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ArabicOriginal:  

 
  اإلسالمي للتنمية البنكمجموعة رئيس  كلمة

  
  "التعاون إلجل النمو والرخاء"

  
  في حفل افتتاح

 والعشرين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (الكومسيك) ثامنةالدورة ال
  )م2012أكتوبر  11 -8(اسطنبول، 

 
  

  األنبياء خاتمالحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على 
  

  الجمھورية التركية،  حكومة رئيس ،رجب طيب أردوغان /الرئيس دولة
  لجمھورية التركية،لمعالي الدكتور جودت يلماز، وزير الدولة 

  العام لمنظمة التعاون اإلسالمّي،، األمين لبروفيسور أكمل الدين إحسان أوغليمعالي ا
  أصحاب المعالي الوزراء،

  ،أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية الكرام
  واألخوات: اإلخوةأيھا 

  
   عليكم ورحمته تعالى وبركاته،سالم هللا

إنَّه لَِمن دواعي ُسروري أن أتحدث في ھذا الجمع الكريم باسم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. 
ْكِر  -بادئ ذي بدء  –وأودُّ  ِل الشُّ ديرأن أُعرَب عن جزي ة شعبا  وصادق التق ة التركي للجمھوري

ود وحكومة وقيادة  رمھم المعھ ه من ك ا ب ا حظين ى م ذ وطئت ومن حسن ضيافة عل دامناأمن  ق
ة .والشكر موصول إلى أرض مدينة اسطنبول العريقة دورة الثامن ذه ال كل القائمين على تنظيم ھ

  .والعشرين للكومسيك، تحت عنوان "التعاون إلجل النمو والرخاء"
ا  م ي ر لك بة إال أن أعب ذه المناس عني بھ ةوال يس ى  دول دير عل كر والتق ق الش ن عمي رئيس ع ال

م المتواصل ل ترك دعمك ل اإلسالمي المش ى حرصكملعم دائم وعل ين ال اون ب ز التع ى تعزي  عل
ة تسخروبين الجمھورية التركية التي الدول األعضاء  ا الثري يما في بكل سخاء خبراتھ ، وال س
  ي، إلى باقي الدول األعضاء.نمجال التعاون الف

  
  الرئيس، دولة

  أصحاب المعالي والسعادة،
  اإلخوة واألخوات،

ى  ،م2008سنة  متتالية منذاألزمات الأفرزتھا  ،به العالم اليوم من تحدياتإن ما يمر  ليبعث عل
داث  ه األح ت إلي ا آل ام م رة أم ارعة الحي الم. المتس اطق الع م دول ومن ي معظ ل ف ويجع

ذي عجز عنعاجزين المتخصصين  در ال نفس الق تقبل ب ه عن وتصور المس ؤا في الواقع  التنب ب
ا وادالذي نعيشه اآلن، حيث أن ب ة تبقى ھشة، كم ر االنتعاش التي ظھرت في بداية السنة الحالي

ا لبثت أن تقرير البنك الدولي الصادر في  نص عليه ذه المكاسب م ل إن ھ و أول أمس، ب طوكي
  .على أعقابھاانتكست وارتدت 

  
إن  ل، ف ي المقاب ة وف ا الكوني اء قريتن ة أنح ي كاف ا ف ؤلإدراك جيلن امة المس ىجس اة عل  ولية الملق

  الخيار األوحد لكي نأمل في مستقبل أفضل ألجيالنا القادمة.  عاتقنا اليوم ھو
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ة دور المناط بھاللوإدراكا منھا لھذه المسؤولية و إن مجموعة البنك اإلسالمي كمؤسسة األم ، ف
د باالعتماد على الدعم السخي الذي تلقاه من دولھا األعضاء، للتنمية  ا ق من سخرت كل طاقاتھ

ةأجل مساعدة  ادات المجموعةدولھا األعضاء لمجابھة التحديات الراھن غ حجم اعتم  ،، حيث بل
ام  الل الع والي  ،م)2011( ـھ1432خ ي ليصل 8.3(ح ار دوالر أمريك وع) ملي ذلك مجم  ب

ام  ة ع ى غاي يس وإل ذ التأس ادات من ـ  1433االعتم والي 2012(ھ ار دوالر 85(م) ح ) ملي
وال فضلأمريكي.  ك ليتحقق ل دعم المتواصل  أوال، هللا وما كان ذل م ال ه المجموعة ث ذي لقيت ال

ة كم جميعا كدول من د نجح البنك اإلسالمي للتنمي ذه أعضاء. وبفضل هللا ومنه فق الرغم عن ھ ب
ة   ات المتالحق ياألزم ة، " ف ة العالمي ى التصنيفات االئتماني ى أعل اظ عل ة " AAAالحف ن كاف م

