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، عضو جملس حمافظي يف مجهورية توغومعايل الس يد ساين حيي، وزير الاقتصاد واملالية  لكمة

 البنك اإلساليم للتمنية

 

 في االجتماع الرابع واألربعين لمجلس المحافظين

 

 

 

 

 

 2019أبريل  6-5مراكش، 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 رئيس جملس احملافظني،معايل الس يد 

 ،واألعضاء املناوبون نياحملافظ أعضاء جملس املعايلأحصاب 

 رئيس مجموعة البنك اإلساليم للتمنية، معايل الس يد

 ،الس يدات والسادة

 

 ، وبراكتهرمحة هللاو السالم عليمك 

 ،حكومة وشعبا   ،للمغرب، عن امتناين العميق حكومة مجهورية توغو، ابلنيابة عن أعربمن دواعي رسوري أن 

 .هذه املدينة التارخيية امجليةل ،وصولنا إىل مراكش دلن حفاوة الاس تقبال وكرم الضيافة من ما مغروان به عىل

 موظفي مجيعإىل معايل ادلكتور بندر محمد جحار، رئيس البنك اإلساليم للتمنية، ومن خالهل، إىل  أزيجأن  يطيب يلكام 

 فعاليةزايدة من أجل اليت اختذت  القميةمجيع املبادرات عىل  حكومة مجهورية توغو من ، مع التشجيع،الهتاينأحر ، بنكال 

وإن دّل ذكل عىل يشء  .A A A ئامتينالا تصنيفال عىل  أاتح احملافظة ما، ا، وفعالية حافظة مشاريعهإدارة مؤسستنا

 .تعددة اجلنس ياتامل البنوك اليت حيظى هبا البنك بني أرضابه من لثقة افإمنا يدل عىل 

الساكن األكرث  لمتكنيمجموعة البنك اإلساليم للتمنية اليت تبذلها هود اجل أحيي فأن أغتمن هذه الفرصة ب وامسحوا يل

ملا  اإلساليم للتمنية كنللب توغو بشلك خاص عن امتناهنا دوةل  وتعربلمشاريع الهيلكية. ها ل ضعفا من خالل متويل 

متويل مشاريع البنية التحتية  من خاللالاقتصادية والاجامتعية  يف التمنية دمع متعدد األوجه لس ياس هتايقدمه من 

 .والزراعة ،الريف وكهرابءوالتعلمي والصحة، 

ميع أشاكهل من ب للقضاء عىل الفقر جتاهها ووقوفه إىل جانهبا يف سعهيا وتقدر احلكومة التوغولية الزتام البنك 

 .خالل متويل مؤسسات المتويل األصغر

 س يدي الرئيس،

 ،السادة أعضاء جملس احملافظني

 ،اإلخوةاألخوات و 
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بغية بطريقة منسقة وبناءة  وأن نعمل ،أن نوحد هجودان ال يسعنا إالالعامل،  اذلي يشهدهيف س ياق التغري الرسيع 

 .أهداف التمنية املس تدامة بلوغ

ات ضعف الاستامثر ويرجع ذكل بشلك أسايس إىل ، 2017منذ عام  معتدةليف الواقع، ال تزال آفاق المنو العاملي و

 .الاقتصادات الناش ئةاألسواق املالية ادلولية عىل العاملية وضغوط 

٪ يف 2.7و 2017٪ يف عام 2.6 مقارنة بـ 2019٪ يف 3.4توقعات المنو يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى تبلغ و 

 .2018عام 

توسط ه يف امل معدل منوينيف إطار مس تقر لالقتصاد اللكي تمتتع ب، عقد من الزمنعىل مدى ، توغووما فتئت 

املعمول  دون املس توى ما إىل املوازنة جعز وُقلِّص ؛٪2 عن ، إذ تقل نسبتهالس يطرة حتت التضخموظل . ٪5 عىل

يف العامني املاضيني  ، وذكل٪ من الناجت احمليل اإلجاميل3، وهو يقياد الاقتصادي والنقدي لغرب أفر الاحتابه يف 

بدمع من التسهيالت  ،يلمع صندوق النقد ادلو 2017مايو ُأبرم يف أاير/يف س ياق برانمج مدته ثالث س نوات 

، ونأمل أن يكون الاس تعراض الرابع، الثالثة األوىل إجيابية الاس تعراضات . وقد جاءت نتيجةالائامتنية املوسعة

