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 كلمة   
 معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف

 المحافظ عن المملكة العربية السعودية
 )األصل عربي(

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله الكرمي

 بانج برود جونيجورو معالي الدكتور بام
 المحافظينوزير المالية بجمهورية اندونيسيا رئيس مجلس 

 اصحاب المعالي المحافظين ونواب المحافظين 
 معالي االخ الدكتور / احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك االسالمي للتنمية 

 االخوة واالخوات 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
دمهة اتقدم جلمهورية اندونيسيا حكومة وشعبا بالشكر والتقدير على كرم الضيافة والتسههيال  املق

. مؤكهههدا اسهههتمرار  عهههم وكهههو ويهههدو و علهههى رعايتهههه الجتماعنههها. واشهههكر فةامهههة الهههر ي  جعنههها  ههه ااالجتم
للمجموعهههة ا واشهههكر كافهههة الهههدو  االعضههها  علهههى  عمهههها ا  - ولهههة املقهههر  -اململكهههة العربيهههة السهههعو ية 

عها  اال  يها ة م ا  بقأونتطلع مجيعا الستمرار   ا الدعم ا وانوه بشهك  اهامب  ها حققتهه اةموعهة مهن 
. وارحههها بالهههدكتور سهههيد الههها نا ههها الهههر ي  للتعهههاوك وتنميهههة القهههدرا  وكههه ل  الهههدكتور امحهههد يمهههد علههه 

 الدكتور منصور خمتار نا ا الر ي  للعمليا  متطلعا إلسهامهم يف ادمة اةموعة.

 االخوة واالخوات 
سههار تنذيهه  نرارنهها العههام املا هه  مهها يف يف مو بههاالعالع علههى التقههارير السههنوية لكيانهها  اةموعههة ا  

بإعدا  اخلطط التذصيلية لتنذي  االسرتاتيجية العشرية ا فاذ انوه  ا يف من جههو  علهى عريهل التنذيه  ا أو  
ألنصهى  رجها   قها  ياعا ة التأكيد على اسهتمرار جههو  التنيسهني املسهتمر لها ا  التشهايل  واالنتاجيهة  ق

 ا  كميهة ملتابعهة التنذيه  يف  أا ة اخلارجية ا وما يف تطويره مهن مؤشهرا  الكذا ة الداالية ألمهية ذل  للكذ
كافة املسارا  يف اعار تعزيز فاعلية العمليا  ا واحلوكمة ا واال ارة التنظيمية ا وا ارة رأس املها  البشهر  

 / املهارا  واملوا ا ا واالستدامة املالية .
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امج واطههههط العمهههه  يههههد علههههى اك يههههتم و ههههع بههههر التأك –يف  هههه ا املقههههام لامهيههههة  –واعيههههد كهههه ل   
واملوازنا  يف  و  متطلبا  العم  املشرتك كمجموعة واحدة متكاملة باالستذا ة من املزايا النسهبية لكه   

. وممها يسهاعد يف ذله  مها نررتهه  هال   ا  االعمها  ومتابعتههاأا واالسهتذا ة القوىهى مهن التقنيهة يف ككيا
وهنايههة السههنة املاليههةا والسههع  لتنيسههني فاعليههة  لهه  اال ارا  واللجههاك  ا ارا  اةموعههة مههن  ديههد بدايههة

وا هههيع املنبثقهههة عنهههها يف  هههو  توىهههيا   راسهههة التقهههومي التهههارهت  وترشهههيد عهههد  اجتماعا ههها والرتكيهههز علهههى م
 .السياسا  واخلطط واملتابعة

 ارة  موعة البن  من اعهار إومما جتدر االشارة اليه والتنويه به ما انره املنتدى املشرتك بني  ال   
ومواىههلة  ديث ههه وتعزيههز ه  ؤشههرا  وا ههداق كميههة منتقههاة لتوجيههه تنذيهه   ا للمجموعههة القهها م علههى النتهها ج

االسرتاتيجية العشرية على املدى الطوي  ا ومن أج  تعزيز التهززر بهني كيانها   موعهة البنه  علهى  قيهل 
  ا وكههه ل  مههها يف اليههها  اإلسهههالمية يف البلهههداك لههه  األعضهههانتههها ج فعالهههة يف البلهههداك األعضههها  وادمهههة اجل

مذّصهههلة للمبههها را  اخلمههه  االساسهههية  ههها فكهههن مهههن تعزيهههز الذعاليهههة التنظيميهههة ا  و هههعه مهههن اطهههط عمههه 
والكذهها ة التشههايلية ا و قيههل االسههتدامة املاليههة ا وذلهه  مههن أجهه  إرسهها  البههال التنيتيههة املؤسسههية الالزمههة 

