّدايانت، 
كما تتمّيز بكوهنا أفضل بلٍد حتقَّق فيه الّتكامل يف العامل. إننا نرى أنفسنا كجسٍر يربط بني البنك اإلسالمّي 

 الغريّب من الكرة األرضّية، حيث يُعدُّ وجود البنك هناك غري متوّفٍر بشكٍل كاف. للّتنمية وبلدان الّنصف 

يف مالحظايت القصرية هذه، أوّد أن أعرض لكم أّوالً بعضاً من إجنازاتنا اإلقتصاديّة األخرية وأطلعكم 
 على جهودان إلدامة هذه اإلجنازات عن طريق بناء مؤّسساٍت قويّة تعيش عرب األجيال القادمة. 
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-2014وقة يف كما مّتت اإلشارة من قبل، واجهت حكومتنا أزمًة إقتصاديّة ذات أبعاٍد غري مسب
2016 : 

% من 8.5فيما يتعّلق ابملوارد املالّية للحكومة، اخنفض الّدخل من الّنفط والّتعدين من حوايل  •
% من النّاتج احملّلي اإلمجايّل يف عام 0.1إىل جمّرد  2012الّناتج احملّلي اإلمجايّل يف عام 

 ثالث سنوات.ما تسبَّب يف خسارة احلكومة ثلث مدخوهلا تقريباً خالل  – 2016
فيما يتعّلق مبيزان املدفوعات، بدأت سورينام ُتسّجل حاالت عجز يف احلساب اجلاري اخلارجّي  •

بعد حوايل عقٍد تقريباً من الفوائض. وترتبط حاالت العجز هذه بشكٍل رئيسّي  2013يف عام 
حملّلي % من الّناتج ا35ببداايت االستثمارات الواسعة الّنطاق، اليت بلغت مجيعها نسبة 

؛ فيما فاقم اإلخنفاض احلاّد يف سعر الّذهب ومن مثّ 2016-2013اإلمجايّل سنواّيً خالل 
 أسعار الّنفط، وهناية عقٍد من صادرات األلومينا، من حجم الّضغط على ميزان املدفوعات. 

ع األزمة، متّكنا من الّتغّلب على معظم جوانب األزمة كما أثبتت أوىل الّتصنيفات املرتفعة منذ اندال
والّتقييم اإلجيايب اإلمجايّل من ِقَبل املؤّسسات املالّية العاملّية الستجاابتنا الّسياسّية العاّمة وتوّقعات االقتصاد 

 الكّلي. 

% سنواّيً يف املدى املتوّسط، مع أن احتماالت 3وفقاً لتقديراتنا احملافظة، نتوّقع استمرار الّنمو بنسبة 
االّّتاه الّصعودّي قويّة. هناك استثمارات كبرية متاحة يف قطاعي الّذهب والّنفط عزَّزت الّصادرات وأّدت 
تقريباً إىل حمو حاالت العجز يف ميزان املدفوعات. ويف الواقع، إن شيوع عجٍز يف احلساب اجلاري اخلارجي 

 يوم كّلياً بوجود طفرة يف واردات اآلالت واملعّدات، ما يبّشر ابخلري لتوّقعات الّنمو يف البالد. ميكن تفسريه ال
حنن نقّوي أيضًا إطاران املؤّسسي، آخذين بعني االعتبار توسيع قاعدة اإليرادات وحتسني اإلدارة املالّية 

اليّة العاّمة، وعدم كفاية الّضوابط واملوازين، عائدات العاّمة وإعداد الّتقارير. يف املاضي، بّددت عدم كفاءة اإلدارة امل
الّتعدين املتنامية خالل فرتات الطّفرة يف سورينام. إن شفافية العمليّات احلكومّية هي أولويّة قصوى حلكومتنا، 

مات يف حساابتنا كما أننا مستمّرون يف العمل مع شركاء إقليمّيني وعاملّيني لتقوية البياانت اإلحصائيّة وأنظمة املعلو 
 الوطنّية والّتمويل العام وميزان املدفوعات واإلحصاءات الّنقديّة. 
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ال جيدر االكتفاء بذكر قطاعي الّنفط والّذهب فقط يف سورينام، فبلدان واحٌد من أكثر البلدان 
% من  95إىل  90كثافًة حرجّيًة و تنّوعًا بيولوجيًّا يف العامل، إذ تغّطي الغاابت األمازونّية العذراء من 

أراضيه. ميتلك البلد أيضًا كمّيات كبرية من املياه العذبة، ما يُفسح اجملال إلمكاانت هائلة يف القطاع 
 الّزراعّي وإمكانّية تصدير املياه. 

. وعلى الّرغم من امتالكنا 1997تفتخر سورينام بعضويّتها يف البنك اإلسالمّي للّتنمية منذ عام 
ًا مع البنك لسنواٍت عديدة، إال أننا حرصنا خالل الّسنوات األخرية على تعزيز دور حملفظٍة صغريٍة جدّ 

 2016البنك يف سورينام وترسيخ حضوره يف عملّية اإلمناء جملتمعنا املتعّدد اجلوانب. وتلّخص اتّفاقّية أبريل 
ف عرب دعٍم مايّل وتقيّن متزايد مع جمموعة البنك اإلسالمّي للّتنمية الطّريق لدعٍم مستقبلّي جلهودان يف الّتكيّ 

بشروٍط ميّسرة. صاغت جمموعة البنك اإلسالمّي للّتنمية وحكومة سورينام برانمج عمل بدءًا من عام 
دوالر أمريكي، وندعو طاقم عمل البنك  مليار 1.78تبلغ قيمتها حوايل  اً ، يغّطي مشاريع ومنح2017

احلجم من املشاريع واملنح حقيقًة أقرب منااًل. لغاية اآلن،  اإلسالمي للّتنمية إىل مضاعفة جهوده جلعل هذا
ترّكز هذه املشاريع على جماالت مثل البنية الّتحتّية، والّزراعة، والّتنمية الرّيفّية والبشريّة، والّصريفة والّتمويل 

ا بعد األزمة يف سورينام اإلسالمّيني، والّتجارة والقدرة الّتنافسّية. إن الّتسارع املتزايد للّتنمية يف مرحلة م
 يدعو إىل توسيع اجلهود جلعل هذه املشاريع تتحّول إىل حقائق. 

يف اخلتام، أوّد أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة البنك اإلسالمّي للّتنمية وطاقمه على عملهم املمتاز 
 الذي يقومون به حاليّاً وأشّجعهم على االستمرار يف هذا الّنهج. 
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