
والقانون  التجارة  املدين  عيل  حممد  أمحد  الدكتور  درس 
يف  املالية  واإلدارة  العامة  اإلدارة  ثم  القاهرة،  جامعة  يف 
بالنشاط  العملية  حياته  وبدأ  ونيويورك،  ميشيغان  جامعات 
رئيسا  تعيينه  قبل  رسمية  مناصب  عدة  وشغل  األكاديمي، 
فربع  ١٩٧٥م،  عام  يف  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  مؤسسا 
وقيادته  وحكمته  رؤيته  حيث  من  به  كّلف  ما  أداء  يف 
مؤسسة  أهّم  البنك  أصبح  حتى  عقود  أربعة  عىل   املستمرة 

مالية يف العامل اإلسالمي.
ومما يزيد هذا اإلنجاز امتيازا أنه تّم نشأته ونامءه من األلف 
راسخة  إسالمية  خطط  تسبقه  مل  إذ  ريادية،  بطريقة  الياء  إىل 
ثبات مؤسسيه  نّية عىل  بينة  إذًا هو  فإن نجاحه  يؤتسى هبا، 

للسعي نحو اهلدف. 
ومتّتع البنك اإلسالمي للتنمية بتوجيهاهتم القيمة يف ازدهاره 
وسعة  ومشاريعه  صناديقه  حجم  من  كّل  يف  املسبوق  الغي 
فيه  األكرب  الفضل  ولكن  اجلغرايف،  وانتشاره  أعامله  نطاق 
يرجع – كام نّبه إليه مدير املركز خالل كلمته يف حفل اجلائزة 
– إىل كفاءة الدكتور أمحد عيل املدين وإىل اتساق حكمه الراشد 
املسامهة  عىل  وحتفيزهم  والرشكاء  الزمالء  انتخاب  حسن  يف 
كّل  يفوق  والذي  اهلائل،  النطاق  هذا  عىل  النجاح  حتقيق  يف 
هذا إنجازا هو تأسيس وترسيخ مؤسسة مالية مستقّرة قادرة 

عىل مواصلة العطاء.
إىل املدين  عيل  حممد  أمحد  الدكتور  تقاعد  مع  الريادة   وانتقلت 
 عامل آخر متمّيز يف اخلدمة العامة، معايل الدكتور بندر احلجار،
وقع قد  اإلرث  أن  عىل  املتمّيزة  املهنية  حياته  تربهن   والذي 
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البنك اإلسالمي للتنمية ورئيسه المؤسس
منح جائزة سلطان بروناي للتمويل اإلسالمي إىل

صاحب السمو امللكي األمي عبد املتني يقدم اجلائزة إىل سعادة الدكتور أمحد حممد املدين
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جائزة  حفل  بتنظيم  املركز  ترّشف  أبريل،  من  اخلامس  ويف 
جاللة  قبل  من  إنشاءها  تّم  والتي  العاملية،  بروناي  سلطان 
عام  يف  إدارهتا  بتولية  املركز  وتكريم  البلقيه  حسن   السلطان 

١٩٩٢م.
النشاط  جماالت  خمتلف  يف  واإلنجاز  التمّيز  اجلائزة  وتقّدر 
يف  البارزة  املسامهات  عىل  العام  هذا  ورّكزت  األكاديمي، 
تطوير التمويل اإلسالمي نظريا وممارسة. وكشف مدير املركز 
التحكيم  جلنة  توّصل  عن  للحفل  االفتتاحية  كلمته  خالل 
استضافها  والتي  بارزة،  شخصيات  عىل  املشتملة  الدولية 
املركز يف أوكسفورد، إىل التوافق باإلمجاع عىل منح اجلائزة إىل 
وممارسة  تطوير  يف  البارزة  ملسامهاته  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
أربعني  من  أكثر  مدى  عىل  اإلسالمي  واالقتصاد  التمويل 
عاما، وأيضًا عىل منح جائزة خاصة ملعايل الدكتور أمحد حممد 
بتمّيز  املؤسسة  قاد  والذي  للبنك،  املؤسس  املدير  املدين،  عيل 

