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 كلمة
 معالي األستاذ عبد الرحمان بن خلفة

  محافظ البنك عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية       
 )األصل عربي( 

 الرحيم  الرحمن اهلل بسم
 والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 محافظين،المعالي رئيس مجلس   
 أصحاب المعالي السادة المحافظين،

 البنك اإلسالمي للتنمية،معالي رئيس مجموعة 
 .سيداتي وسادتي

 وبركاته. اهلل ورمحة عليكم السالم

إنههه  هها يواعههو السههرور يل  تهههاف ص  ههتو البرسههة للهة ههه بايههم ااكة ههة اسياوريههة  يلسههالة عهها نبسههو ونيابههة عهها يلع هها   
وحكة هة وعهعبا علهر كهرم ال هيافة رويسها والِعْرفَا  سمهةرية اندونيسهيا الشهقيقة   الةفد ا رافق ص  خبالص عبارات الشكر

 العريق.اليت متيي  تا البلد ا سلم وحسا االيهقبال  وذلك طبعا  ا الشيم األسيلة 
 كما يلحيو القاومني علر يلعغال  تا ا نهدى للجهد ا بتول ل ما  السري ااسا لبعالياته.

 معالي الرئيس، أصحاب المعالي، 
يهعيه   دد هة األ هة اميهال ية وعي هه علهر  قيهق  طبعهها  هد ا  البنهك. و هو ينة علهر إنشه 40فقد  رت يلكثر  ا 

الهنميههة والهقههدم االده ههايت واال همههاعو سميههع الههدول األع هها . لقههد دههام البنههك  دههالل  ههتو البهه    بهغيههريات  عههه    
يههةا   هها حيهه   يكهها ريلو ا ههال يلو  هها حيهه  نةعيههة ا ههد ات الههيت يةفر هها وتنةعههها. وحهها   اسياوههر الح نهها بارتيههاف  
كبري تةيع نطاق يلنشطة البنهك   عها القطاعهات االده هايية  كاليراعهة  واالت هاالت  والنقها وال هلة والهعلهيم و هة 

 األ ية إىل غري ا  ا اجملاالت...  
سههههل للبنههههك  بههههالرغم  هههها الة ههههع االده ههههايت العهههها و ال ههههعل  يلنههههه  هههها يسههههاند  يلوي يل  يلدههههةل بكهههها ف ههههر إ  كهههها غم

 ول األع ا  لهلقيق  ييد  ا الهنمية. اده اييات الكثري  ا الد
" التت  نلههه إيهاو وكهاالت اله هنيف االوهمهاين الدوليهة AAA اله نيف االوهماين ا مهاز بدر ة "علر  بالبنكإننا نعهي 

 . » Fitch Ratingset  Moody’s, Poors &d Standar «و  كما تعلمة  هالثالث الراود   و 
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 يعه  بهدو  عهك عها السيايهة الرعهيد  الهيت ينههجهها البنهك  نهت تن هيللعد  ينةات  ههاليهة  إ  تأكيد  تا اله نيف
بب هها كبأتههه وهربهههه وإيارتههه ااكيمههة حب ههه اهلل علههر ريلو  ههتو ا ويسههة  وكههتلك  عههاص الههدكهةر يلمحههد  مههد علههو  
  وكبأ   ة بيه و ديريه الهنبيتيني.

الههيت  هها تههيال تهبههادم  و االده ههاي العهها و  ال ههعةبات الههيت يعرفههها ههتا ينعقههد   يههياق سيههيو ايهههمرار ا هماعنهها السههنةت إ  
 حبي  يلسبلت هتدي باهنيار اده اييات بعض الدول.