  .عشرة على التواليوكاالت التصنيف العالمية للسنة الحادية 
  

ي أيوال  ة الت ى المكان ارة إل ذا اإلطار اإلش ي ھ وتني ف ي ضف ا الصيرفة اإلسالمية ف حت تحتلھ
د  مقدمة الحلول الناجعة في مجابھة األزمات االقتصادية تاندر آن ة س ع وكال ة، حيث تتوق الراھن

ين  دة ب رة الممت  م.2015و  2011بورز أن يتضاعف حجم الصناعة المالية اإلسالمية في الفت
للصكوك  الناجحميزة للجمھورية التركية من خالل االصدار توالبد ھنا من اإلشادة بالتجربة الم

ة إطالق مؤشر (كومسيك  1.5بمبلغ ( مليار دوالر أمريكي)، وكذلك بالنجاح الذي تحقق لعملي
ذي ٥٠ طنبول ،  وال ي إس و الماضي، ف ھر يوني ي ش يك ف اون اإلسالمي/الكومس ة التع ) لمنظم

ة  ائلة والقابل ة الس واق األوراق المالي ركات أس أن إدراج ش ورز، بش د ب تاندرد آن عته "س وض
داول ي  للت دول األعضاء ف د من ال ي العدي ال ف ي أسواق الم ام الشريعة اإلسالمية، ف وفق أحك

دعم  منظمة التعاون اإلسالمي. ديم ال ا بتق دافھا ورؤيتھ وتضطلع مجموعة البنك بالتناسق مع أھ
ا  ة اإلسالمية وأدواتھ تفادة من الصناعة المالي الالزم لكافة الدول األعضاء التي ترغب في االس

  في مجاالت عدة. المختلفة
  

  الرئيس، دولة
دولت ي ل رني أن أزج ا حيس اني لم ل التھ وقرةظكم أج ة الم ذه اللجن ه ھ ت ب ة  -ي ك لجن الكومس

ل  ورئاسة الجمھورية التركية ادة من قب دير وإش ا من دعم وتق ة لھ ؤتمر القم ة لم دورة الرابع ال
تثنائي،  دة اإلسالمي االس رة المنعق ة خالل الفت ة المكرم د  .م2012أغسطس  15 – 14بمك فق

ه رئيسھا، إللجنة الكومسيك و اتضمن البيان الختامي لھذه القمة دعم ذي يبذل دور ال ادة بال ا ش كم
اء  اون: استراتيجية الكومسيك من أجل بن ل التع وان "تفعي اعتمد المؤتمر وثيقتي الكومسيك بعن

  الكومسيك".عالم إسالمي متعاضد"، و"النظام األساسي المعدل وقواعد إجراءات 
  

ة  وقرة البارحة موضوع تنمي تكم الم ر المسؤولين للجن اع كبي اول اجتم ة، تن وھو التجارة البيني
ذي  ال ال الميالمج ك اإلس ة البن ت مجموع المية  دأب ة اإلس ة الدولي ن خالل "المؤسس ة م للتنمي

ذي لتحقيق ھدف التجارة  لتمويل التجارة" على المشاركة بنشاط في إعداد وتنفيذ البرنامج التنفي
ام  ول ع ة 2015البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي بحل ا حققت المؤسسة اإلسالمية الدولي م. كم

يالتجارة رقماً قياسياً من االعتمادلتمويل  دول األعضاء والت ت فاق ات لتمويل التجارة لصالح ال
دور فاعل في م)2012( ھـ1433مليار دوالر أمريكي في عام  4 . كما اضطلعت المؤسسة ب

ادرات المساعدوضع برامج تنمية تجارة إقلي املة في إطار مب ة ش ك مي ة من أجل التجارة، وذل
ة  دور بالتنسيق والتعاون مع أجھزة األمم المتحدة المعني ى ال ذا باإلضافة إل ة. ھ بالتجارة والتنمي

ات  أمين العملي ي ت ادرات، ف ان الص تثمار وائتم أمين االس المية لت ة اإلس ه المؤسس ذي تلعب ال
دول ذه ال ا عشر مرات من سنة  التجارية في ھ ى سنة 2005حيث تضاعف حجم أعمالھ م إل