بالغ حتى تقاعده يف عام ٢٠١٦م.
السلطان  نجل  املتني  عبد  األمي  امللكي  السمّو  صاحب  قام 
يف  السلطان  جاللة  عن  نيابة  اجلائزتني  بتقديم  البلقيه  حسن 

حفل خاص أقيم بقاعة املركز الرئيسية. 
وحرض الدكتور أمحد حممد عيل املدين إىل أوكسفورد الستالم 
اجلائزة، وحتّدث يف خطابه عن جتاربه الواسعة يف تطوير البنك 
اإلسالمي للتنمية وعرّب عن تقديره هلذا االعرتاف القّيم. وقام 
نائب  للتنمية  اإلسالمي  البنك  إىل  املقدّمة  اجلائزة  باستالم 
البنك  نيابة عن رئيس  إقبال،  الدكتور ضمي  الرئيس، سعادة 

 د. ضمي إقبال يتسّلم اجلائزة من صاحب السمو امللكي األمي عبد املتني نيابة عن البنكاإلسالمي للتنمية، معايل الدكتور بندر احلجار.
اإلسالمي للتنمية
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يف قوة  يزداد  سوف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  وأن  حمّله،    يف 
القادمة. السنوات 

١٩٧٤م  أغسطس  يف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  تأسيس  تّم 
للبلدان  االجتامعي  والتقدم  االقتصادية  التنمية  تعزيز  لغاية 
األعضاء.  غي  البلدان  يف  اإلسالمية  واملجتمعات  األعضاء 
التعاون  منظمة  دول  من  احلالية  البنك  عضوية  وتتألف 
به.  املكتتب  ماله  رأس  يف  تساهم  والتي  الـ٥٧،  اإلسالمي 
السهمي،  املال  رأس  يف  املشاركة  البنك  فعاليات  وتشمل 
التجارة  وتسهيل  اإلنتاجية،  للمرشوعات  القروض  وتقديم 
اخلاصة  الصناديق  بإدارة  تقوم  كام  األعضاء،  الدول  بني 
مساعدة  تشمل  حمددة  أهداف  لتحقيق  اخليية   واألوقاف 

املجتمعات اإلسالمية يف البلدان غي اإلسالمية.
مجيع يف  تبنّيه  للتنمية  اإلسالمي  البنك  ميزات   ومن 
وتشجيعها اإلسالمي  االقتصاد  مبادئ   أنشطته 
رئيسًيا دوًرا  لعب  وبذلك  الواقع،  صعيد  عىل   وجتربتها 
التوسعة إىل  إضافة  املجال،  هلذا  النظري  التطوير   يف 
نشاط إطار  يف  ومساحته  اإلسالمي  التمويل  نطاق    يف 

العاّم. التمويل 
حتقيق إىل  توّجهه  من  للتنمية  اإلسالمي  البنك  رشعية   وتنبع 
باالستثامر سيام  وال  ومتعّمد،  مبارش  بشكل  العام   الصالح 
ذلك عىل  يشهد  الطبيعية،  الكوارث  عقب  العام   للصالح 
زلزال عقب  إندونيسيا  يف  البنك  به  قام  الذي  املنجز   العمل 
البنك تعاون  فقد  ٢٠٠٤م،  عام  يف  اهلندي  املحيط   تسونامي 
املدارس إلنشاء  املحلية  احلكومية  الوكاالت  مع   اإلسالمي 
رشكائها وبالتزام  واجلسور،  الطرق  بناء  وإعادة   والعيادات 
االقتصاد لصالح  امليرسة  القروض  الستثامر  السبل   أفضل 
من وغيها  الكارثة  هذه  ففي  األمد.  الطويل   املحيل 
االحتياجات بتقييم  للتنمية  اإلسالمي  البنك  نجح   الكوارث، 