ة العشرية ا والعم  على تكييف و ديث اعار االسهرتاتيجية العشهرية ةموعهة البنه  يف لتنذي  االسرتاتيجي
 ههو  تاهه ا  بيلههة العهه  ومتطلبهها  الههدو  االعضهها  . وكهه ل  مواىههلة مراجعههة انظمههة وسياسهها  املههوار  

 النمههههّو ا واملوازنههههة بههههنيىل التوليذههههة السههههليمة مههههن املهههههارا ا والتوىهههه  إبشههههرية احلاليههههة الضههههرورية لتنذيهههه  اال
ا وتقيهههيم تشههك  جهههز ا  امهها مههن نذقههها  التشههاي  والكذهها ا  الدااليههة سوال سهههيما للمههوار  البشههرية الههه  

ا وزيهها ة كذهها ة التشههاي  رشهيد النذقهها  املتعلقههة بهاملو ذنيالقهدرا  الدااليههة ةموعههة البنه   قيقهها  ههديف ت
 .رؤية ورسالة  موعة البن  لالداالية و ا يساعد على  قي

 الخوة واالخوات ا
ا اال اك ىههههايف لعههههامل  والهههه  اتسههههمم بتبههههاعؤ النمههههوعلههههى الههههرلم مههههن الظههههروق الهههه  فههههر  هههها االنتصهههها  ا 

 ههه 1435  سههنة مليههار  والر امريكهه  10.7اسههالم  سمليههارا   ينههار  7اعتمهها ا   موعههة البنهه  ارتذعههم مههن 
ا %13م ا أ  بنسهههبة 2015 هههه س1436مليهههار  والر امريكههه   سهههنة  12.1اسهههالم  سمليهههار  ينهههار  8.5إىل 

ثههههار التبههههاعؤ االنتصهههها   العههههامل  علههههى آلتواىهههه  اةموعههههة مسههههاعدة البلههههداك االعضهههها  يف جهو  هههها للنيههههد مههههن 
النشههاجل جلميههع املنههاعل  . وممهها يسههتنيل االشههارة اليههه  ههو   هه اتياجا هها االئا يههة ذا  االولويههةانتصهها ا ا وسههد اح

ا مهع ميهة الوعنيهة واالنليميهة والدوليهةاملشرتك والتعاوك مع مؤسسا  وبنهوك التنا مع اال تمام بالتموي  والقطاعا 
ا واحلهههرمب علهههى وتلمههه  االحتياجههها  االكثهههر احلاحهههاا وزيههها ة نسههها التمويههه  املشهههرتكاحلاجهههة السهههتمرار التنويهههع 

 هو  التصهنيف علهى والعمه   فاحملافظة على التصهنيذا  اال تمانيهة العاليهة لكيانها  اةموعهة اله  تضهع للتصهني
 .لكافة الكيانا 



 
3 

واو  االشارة إىل ئو مشاريع الشراكة بهني القطهاعني العهام واخلهامب إىل مها يربهو علهى الضهعف باعتمها  مها  
مليههههوك  ينههههار  220مقابهههه    هههه1436  عههههام مليههههوك  والر امريكهههه  740ماليههههني  ينههههار اسهههالم  س 505نيمتهههه 

ا فمههن املهههم اك ينظههر سههابقةا وألمهيههة  هه ا الههنمط مههن التمويهه يف السههنة ال  مليههوك  والر امريكهه  336اسههالم  س
اليه بشك  خمتلف عهن وويه  القطهاع العهام املعتها  بتطهوير سياسها  ااىهة بهه س اسهتثمار ومشهاركة   مهع التأكيهد 

 على التكام  ال التناف  بني كيانا  اةموعة .
لنتهها ج للبنهه   ة البنهه  اال اك املالحهه  اك ا ههه فههرلم التنيههديا  يف بيلهه1436وبالنسههبة لهها ا  املهها  للعههام  

 ر تقيههيم عقههو  املقايضههة واسهها ر  ويهه  العمههال   بلهه  ا اال انههه يف تسههجي  زيهها ة يف اسههاكانههم عمومهها اةابيههة
مليهوك  ينهار اسهالم  علهى التهوا  و هو مها يسهتدع  نيهام ا ارة البنه  لتعزيهز  18مليوك  ينار اسهالم  ومبله   22

 .ي  اخلسا ر مستقباللعملية ا ارة خماعر تسع  العمال  وعقو  املقايضة لتق
ا و ههه ا اساسههه  الملذههها  مصهههاريف االسهههتهالك وذلههه  بشهههك  كمههها يالحههه  املذههها  املصهههاريف اال اريهههة 