ار دوالر 13م ليفوق 2012 اون ا .ملي ة التع يكم أھمي ز التجارة وال يخفى عل إلقليمي في تعزي
اع  يم اجتم ة بتنظ المي للتنمي ك اإلس ام البن ق ق ذا المنطل ن ھ اء، وم دول األعض ين ال ة ب البيني
ة السعودية خالل  ة العربي دة بالمملك ره بج اليم، بمق ين األق اون االقتصادي ب راء حول التع للخب
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ة م بغرض تبادل الخبرات وتحديد ال2012سبتمبر  26إلى  25الفترة من  مجاالت ذات األولوي
اليب التي تساعد  ا، ومناقشة الطرق واألس ا بينھ اليم وفيم لتعزيز االمكانات التجارية داخل االق
ات  المي والمجموع اون اإلس ة التع ة لمنظم ات التابع ين المؤسس اون ب ز التع م  وتعزي ي دع ف

اد ددا من المب ذا السياق ع ذت المجموعة في ھ ا نف ة. كم ى االقتصادية واالقليمي ة إل رات الرامي
دول األعضاء  ا  ،(Cross Border Development)تنمية المناطق الحدودية بين ال ان آخرھ والتي ك

ة االقتصادية الخاصة  داد مشروع المنطق  – Special Economic Zones)الشروع في إع

SEZ) ة بين الجمھورية التونسية وليبيا. وبالتوازي، فقد شرع البنك بالتنسيق مع كل من ال منظم
مشروع تھيئة معبر راس الجدير الحدودي  دراسةالدولية للجمارك وإدارة الجمارك التركية في 

دول األعضاء. ويسع ين ال دني بين الجمھورية التونسية وليبيا ليكون نموذجا للتعاون الحدودي ب
دولت ل ل ةمن ھذا المنبر أن أنق دين للجمھوري ادة البل ان  قي دير وامتن ارات تق ائق عب ة  كم ف التركي

  لنقلھا تجاربھا النموذجية والمبتكرة في ھذا المجال.
  
  ة الرئيس،دول

  أصحاب المعالي والسعادة،
  اإلخوة واألخوات،

عمله للتنمية فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر، فقد واصل صندوق التضامن اإلسالمي أما 
استئصال والقضاء على األمية، والمتمثلة في تخفيف الفقر، ومن أجل تحقيق أھدافه السامية 

ل، و تنفيذا وتوفير فرص العمل، وبناء القدرات، ، شلل األطفالاألمراض مثل المالريا، والسُّ
بالتعاون مع حيث قام الصندوق لتوجيھات قمتي مكة المكرمة االستثنائيتين الثالثة والرابعة، 

ً  49بتمويل شركائه   تفوق الملياربتكلفة إجمالية  ، كان معظمھا في الدول األقل نموا،مشروعا
ويسعدني في ھذا االطار الترحيب بالتوصيات المعروضة على لجنتكم الموقرة  .دوالر أمريكي

والداعية إلى دعم الصندوق وحشد الموارد الكفيلة بتمكينه من تحقيق األھداف التي أنشأ من 
  أجلھا. 

  
األمراض فإن مجموعة البنك ومن أجل حشد كل اإلمكانات لتحقيق ھدف القضاء على 

اإلسالمي للتنمية تتعاون مع جميع المنظمات والمؤسسات المعنية في كافة أنحاء العالم على 
بيل غيتس شخصيا  السيد قامفقد ، غرار اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية. وفي ھذا اإلطار

بيل وميليندا غيتس  مؤسسةبين البنك وتوقيع مذكرة تفاھم قر البنك بجده أول أمس لبزيارة م
في  وتوفير فرص العمل بشأن شراكة جديدة لمكافحة األمراض المعدية وتحقيق األمن الغذائي

. وقاية من األمراض المعدية والقضاء عليھاللفيذ مشاريع مشتركة نتعبر الدول األقل نمواً، 
يوجد بھا ھذا ويشمل ذلك برنامجا للقضاء على شلل األطفال في كافة الدول التي ال يزال 

فغانستان ونيجيريا أالمرض وكلھا دول أعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي وھي باكستان و
يتم بإذن هللا القضاء قضاء مبرما إلى أن بذلك نتطلع وذلك خالل السنوات الثالثة القادمة. و

  .ض في العالمعلى ھذا المر
 

  دولة الرئيس،
  أصحاب المعالي والسعادة،

  اإلخوة واألخوات،
في جدول  علق بالبند الثانيالمتفي إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك لمنظمة التعاون اإلسالمي 

والذي البرنامج الخاص بالتنمية في إفريقيا لجنتكم الموقرة، يواصل البنك جھوده لتنفيذ أعمال 
دولھا التزام مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بدعم الجھود التنموية للحكومات في يعكس 

