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 وبركاته،السالم عليكم ورمحة هللا 
عدة نقاط رئيسية هتدف إىل تعزيز دور البنك اإلسالمي هذا على  بياينيف أود أن أؤكد 

 ،والكفاءة التشغيلية ،االنضباط املايل عن طريقذا صلة ابلبلدان األعضاء  ابستمرار للتنمية ليكون
 التحدايت االقتصادية العاملية احلالية واملستقبلية. آخذا يف االعتباروفعالية التنمية 

 التحدايت االقتصادية العاملية احلالية واإلصالح الداخلي يف البنك 

بسبب يف اجتاه نزويل  2020و  2019توقعات النمو العاملي لعامي  ت ابلفعلقحلقد ن  
املتبقية، والضغط على  الدويل، والتوترات التجارية على الصعيد تراجع نشاط التجارة والتصنيع

انسحاب اململكة املتحدة وميكن أن يؤدي  السوق املالية يف بعض األسواق الناشئة الكبرية.
أكرب من املتوقع يف الصني إىل مزيد من الذي كان  تباطؤالصفقة" من االحتاد األورويب و دون "ب

التدهور يف معنوايت املخاطرة مع ما يرتتب على ذلك من آاثر سلبية على النمو، ال سيما 
عالوة على ذلك، ال ينبغي لنا أن نقلل من و ابلنظر إىل ارتفاع مستوايت الدين العام واخلاص. 

 لطبيعية واألمتتة التكنولوجية.التأثري االجتماعي واالقتصادي لتغري املناخ والكوارث ا

صياغة السياسات يف البلدان النامية إعادة واضعي ملواجهة هذه التحدايت، يتعني على و 
عالوة على ذلك، ال و واإلسراع ابإلصالحات الالزمة لتعزيز منو أقوى.  التحوطية لسياساتا

اية، ألن أي تغيريات يف تزال الشفافية يف السياسات االقتصادية يف البلدان املتقدمة مهمة للغ
لتنمية، بصفته اإلسالمي ل بنكالينبغي أن يكون و ستؤثر على االقتصاد العاملي.  اتالسياستلك 

بنًكا تنمواًي متعدد األطراف، قادرًا على أن يكون شريًكا فعااًل يف التنمية لبلدانه األعضاء يف 
ها يف الغالب فيسهم يميكن أن  مواجهة تلك التحدايت عن طريق حتديد اجملاالت املعينة اليت

 بشكل فعال.
لتحسني عمله والبقاء على صلة ابحتياجات البنك  نقدر اإلصالح الداخلي اجلاري يفو 

هذا اإلصالح الداخلي الطريق أمام البنك لالستجابة بفعالية رسم وقد  البلدان األعضاء. 
يط البريوقراطية، وحتسني اإلدارة، ميكننا أن نرى جهدا حقيقيا لتبسو الحتياجات العامل املتغرية. 

 وزايدة الكفاءة التشغيلية، واالستفادة من االنضباط املايل، وحتسني فعالية التنمية.
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عن جراء إصالح داخلي فعال، قيمة إىل البلدان األعضاء ومن املتوقع أن يضيف البنك، إب
به  اموثوقبصفته مموال  ك دورهينبغي أن يواصل البنو اجلمع بني التمويل واملعرفة والشراكات.  طريق
على القيمة العملية اليت تناسب  البنك، بصفته مصدرا للمعرفة، ينبغي أن يركزو للتمويل.  اوحمفز 

بصفته كما ينبغي للبنك، الظروف احمللية واحلكمة، وحتديد الدروس، وتكرار املمارسات اجليدة.  
تأثري الللشراكات، تعزيز احلوار والتعاون بني خمتلف الشركاء والسعي لتحقيق أقصى قدر من منظما 

 نظام املؤسسات املالية الدولية ككل.الذي حيققه 
ورأس املال البشري،  ، جماالت رئيسية مثل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار البنكحدد د لق

ضرورية لتحقيق النمو االقتصادي املنشود  مجيعها اليت تعد ، والبنية التحتية، واستقرار االقتصاد الكلي
لى املسار لوضع نفسه علبنك مرجًعا لـاالت عالوة على ذلك، أصبحت هذه اجملو وزايدة اإلنتاجية. 

هذه أولوايت صحيحة جيب وضعها و الصحيح ليصبح شريًكا فعااًل يف التنمية يف البلدان األعضاء. 
 موضع التنفيذ الفعال.

 االنضباط املايل

ضغوط مالية وقد يضطر إىل لخالل السنوات القليلة املاضية،  البنك تعرض، حنن ندرك أن
. وابلتايل، جيب أن يواصل AAAيف املرموق تصنالاالئتماين من  همواجهة احتمال خفض تصنيف

 البنك اإلسالمي للتنمية البحث عن طرق لتأمني قيمة أفضل مقابل املال.