مهن  اه  كهاك انه  ا وكه ل  مها حقهل اريف و هماك عهدم النمهو له  امله ريتطلا اك يكوك  ناك اطهة لضهبط املصه
دا   ا يسهم يف ئو موار  اال اك من االمهية العم  على ئو ال ح. ورلم اك البن  ال يهدق إىل الربمن السنة السابقة

 .البن 
رحها باألسهتاذ اسهامة أا فهأو  اك لتهأمني االسهتثمار و هماك الصها را  ةوفيما يتعلل باملؤسسة االسالمي 
ا زمال هه يف املؤسسهة بتطهوير ا ا ههاا متطلعها إىل اسههامه مهع يدا للمؤسسهةدر يسا تنذي يا جوأ نله بتعيينه القيس  

ر منه  انشها هاا واع علهى ثقهة مهن نهدرة وبشك  اامب  سني عوا هد ا مهن نشهاعها الهر ي  واله   سقهل اسها 
يف ذلهه  الونههم  هها حققتههه املؤسسههة للعههام املهها   ا  د. مشههيمههن اهه ا  عمليههة يف نطههاع التههأمني سههعا ته  هها لديههه

 .مقارنة بالعام املا  السابل %81 ه من تقليص يف حجم اخلسا ر بنسبة بلام 1436
 نلههههة سههههعا ة اال  االههههد العبههههو   اخلههههامب ا فههههأو  وفيمهههها يتعلههههل باملؤسسههههة اإلسههههالمية لتنميههههة القطههههاع  

بالتجديهههد لهههه لذهههرتة جديهههدة متطلعههها اىل مواىهههلته العمههه  مهههع زمال هههه يف تطهههوير العمههه  باملؤسسهههة وتنويهههع يذظتهههها 
 هه بهالرلم مهن التنيهديا  اله  فهر  ها 1436 ها  قهل مهن نتها ج اةابيهة اهال  العهام املها  و سني العوا دا وانهوه 

  ا  هه ه التنيههديا  تذههر  علههى  لهه  ا ارة املؤسسههة وا ار هها مواىههلة العمهه  للنيههد مههن املةههاعر لعههاملاالنتصهها  ا
و  ها يذهومن ئهو الهدا  االمهر مهعلى يذظتها االستثمارية ا واتاذ التهداب  الالزمهة للهتنيكم يف املصهروفا  واله  تن

ما  املؤسسههة اجههرا ا  احلصههو  علههى الهه   يههؤثر سههلبا علههى ىههايف  اهه  املؤسسههة  هه ا العههام . كمهها انههوه باسههتك
لكهههه ى  ا الهههه   كههههاك اةابيهههها وسههههاك  التصههههنيف اال تمههههاعتمههههاع مههههن وكههههاال  التصههههنيف الدوليههههةالتصههههنيف اال 

القطههاع اخلهههامب يف ا ممهها سههيمكن املؤسسههة مههن تعبلهههة املههوار  الهه   تاجههها لههدعم تنميههة املؤسسهها  املاليههة الدوليههة
. ولتمكهههني جية علهههى املهههديني املتوسهههط والطويههه ا لتنيقيهههل نظر ههها االسهههرتاتيا والتوسهههع يف اعما هههالهههدو  االعضههها 

ا فقههد كانههم اململكههة مههن اوا هه  الههدو  قيههل رؤيههة وتطلعهها  الههدو  االعضهها املؤسسههة مههن التوسههع يف عمليا هها و 
لسههكم املههونر ا و سههة الهه  وافههل عليههها  لهه  اال ارةالهه  وافقههم علههى االكتتههاب يف الزيهها ة الثانيههة لرأ هها  املؤس

يهع و ا ونأم  اك تكوك   ه الزيها ة حهافزا للمؤسسهة لتن  عقد  العام املا   يف موزنبيلاال  االجتماعا  السنوية ال
 .ر ا املأمو . وا عو كافة الدو  االعضا  لدعم املؤسسة لتمكينها من القيام بدو مشاريعها و قيل أ دافها
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ا فههههيالح  اك الههههدا  االمجهههها  الهههه    قههههل عههههام نميههههةبصههههندومن التضههههامن االسههههالم  للتوفيمهههها يتعلههههل  
مليههههوك  والر امريكهههه   62.07 ههههه س1435 ههههه أنهههه  مههههن مسههههتوى الههههدا  الهههه   حققههههه الصههههندومن سههههنة 1436