 . إجيابيا  أيضا   اذلي انهتىى للتو،

يف إدارة ماليهتا العامة.  انضباط  ومن  قوي الزتام  ما تتحىل به احلكومة التغولوية من  عىلشاهدا  هذه النتاجئ  وتقف

املزيانية،  وتوطيداملالية العامة،  وضبط، بس ياسة رش يدة تتوىخ اإلصالح الزتاما  حازما  يف الواقع، تلزتم احلكومة و

نس بة  ُقلِّصت، 2019فرباير ش باط/يف ووالس يطرة عىل ديوهنا.  ،اس تقرار إطار الاقتصاد اللكيوالعمل عىل 

٪ من الناجت احمليل اإلجاميل، وذكل متش يا مع 70 ما دون الـأن تنخفض إىل  ويؤمل، 2019٪ يف 70.7ادليون إىل 

 .لغرب أفريقيا الاقتصادي والنقدي الاحتادمعايري 

ر املرجعي طااإلاآلن  متثلذه اخلطة، اليت وه. 2022-2018 للفرتةاعمتدت احلكومة خطة التمنية الوطنية لقد 

يف الاقتصاد هدفه إحداث حتول معيق  مدته مخس س نواتطموح مرشوع  يه عبارة عن ،اسة التمنيةس يل 

مسامهة القطاع دوالر، تبلغ مليار  8.3 زهاء، أي فرنك أفريقيمليارات  4 622,2، ويتطلب متويهل التوغويل

 .٪35% ومسامهة القطاع العام 65مهنا اخلاص 

من خالل إنشاء سالسل قمية  ظروف ومس توى معيشة الساكنإىل حتسني  ، اليت هتدفهذه اخلطة وترتكز

 :فرص العمل، عىل ثالثة جماالت رئيس ية يهخلق زراعية و 
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 لألعامل عايل مركز  مصحواب  بإنشاء لتجارة ادلوليةمعين ابلخدمات اللوجستية ممتزي ل إنشاء مركز

 يف املنطقة دون اإلقلميية؛ املس توى

  مراكز التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية والصناعات  إنشاءخلق فرص العمل من خالل

 الاس تخراجية.

 التمنية الاجامتعية وتعزيز آليات اإلدماج. توطيد 

ية لتنفيذ هذه لبنك اإلساليم للتمن من اعىل ادلمع الثابت  أن تعّول، كدأهبامجهورية توغو أهنا تس تطيع،  وتدرك

، وحنن يف توغو عىل يقني تطلب ادلمع املايل والتقين من البنك. وت حتديد مشاريعها  جيرياليت  ،اخلطة الطموحة

رشاكة من أجل التمنية ال هجودان يف تضافر من خالل سنبلغ أهداف التمنية املس تدامة  نان من أس يدي الرئيس، 

 املس تدامة.

للمتويل الزراعي، تعرف اختصارا  حتفزيية آليةبوضع ، لقطاع الزراعييف سبيل دمع اابلفعل، قد قامت احلكومة ل

وهتدف إىل توفري املزيد من ادلمع املايل من البنوك لهذا  ،تقوم عىل مشاركة اخملاطر(، و MIFAة ابمس )يابلفرنس  

العاملني، لكنه ال ٪ من الساكن  70وظف أكرث من يو من ثلث الناجت احمليل اإلجاميل  اذلي يسهم بأكرث القطاع

عىل البنك اإلساليم للتمنية  أن نعّولبوسعنا  وحنن ندرك أنّ ٪ من المتويل املرصيف.  0.3يس تفيد إال من حنو 

 هذه اآللية. لتقويةاملوارد الالزمة  حلشد

 س يدي الرئيس،

 الكرام، األعضاء

لنيابة اب، والس يد فور إسوزمينا جناسينغيب، رئيس مجهورية توغو خفامة، ابلنيابة عن دبأن أجدّ  لكميتأختمت  أود أن

لدلكتور بندر محمد احلجار، رئيس مجموعة الشكر  عظميعن  اإلعراب  ، عن احلكومة التوغولية والشعب التوغويل

 .وتعزيزها بدلانناتدخالت البنك يف  تنش يط ابتغاءهجود لك ما يضطلع به من البنك اإلساليم للتمنية، عىل 

 .وأشكرمك عىل حسن إصغائمك

 

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

  