على  املؤسسيةفالقدرة جيب على البنك احلفاظ على االنضباط املايل حىت يظل قواًي وفعااًل. و 
قرارات استثمار سليمة  عن طريقبقاعدة رأمسالية قوية، ولكن جيب أيًضا احلفاظ عليها الصمود تبدأ 

بنك حبكمة والتأكد من أن الوإدارة مالية دقيقة. وابلتايل، حنث اإلدارة على اإلشراف على موارد 
ظ هبا فاألرابح احملت عن طريقي يف قاعدة رأس املال طبيعلنمو الابكن أن تستمر مياملستقبلية  هجهود
 ملياته.من ع

يف ضوء التغريات يف املشهد املايل العاملي  لبنكلمن الضروري وجود رأس مال أساسي قوي و 
الدول لزام واالستجابة لتوقعات واحتياجات الدول األعضاء. جيب أن يكون البنك قادرًا أيًضا على إ

ضاء من االلتزام ابالتفاقية، جيب الدول األعبعض إذا مل تتمكن و اللتزام ابتفاقية املسامهة. اباألعضاء 
قد و أمام الدول األعضاء املتبقية. تاحة مال املرأس  خاصة يف حلصول على زايدةا أن تكون فرصة

عالوة و يف رأس املال أحد احللول املناسبة لتعزيز قاعدة رأس املال يف البنك.  اخلاصة تكون الزايدة
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يف البنك  ال األعضاء على زايدة حصتهعلى ذلك، من الضروري أن يستوعب البنك عزم الدو 
 رأس املال اإلضايف الذي يطلبه البنك. ته يف توفريملساعد

بنك منوذج اإلقراض اخلاص به لتعزيز استدامته على املدى الطويل ومضاعفة سن الينبغي أن حيو 
من البلدان  تركيزه على احتياجات أفقر أعضائه وكذلك إلعادة الرتكيز على الفرصة احملتملة اليت أتيت

 األعضاء.

تمويل تزايد الطلب على أدوات ال، ونظرا لاحملرك العاملي للنمو اكوهنيف  مع استمرار آسيا و 
كون يفرصة جديدة وأن األمر بصفته  اإلسالمي يف املنطقة، فإنين أحث البنك على التعامل مع هذا 
نعتقد و مبا يف ذلك اندونيسيا.  ،املنطقةالرائد يف السوق يف تطوير وتوسيع نطاق التمويل اإلسالمي يف 

 البنك. اتاستثمار من عائًدا جمزاًي  حققأن هذا سي

 تشغيليةكفاءة الال

أهداف التنمية املستدامة حتواًل اقتصاداًي واسع النطاق، األمر الذي يتطلب  بلوغيتطلب 
 .فردةالقيام هبا من ي حكومة أو مؤسسة متعددة األطرافألاستثمارات كبرية ال ميكن 

قد تعرضت للخطر بسبب عدم للبنك  ومع ذلك، فإننا ندرك أن االستدامة طويلة األجل
نشجع البنك على مواصلة استكشاف التدابري الرامية إىل زايدة حتسني الكفاءة و الكفاءة التشغيلية. 

ءته التشغيلية حيسن كفاأن و على الدوام لالبتكار، البنك يسعى والفعالية التشغيلية. وابلتايل، ينبغي أن 
يف  جيب حتسني جودة الدخولكما البنك.  اليت ميوهلا ع ير ابشكل كبري، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ املش

 .لبنكيتسبب أيًضا يف تكلفة مالية كبرية لذلك  ألن هاوتنفيذ املشاريع
الداعمني ملبادرة التحول املايل اليت تبناها البنك، خاصة اللتزامه أبن يصبح ليس  كبار  نحنن م

أداة متكن من حتقيق التنمية واستحداث أيًضا فحسب،  بل  امليزانية العمومية من خارج تمويللل امزود
موثوقة وكفاءة قدرة تشغيلية تهيئة مزاايه التنافسية األساسية ل بنكالألسواق. وابلتايل، ينبغي أن يعزز ا

 .هيحذوا حذو منائيني لميكن أن جتذب اإل

ما مثلأداءً متقدماً  ققتطوير التمويل اإلسالمي، ال تزال إندونيسيا حتالبنك ل متاشياً مع برانمجو 
 ،واألسواق املالية اإلسالمية )وخاصة سوق الصكوك( ،املصرفية اإلسالمية قطاع ضح يف تطوير يت

اللجنة الوطنية للتمويل  بتكوينصبح التنسيق أقوى قد أية غري املصرفية. و واملؤسسات املالية اإلسالم
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 شملعالوة على ذلك، فإن تركيزان على التنمية يو اإلسالمي اليت يرأسها رئيس إندونيسيا مباشرًة. 
أيًضا االقتصاد اإلسالمي الذي ال يغطي القطاعات التجارية اإلسالمية فحسب، بل يشمل أيًضا 

التعليم اإلسالمي ، مبا يف ذلك األوقاف والزكاة واحلجصناديق جتماعية اإلسالمية مثل القطاعات اال
 والصناعات احلالل.