  .النمة االده ايت العا و مل يسهأنف بعد بالقدر التت يسمح مبةا هة الطلبات والطمةحات اال هماعية   خمهلف بلدا  العاملف
منَاديههة  و مع ههلة بلههة   إ 

الهلههديات الكبههري  الههيت تةا هههها اجملمةعههة الدوليههة  ههرا  إعههكاليات الطادههة والبيخههة والهغههريات ا 
االكهبا  الغتاوو تهطلل  سعر عا ال و ساعو إدليمية ويولية  ةا ههها مبا غقق االيهقرار اال هماعو والسلم واأل ا 

 ا ام كانات  ا جيعله دايرا علر القيام بدور يلكثر تأثريا    تا امطار.الدوليني. وللبنك اميال و للهنمية  
وحا كا ثقة يل  امي اهية اليت انههجها البنك   إطار العشرية اسارية يهعةي بدو  عك بالباود  علر يولنا األع ا . 

 .    2014    عهر ف اير ودد ياينا االطمخنا  عند  نادشة  تو امي اهية يلثنا  اال هماع التت ن م جبد

 معالي الرئيس، أصحاب المعالي، 
إ  عههدي  هها يولنهها اميههال ية تةا ههه  ههديات كبههري     هها ال ههعةبات وال ههروع غههري ا ةاتيههة علههر ال ههعيديا الههدادلو 

ل جيهه  وا ههار و  األ ههر الههتت يهطلههل بههتل ا ييههد  هها اسهههةي  ةا هههة  ههتو الهلههديات واله ههدت  هها. و   ههتا ال ههدي
تعييي  سري  امسالف االده ايت وا اص  مبا يدعم  ا و ع ا ةازيا ا الية  ويمقةت  ا  قة ات االيهقرار االده ايت  

قِّق النمة االده ايت الشا ا وا سهدام  وخيلق فرص العما ا نهج  ويرفع  ا تنافسية ودة  اده اياتنا الةطنية.  وغم
مل تههددر  هههدات   تبههج الههنهج امسههالحو لهطههةير و ههدي  اده ههاياهتا علههر  ههرِّ  وكمهها تعلمههة   فههن  يولنهها اميههال ية 

السنةات ا ا ية  إال يل  ال روع الرا نة  علت  ا يل هر امسهالف  هرور  د هةى تسههليم حشهد اسههةي البشهرية وا اليهة 
  ا يل ا تنبيت ا وتلبية  هطلباهتا.  

وجيهههل ال  ال ننسهههر إ   هههتو امسهههالحات االده هههايية ا طلةبهههة  خهلهههف  ههها يولهههةظ إىل يلدهههرى   يل هنههها اميهههال ية ن هههرا 
 الدهالع د ةسيات اده اي كا يولة  وترتيل األولةيات الةطنية فيها وو عها االده ايت وا اص. 

 معالي الرئيس، أصحاب المعالي، 

النامجههة عهها ا بههات  عههدالت و االده ههاي العهها و  ال ههعةبات الههيت وا هههتإ  االده ههاي اسياوههرت تههأثر يلي هها بهههداعيات 
 الناعخة والهدين البهايف أليهعار الهنبل علهر  سههةى السهةق العا يهة. إ   هتا الة هع ال هعل  االده اياتالنمة لبعض 

 ههههتو   ال ههههعةباتلقههها لله ههههدت لسثههههار السههههلبية النامجهههة عهههها  هههديرا بههههأ  يكههههة   بالنسهههبة للقههههةى اايههههة   بلههههدنا   نط
ولللبههاع علههر يينا كيههة النمههة الههيت انبثقههت عهها بههرا ج الهنميههة االده ههايية واال هماعيههة ا هعادبههة وترديههة إنشهها   ناسههل 

 الشغا و كافلة البطالة.
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عيهة  ها اورودهات و ةارينها البشهرية إىل ودد حققنا دالل العشريات األدري  إجنازات  ا ة متثلت    ةيها  ةارينها الطبي 
 ددرات إنها ية   القطاعني العمة و وا اص وإىل إ كانيات  ديد  للردو اال هماعو.

لقهههد يلتاحهههت امجنهههازات  هههتو  الهههيت  ققهههت بب ههها نههههةي ايههههثمارت  اوههها  بنههها  ا ياكههها القاعديهههة ال هههرورية للهنميهههة 
وبب هههلها سهههار  سهههةغا لنههها اليهههةم يل  نطمهههح طمةحههها  شهههروعا إىل بنههها  اده هههاي  نههههج و هنهههةع   اال هماعيهههة واالده هههايية
 وتنافسو    رع و يي.

