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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 

  احملافظني، جملس رئيس معايل
 ،للتنمية اإلسالمي البنك جمموعة رئيس معايل

 الكرام، احملافظون الّسادة

 احتضان على للتنمية اإلسالمي   والبنك املغربية احلكومة تركيا، عن نيابة أشكر، أن أود  
   واألربعني. الرابع السنوي االجتماع

 وارتفع نسبي تني. وقو ة صح ة على العاملي   االقتصاد حافظ السابق، السنوي االجتماع منذ
 وتشري .2012 منذ معد ل أعلى وهو ،2017 يف %3.8 إىل العاملي   النمو   معد ل

 .2020 غاية إىل اإلجياب   منو ه واصليس احلقيقي اخلام العاملي الناتج أن   التوق عات
 العاملية التجارة حول كوكش  ال السيما ابملخاطر؛ حمفوفا يبقى العاملي   النمو   طريق أن غري 

 الزايدات جتاه العاملي   االقتصاد وحساسية املي ةالع التضخ م وتوج هات الفائدة نسب وارتفاع
 املقبلة. الفرتة يف كثب  عن العوامل هذه نراقب أن علينا سيتعني   البرتول. أسعار يف
 التعاون منظمة يف البينية التجارة حجم أن يسر ين العاملي ة، الت جارة حول الت وت ر تفاقم غمور  

 إمكاني ات وجود يف قوي ة ثقة ولدي   .2017 يف دوالر مليار 319 بلغ قد اإلسالمي  
 املدى يف دوالر تريليون 1 إىل اإلسالمي التعاون منظمة يف البينية التجارة لرفع هام ة

 املتوس ط.
، منحى اإلسالمي التعاون منظمة بلدان يف الت جارية النشاطات شهدت كما  تصاعداي 

 19.4  إىل 2013 يف دوالر ترليون 15.8 من فيها اخلام احمللي   الناتج ارتفع حيث
 العاملي الناتج من اإلسالمي التعاون منظمة بلدان حص ة ولكن   .2017 يف  دوالر ترليون
 نظري. يف بكثري قدراهتا من أقل   وهذا قط،ف %8.2 بنسبة تقد ر اخلام

 منطقة تنمية يف للتنمية اإلسالمي البنك مشاركة زايدة إىل احلاجة اخللفية هذه ظهرت   
 اإلسالمي. التعاون منظمة
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 أمهي ته على حيافظ حت   املالية صح ته على حيافظ أن للتنمية اإلسالمي البنك على جيب 
 االنشغاالت بعض ظهرت األسف، مع لكن األعضاء. للبلدان معتربا دعما ويقد م

 هلذه الرئيسي السبب نظران يف املاضية. األعوام يف للبنك املالية االستدامة خبصوص
 فسحة قل صت اليت الس نني، مر   على احلصيفة غري اداالعتم ممارسات هو املشكالت

 غري والتزامات أتخريات إىل أد ى ما للمشاريع، املتسر ع االعتماد خالل من اإلقراض
 عالية. مصروفة

 العقبات. هذه ختط ي على البنك   اجلديدة العمل خلطة الفعال التطبيق يساعد أن أرجو 
 وأنه مستدامة، اإلسالمية املالية أن يربهن أن البنك يستطيع قوية، مالية صحة خالل من 

 مالية. إسالمية دولية كمؤسسة  واستدامة بفاعلية العمل يستطيع
 فاعلية يثبت وأن اإلسالمي التعاون جمال يف به حيتذى مثال يكون أن البنك هلذا ينبغي 

 األعضاء. للبلدان أمهي ته على احلفاظ مع لتنمية،ا سياق يف وجدواها اإلسالمية الصريفة
 هيئة تطو ر أن نود   البنك. عمل منوذج إصالح إىل الرامية دارةاإل هيئة جهود ندعم هلذا 

 وتطبيق وتقييمها العمليات ورصد التمويل وحشد واألثر املخاطر قياس على قدرهتا اإلدارة
 املستوايت. كل    يف التوفري زايدة على الرتكيز مع واملوازنة التخطيط يف فاعلية أكثر ممارسات

 ةاإلقليمي  املنشآت غرار على جديدة مالية فرص عن البحث يف البنك جبهود نرحب 
 تصاغ أن ينبغي اجلديدة املبادرات كل    أن نعتقد ولكننا مكاتبه، يف وطنية وقف اإلسالمية

   األعضاء. البلدان لطلبات لالستجابة متني وإطار مربرة وحيثيات بدوافع البداية من جي دا
 2021-2019 املتكامل العمل برانمج السيما املتوسط، للمدى ابخلطة نرحب كما

 "دعم على قدرته رفع على لبنكا نشجع اخلصوص، وجه ىوعل  اإلمنائية. أهدافها وندعم
 للعمل استعداد أمت على حنن الصدد، هذا ويف الشاملة" القيمة لسلسلة التنافسية القدرة

 احلالية. اجلهود لدعم إجراءات واختاذ القيمة لسلسلة التنافسية القدرة لتحديد البنك مع
ا املتوسط، املدى يف جئنيالال قضية على البنك تركيز أيضا وأقد ر   عميقة إنسانية أزمة ألّن 

 االستجابة يف أكرب بشكل للمشاركة البنك وأدعو سنوات. منذ اإلسالمي العامل يعيشها
 هيئة من نتوق ع السياق هذا ويف العامل. مناطق شت   يف املسلمني جئنيالال حاجيات إىل

جئني. وإخواننا ألخواتنا ملموسة دعم آبليات واضحة سرتاتيجيةا تطور أن اإلدارة    الال 
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 اإلدارة هيئة ابعرتاف ،البشرية ابملوارد املتعل قة للممارسات معترب حتسني إىل البنك حيتاج
 التنظيمي التحول عملية السيما البشرية، املوارد إصالح مببادرة نرح ب حني ويف .واجمللس

 فمن العملية. هذه من املرجو ة النتائج حتقيق لعدم أنسف  ،0172 يف تطبيقها بدأ اليت
 البشرية املوارد إدارة تشمل اليت احلسنة التشغيلية املمارسات البنك يطب ق أن مبكان األمهية

 املستوايت. كل    يف الكفاءة على القائمة والتعيينات والشفافية االنفتاح ملبادئ طبقا
 اجملاالت يف قطاعي ة سياسات يضع بدأ مل ا واعدة قفزة ضيةاملا السنة يف البنك حق ق لقد 

 مواصلة على اإلدارة هيئة وأحث   املبادرة هبذه أرح ب واهلشاشة. والتعليم كالطاقة  الرئيسية
 .العملي ات يف ات باعها ينبغي اليت التوجيهية واخلطوط االسرتاتيجيات تطوير

 كبرية  فرصة ستكون املقبلة الفرتة أن نرى البنك واجهها اليت الت حد ايت كل    رغم اخلتام، يف 
 البنك جلعل م  دائ التزام   لرتكيا مؤس سا، مسامها بصفتهاو  املعايري. أعلى إىل ابلبنك لالرتقاء

 ملنطقتها. وأمهي ة وجناعة فاعلية أكثر مؤس سة   للتنمية اإلسالمي
 من لالستفادة للتنمية اإلسالمي البنك جملموعة فرصة السنوي االجتماع يكون أن وأرجو 

 املوق رين. احملافظني إرشادات
     .شكرا   

 