دائًما استجابته لتلبية احتياجات البلدان األعضاء. وابلتايل، ندعم البنك  ينبغي أن حيسنو 
عزيز قدرته على تلبية أبن يكون أكثر المركزية من الناحية اجلغرافية والوظيفية لته والتزامالبنك مبادرة 

ق هنا تشكل عائًقا أمام التقدم وختنألالبريوقراطية املعقدة  بسيطنؤيد تو . ان األعضاءاحتياجات البلد
بينما تسهم يف تكاليف غري ضرورية. ومع ذلك، ينبغي أن تؤخذ هذه  ،على األداءؤسسة قدرة امل

التقين والتنفيذي، يني املستو وعلى من إصالح البريوقراطية.  أجزءبوصفها املبادرة على حممل اجلد 
عدم ية تتسم باملقر، وهذه عمل من اتاملوافقطلب لقطرية إىل ية واملكاتب اكز اإلقليميا تاج املر حت

 الكفاءة وتستغرق وقتًا طويالً.

مراجعة وحتسني التنسيق بني البنك  لتحقيق كفاءة تشغيلية أفضل، جيب على جمموعةو 
، مثل املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، واملؤسسة اإلسالمية موعةاملؤسسات األعضاء يف اجمل

مني االستثمار وائتمان الصادرات، واملعهد اإلسالمي لتنمية القطاع اخلاص، واملؤسسة اإلسالمية لتأ
 لتحقيق نتائج تشغيلية أفضل.بعضها بعضا ينبغي أن يكمل و . للبحوث والتدريب

للمضي قدًما، ندعم خطة البنك لزايدة االستثمار يف أنظمة تكنولوجيا املعلومات يف كل و 
بتحسني ممارساته املتعلقة ابملوارد البشرية عملية من عملياته لتحسني الكفاءة. كما نطالب البنك 

على أمهية ونؤكد . الضغيف داءعاجل األوي يدوحتسني نظام إدارة األداء الذي حيفز أصحاب األداء اجل
، واليت حيتاجها البنك ممارسات التوظيف املفتوحة والشفافة واملتوازنة بني اجلنسني والقائمة على اجلدارة

 هيال عاليا.موظفني مؤهلني أتلتعيني 
 فعالية التنمية

الدوري جملموعة أدوات ستعراض دعم االنو  ،نرحب إبدخال منتجات وطرائق مالية جديدة
احتياجات املقرتضني. كما نرحب إبدارة تقييم العمليات ملراجعة عمليات البنك  تهابنك لضمان تلبيال

 جيب أن تكونو بنك. الجمموعة اليت تضطلع هبا  اإلمنائية تدخالتالمن أجل حتسني فعالية وأتثري 
عاملية املستوى تعمل على ؤسسة تحول إىل مالعلى البنك  دارة قادرة على تشجيع جمموعةاإل هذه
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استخالص الدروس من نتائج التقييم لتعزيز الفعالية اإلمنائية  عن طريقياهتا ابستمرار حتسني عمل
 لتدخالت اجملموعة.

، فإننا حنث البنك على ةالتنمية الطموحخطة عالوة على ذلك، نظرًا للقدرة املالية احملدودة و و 
ذب ا فعااًل جلفزً حمجيب أن يكون البنك و استكشاف سبل ووسائل تقدمي الدعم للقطاع اخلاص. 

دوراً أكثر أمهية يف ؤدي ميكن للقطاع اخلاص أن يو أموال القطاع اخلاص وتوجيهها إىل املشروعات. 
االبتكار  عجلة يف دفع ةساعداملالوظائف، و توفري يقوم بتعبئة املوارد من أجل التنمية، و إذ التنمية خطة 

احتياجات  تلبيةاصة لاخلوارد املالكفاءة يف البلدان األعضاء. كما ستكون هناك حاجة إىل تعزيز و 
القطاع اخلاص حصة  ميةتنل ناالتمويل الضخمة طويلة األجل للبنية التحتية. وابلتايل، جيب أن ت

أموال ن االستفادة موميكن أن حتسن . تعزيز الرفع املايلالبنك يف املستقبل من أجل  عملياتأكرب من 
 املعرفة واخلربة اليت يتمتع هبا البنك. عن طريقالقطاع اخلاص فعالية البنك ملساعدة البلدان األعضاء 

وهي ، اإندونيسييف االقتصادية اإلسالمي تطوير كما نتوقع تعاواًن أقوى مع البنك يف تسريع 
 البنك نود أن يكون على وجه اخلصوص،و لسكان املسلمني يف العامل. عدد ل أكربالبلد الذي يضم 
، تطوير االقتصاد اإلسالمي عن طريقاحلالل  منتجاتإلنشاء سلسلة قيمة عاملية للشريكا يف مسعاان 

 الصناعات احلالل بشكل خاص.و 

جلهودها املستمرة والتزامها البنك  يف اخلتام ، امسحوا يل أن أؤكد من جديد تقديران جملموعة
 بدعم التنمية يف العامل اإلسالمي.

 شكرا لكم.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
 

 إندراواتي مولياني سري 
 إندونيسيا جمهورية المالية، وزيرة

 إندونيسيا عن للتنمية اإلسالمي البنك  محافظة
 
 