بنك قروض  مع  للتنمية  اإلسالمي  البنك  قروض   تنسيق 
فوائده وتسّلل  هائل  نجاح  إىل  أدى  ما  األورويب   االستثامر 
املشاريع هذه  مجلة  ومن  التونيس.  االقتصاد  جماالت   مجيع 
إنتاج يف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  استثامر  الناجحة   الضخمة 

 الطاقات الرياحية والشمسية واملائية يف تركيا.
الرشكاء، مع  العمل  يف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  رغبة   إن 
يف حاسم  عامل  هي  املسلمني،  وغي  منهم   املسلمني 
إهنا  - احلسنة  النوايا  اقتصاد  تدعم  التي  الثقة    تعزيز 

أغراض عالية وإنجازات فائقة.

ستزيد  العام  هلذا  الدولية  بروناي  سلطان  جائزة  منح  إن 
فقد  اإلسالمي،  بالتمويل  املتنامي  املركز  اهتامم  توسيع  من 
األخية  السنوات  يف  اإلسالمية  املالية  وحدته  إنشاء  أدى 
يف  ويساعد  املجال،  هذا  يف  السابقة  املركز  جهود  توحيد  إىل 
دولية  منصة  تطوير  خالل  من  املستقبلية  املبادرات  توجيه 

للنقاش واحلوار والبحث والنرش.
مع  والتواصل  اخلرباء  استقطاب  إىل  الوحدة  وهتدف 
عىل  الشبكات  وبناء  العامل  أنحاء  مجيع  يف  املصالح  أصحاب 
مجيع املستويات. ويف هذا الصدد، قام املركز بعقد رشاكة مع 
مؤمتر  إلدارة  ٢٠١٠م  عام  منذ  املاليزية  املالية  األوراق  هيئة 
األولوية،  ذات  القضايا  ملعاجلة  اإلسالمي  للتمويل  سنوي 
منها األزمة املالية العاملية واألوقاف وإدارة السيولة والتنمية 
والصالح  اإلسالمي  والتمويل  العامة  والسياسة  املستدامة 
هذا  ويعضد  اإلسالمي.  املال  رأس  قيمة  وتعزيز  العام 
‘الباحث  وبرنامج  واملنشورات  الدراسية  احللقات  االهتامم 
عام  يف  إنشاؤه  تّم  والذي  اإلسالمي’،  التمويل  يف  املقيم 
من  اإلسالمي  التمويل  يف  املتخّصصني  الستقطاب  ٢٠١٢م 
مجيع أنحاء العامل إىل أوكسفورد لتوسيع وتعميق هذا املجال 

اهلاّم من البحث العلمي.
تأييد  وتقدير  برسور  املركز  أمناء  تلّقى  فقد  هذا،  إىل  ونظرا 
بموافقته  املبدئية  املبادرة  هلذه  البلقيه  حسن  السلطان  جاللة 
عىل منح جائزة سلطان بروناي الدولية للجديرين هبا يف هذا 
معايل  املؤسس،  ورئيسه  للتنمية  اإلسالمي  البنك   - املجال 

الدكتور أمحد حممد عيل املدين.

 معايل الدكتور أمحد حممد املدين يلقي كلنته

صاحب السمو امللكي األمي عبد املتني مع املدير يف حديقة أمي ويلز

يمكن التي  والربوتوكوالت  الرشاكات  وصناعة   الفورية 
املناسب الوقت  يف  االحتياجات  هذه  تلبية  خالهلا    من 

وبطرق شفافة.
أساس عىل  فتتّم  األكرب،  النطاق  ذات  مشاريعه  إدارة   وأما 
املعدات توفي  مرشوع  مثل  التأجي،  بعقود  أو  األرباح   تقاسم 
فتّم يف هذا املرشوع التحتية للخدمة الصحية يف تونس،   والبنية 