األعضاء. ويبقى الھدف الرئيس من ھذا البرنامج المساھمة بفاعلية في الحد من الفقر، وتحقيق 
مليار  12صل المبلغ المحدد للبرنامج إلى تدامة وتعزيز التكامل اإلقليمي.وقد والتنمية المس
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ية م، تقوم مجموعة البنك اإلسالمي للتنم2012و  2008دوالر أمريكي للفترة الممتدة بين 
منذ بداية و ي.متبقالمبلغ ال توفيرفي ات منھا، في حين يساھم باقي الشركاء مليار 4بتوفير 

م)، فاق المبلغ المعتمد المبلغ المبرمج، حيث بلغت قيمة 2008ھـ ( 1429البرنامج في عام 
 1433الثالث من عام  حتى نھاية الربع ،التمويل من طرف مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

%. في حين ساھم 20لتزامات المجموعة بـ ا، وھو ما يفوق أمريكي مليار دوالر 4.8 ،ھـ
 مليار دوالر أمريكي. 9باقي الشركاء (من حكومات ومؤسسات مالية أخرى) بما يقارب الـ 

بغرض مواصلة الجھود  ةجديدواليات برامج  ك حاليا على دراسة إمكانية اطالقويعكف البن
  ي تم تحقيقھا في ھذا المجال.لتوالحفاظ على االنجازات ا

  
  الرئيس، دولة

  أصحاب المعالي والسعادة،
  اإلخوة واألخوات،

اون االقتصادي.  ي التع دور القطاع الخاص ف ق ب دا يتعل دورة بن ذه ال ال ھ دول أعم يتضمن ج
ة  ة الالزم ذا بوتجدر اإلشارة ھنا أيضا إلى أن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية قد أولت العناي ھ

اع  ة القط المية لتنمي ة اإلس ذلھا المؤسس ي تب ود الت الل الجھ ن خ يما م وي، وال س ال الحي المج
تثنائية من  ادرات اس إطالق مب ة ب ادر البنك اإلسالمي للتنمي ا ب الخاص في الدول األعضاء. كم
ادرات  ذه المب د ضمت ھ ة. وق ة الحالي أثرة باألزم دول األعضاء المت الزم لل دعم ال ديم ال أجل تق

 (Youth Employment Support – YES  Program)برنامج دعم تشغيل الشباب 
دره ( غ ق ه تخصيص مبل ون دوالر أمريكي من أجل 250الذي تم بموجب اد) ملي رات دعم المب

درات  اء الق ة، من خالل بن الرامية إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب والحد من الفقر والبطال
ل يالتي تلبي حاجالمؤسسية ودعم برامج التدريب  ى تفعي ا عمل البنك عل ات سوق الشغل. كم

، من خالل مشاركته في مختلف الشباب تشغيل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور
ة، وال ة العربي اي من تالجھود الدولية الرامية إلى دعم اقتصادات الدول المعنية في المنطق  أھمھ

  .  منذ منتصف الشھر الماضي ولمدة عام أمانتھاتولى البنك أعمال  مبادرة "شراكة دوفيل" التي
  

يك  ة الكومس رين للجن ابعة والعش دورة الس رارات الصادرة عن ال ذ الق ار تنفي ي إط ه، ف ا أن كم
وبر  ي اكت ا ف طنبول بتركي ي اس دة ف ة، 2011المنعق ك اإلسالمي للتنمي ة البن م، نظمت مجموع

دول اإلسالمية بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائي دريب لل ة والت  ة واالقتصادية واالجتماعي
(SESRIC) دول ي ال طة ف غيرة والمتوس روعات الص ية المش ز تنافس ول تعزي ل ح ة عم حلق

و  14 – 12 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في أنقرة بتركيا في الفترة من    2012يوني
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  م.  وتلخصت األھداف الرئيسة للحلقة في تعزيز تنافسية

  .البلدان األعضاء، واقتراح أساليب عملية للتعاون بين الدول األعضاء في ھذا المجال الھام
  

  فخامة الرئيس،
  أصحاب المعالي والسعادة،

  اإلخوة واألخوات،
اني  رئيسال يسعني في ختام ھذه الكلمة إال أن أجدد شكري وامتن ة ال د هللا غول  /لفخام مع عب

يد رجب  ة الس يس الحكوم ة رئ كر موصول لدول ة والش دوام الصحة والعافي ه ب اتي لفخامت تمني
ان  ب أردوغ ذوطي يم ھ ى تنظ ائمين عل ل الق دورةلك دير ه ال ي الق ن هللا العل ا م ق تأن ، راجي حق

  .مة لألمة اإلسالمية قاطبةاتسھم في تحقيق العزة والكرالمرجوة وأن  اأھدافھ
  هللا وبركاته. السالم عليكم ورحمةو
 

---------------------- 