. وعلهى ا ارة الصهندومن مليهوك  والر امريكه   72.33   بله   هه اله1435عهن عهام  %14.2باملذا  نسبته 
  واملسههامهني فضههال عههن تطبيههل افضهه شههأنه اك ةتهه ب املهها نيمواىههلة العمهه  يف ىههيالة برنههامج عمهه  فاعهه  مههن 

 .ذا ة من جتارب الصنا يل املماثلةاالساليا واملمارسا  املتبعة يف ميداك مكافنية الذقر و سني اال ا  باالست
كمهههها ا عههههو البلههههداك االعضهههها  لتنذيهههه  نههههرارا   لهههه  يههههافظ  الصههههندومن لتكههههوك املسههههامها  يف رأ هههها   

عبلههههة مههههوار ه ا ليههههتمكن الصههههندومن مههههن تليههههة واالنتصهههها ية للبلههههداك األعضهههها اس القههههدرا  املاالصههههندومن علههههى اسهههه
. فهه ه العمليها  ينباه  اك يكهوك ا هدق "انتقا يا" و "مركزا" يف عملياتهه. واك يكوك الصندومن الرأ الية املعتمدة

 .فرمب العم . وتعزيز القدرا ا وال سيما للنسا  والشبابمنها اةا  
للصههندومن متطلعهها إلسهههامه يف معاجلههة  ههد   قيههل  عامهها   عا ة الههدكتور وليههد الو يهها مههديرا  بسهه وأرحهها 

فاعليههه للصههندومن وابههراز لههدوره ويسهههم يف حشههد  أكثههراملههوار  املسههتهدفة للصههندومن وكهه ل  تطههوير ئههوذ  عمهه  
 .قيل اال داق ال  من أجلها انش التموي  املشرتك و 

فها   سهعا ة اال  املهنهدس  هاع سهال سهنب  ية الدولية لتموي  التجارة ا وفيما يتعلل باملؤسسة اإلسالم 
بااتيههههاره ر يسهههها تنذيهههه يا للمؤسسههههة متطلعهههها اىل اك يواىهههه  العمهههه  يف تطههههوير وتنويههههع اعمهههها  املؤسسههههة و سههههني 

اعيا  للمؤسسة جهو  ا يف زيا ة حجم عمليا ا وسهعيها ملواجههة بهط  ئهو التجهارة الدوليهة وتهدعوا د اا مقدرا 
عههدم االسههتقرار يف أسههوامن السههلع واالسهههوامن املاليههة الدوليههة ا و هه ا ممهها يؤكهههد احلاجههة ملواىههلة العمهه  لتطويههه  أ ا  
املؤسسهههة ا وتنويهههع الهههدو  والقطاعههها  املسهههتذيدة مهههن عمليا ههها ا وتعزيهههز احلوكمهههة ا  وإ ارة املةهههاعر ا واملراجعهههة 

تمانيهههة . واو  اك انهههوه ملههههو  املؤسسهههة يف  ههها  تنميهههة وتطهههوير الدااليهههة  ههها يسههههم يف تعزيهههز جهههدارة املؤسسهههة اال 
ا ذلههه  مبههها رة العهههوك مهههن أجههه  التجهههارةا ومهههن وبنههها  نهههدرا ا و سهههني امكانا ههها التجهههارة البينيهههة للهههدو  اإلسهههالمية

 شههراكةا ول  هها مههن املبهها را  وأعمهها  اللههدو  اإلسههالمية والههدو  االفريقيههةومبهها ة تنميههة التجههارة والصهها را  بههني ا
ا يذههومن املهههوار  . ونظههرا ألك احتياجهها  التبههها   التجههار  للههدو  واةتمعهها  اإلسهههالمية متزايههدة  ههمههع املؤسسهها 
 .ز تعاوهنا مع املؤسسا  النظ ةا فاك املؤسسة حباجة حلشد التموي  املشرتك وتعزيال اتية للمؤسسة

 ية بقيها ة اها م احلهرمني الشهريذني حذظهه ا أعيد التأكيد على اسهتمرار  عهم اململكهة العربيهة السهعو اتاما 
ية واالجتماعيههة يف اهلل ةموعههة البنهه  االسههالم  للتنميههة لتواىهه  جهو  هها اخلهه ة يف  عههم جهههو  التنميههة االنتصهها 

ا احسهن الرتتيها واالعهدا  الجتماعاتنها وإل ارة البنه  مهوريهة اندونيسهيا حسهن الضهيافةا شهاكرا جل ولنا االعضا 
 .ل  القدير النجاح والسدا  للجميعسا ال اهلل الع

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهو  