لكههو   ولكها ال جيههةز لنهها يل  نهطلههع إىل بنها  اده ههاي  نهههج و هنههةع وتنافسهو  هها مل ن ههطلع ب ديههة امنهها  الههةطج وتطههةيرو
 وتعييي ايهقاللنا االده ايت.يهجسد حقا طمةحنا ب دية سايرات إ افية للملرودات 

  إي اتيجية ااباع علر الهةازنات االده هايية الكه ى  وكهتا الهدفع ا سهبق للهدية  ا ار يهة  لقد اعهمدنا  دبا ينةات
وتكهههةيا احهياطهههات ال هههرع د هههد الههههمكا  ههها  ةا ههههة الهقلبهههات الهههيت دهههد  هههدث علهههر السهههاحة االده هههايية الدوليهههة. 

سياية ااتر  بالهقليا  ا الثار األز هة ا اليهة العا يهة وداسهة مبةا ههة عةادهل اال بهات البهايف ومسلت لنا اليةم تلك ال
 أليعار النبل حاليا.

إ  الهههلكم   تةازناتنهها ا اليههة واالده ههايية   ال ههروع الههيت  ههر غهها حاليهها  علههر غههرار مجيههع البلههدا  ا نهجههة للبهه ول  ال 
را ة الها هههة   إيار  األ هههةال العمة يهههة و  ايههههعمال  ةارينههها الطبيعيهههة و ةاسهههلة يههه ن لنههها ديهههارا الدهههر يهههةى تهههةدو ال ههه

 امسالحات االده ايية ا يكلية اسارية وتعميقها.
غههري يل   ههتو ال ههرا ة  جيههل يل  ترافههق خبيههارات  ههافع بقههدر ام كهها  علههر  بايونهها اال هماعيههة وداسههة اابههاع علههر 

  سهةى  عيشة يلسلاب الددا ا هةا ع.
 معالي الرئيس، أصحاب المعالي،

الهدكهةر يلمحهد  مهد علهو   عهاص البا ها األخ ريليههم بالبنهك وعلهر العها لني يلحهو  هتو يلريهد يل  كلمهيت يلدههم يل  دبها
األ هة  ال هال ولالرتقها  غها حهة يلحسها األيا  لهلقيهق ا ويسهة  هتو ااكيمهة  ها يل ها اميار  الهيت بهت ا لكها اسههةي
روايهههه فهه   ونسههأل اهلل العلههو القههدير يل  جيييههه دههري اسههيا  ن ههري كهها  هها دد ههه لي ههة اميههال ية وللبنههك طيلههة  .اميههال ية

 .اال هماع  تا يلعغال تن يم   بعيد يلو دريل  ا يا م  ا كايلي ا   يلعكر له.
كما ال يبهةتج يل  يلرحهل مبعهاص الهدكهةر بنهدر بها  مهد حجهار لروايهة البنهك  همنهني لهه كها والنجهاف والهةفيهق   

لهها نههددر يليد  هههد  سههاندته   يليا   ها ههه   يلحسهها ال ههروع   اسياوههر علههر ثقههة يلننهها لههيكا و    همهههه اسديههد . 
 د د هسيد طمةحات  ويسهنا دد ة أل هنا اميال ية مجعا .

وحكة ههة وعههعبا علههر ايه ههافة  ههتو اال همههاع  سمهةريههة اندونيسههيا الشههقيقة رويسهها  ا هههام يلكههرر عههكرت وتقههديرت و 
 وعلر كا الهسهيالت ونهمىن  تا البلد العييي علينا ا ييد  ا الهقدم واالزي ار.    

 .واالزي ار لهقدما وأل هنا امجنازات  ا ولل ندوق مبييد بالنجاف يلعمالنا يكلا يل  القدير العلو ويليعة
 وبركاته. اهلل ورمحة عليكم والسالم

 
 


