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 الدكتور زياد فريزمعالي  

   المحافظ المناوب عن المملكة األردنية الهاشمية
)األصل عربي(    

 

 المحافظين مجلس رئيس معالي 
 للتنمية االسالمي البنك مجموعة رئيس معالي 
 المناوبين المحافظين والمحافظين والسعادة المعالي أصحاب 
  .والسادة السيدات حضرات 

 ،ورحمة اهلل وبركاتهالسالم عليكم 
مشرررررررر  خبونصمبن همئةموبن ربيكممبموسرررررررر ةممقممحجونيسررررررررقدم مم معايلمالماتورمبنار منمحممانمالم  ام

المق لمبمل لكةمبنتقحم ةمبنسررتمةيةمبنيررع عةمرقجمل ومة ملةمبن مكمبيسررتاممنل م  ةًمسرروجملتزمبملم مل مماتون ه
اسررررررررريةماةبنةم  بمملسرررررررر مب ررررررررمللىمثعةممواةمحمأمماتون هم.مو نينبنك ريةملماسرررررررر ون ومهمححمون مف قميفموجلمنهم

 مموميفمخم لفموسمفميس  قمبن تووممحممحمكلمرفوءةموبق ابن.مبملمرلةمبن همحموألل ولمًمويعميلبنصقحمبملورمبنك ري
 .بةويتممبوميت زمبنت لمبإلستاممبمليرتكمبن يميصبميفم وحلمبألاةموبنيتمبمبإلستا ةمروفة

م
مخبرررونصمبن همئرررةمللىمللمبنت ي مبنرررار منم محرررام  رررامومر ررروم وةم ممبمعرررايلمالماترررورمبأل مبنك ريم

مهمالمجهمةمًموللىماومحم ن  نجملوسررر ك بيجنوزبتمبنك ريةمبنيتمحعع هومجم ملةمبن مكمبيسرررتامم تلمفرتةم
ملاا ونرةموا مب رررررلةمنتنمعوءمجمل همبة ملةمبنتقيعةما ماوم مملل همبن ميلًما م ممب ررررر  مبن مكمبيسرررررتامم

مم  ةمبناون ة.اقامقةميفمجمولمبن موحي لماكونة رربمبة ملوتمللىماسررررررررررر مامبنتومميفمجمولمبن  ميلمبناورم
مامفمنم ك ونألمتىنمملتمولطوءر مبمل مب ررلميفم ااةمبياةمبيسررتا ةًمريةوانينماذم مثلمملتون ك مجهمةر مبخل

م.بنتوف ةوةوبيلمبنصحةم

 أصحاب المعالي والسعادة،
بيس ع ولمورقيلممةنيكقموبن عايقمنلج همنيةمبيناون س ةمبنصايعةمللىمحفوومحمومحمابيةم ممبمعايليستادم
اتورم ب  بجل يل حمونيكق بممجه بم بيضو ر وبمسحمبم.بجل  لم مومجملومام مة منمومب م  بمبن لاظبنض وفةمبنيتمح
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 ي  نمهنو بنيت بجلهمة للى ف هو بنتوالني روفة وب  بيستام بن مكمجم ملة نجمل و /للم ا   اربمح بنار من بي 
م.بيج  وع   ب بن حضريمنتعا يف حم نت بنيت بجلهمة ب  حموإلضوفة بن م ميةً ةونمو قضويو  ااة يف

 

  ممجمبنتاياةمبنيتمحعع هومجم ملةمبن مكمبيسررررررررررررررتاممنل م  ةمللىمحموإلجنوزبتم ممبشرررررررررررررر ام وةمر و
مهًموبس  قبنمهمكمبيستامموبنصموةيقمبن وحمتةمن بزمبيةبءمبمل    ممل سسوتمبن  حمولح ثميحظموممًبملس ميوت

 همو المبمل سسوتمبناون ةمبنقبجملاةمنتاةمسممبتما  ون ة.ممAAAبن صم فمبيجمل  ودمبناورممىيفمبحلصململل
ر وممتل مممنان لمقوط مللىمبنس وسةمبحلك  ةمبنيتمم م هوما سس مومبملمققةمام مممرماتورمبي مممبيجنوزبت

ممبنار منمبمحام  امللممحفظهمبهللمنجملوس هو.م

 أصحاب المعالي والسعادة،
ال ئةمغويةميفمبناقةموم  بميأيتميفمظقوفمسررررررررررر وسررررررررررر ةموبام ةموبق صررررررررررروةيةممبج  ولمومر وممتل مممفوم

وحنلماانرممم مماومزبةمالمحج م  هم.مميقمف هومبنتومموحتايابميفمامطعةمبنيرررررررررررررق مبيوسررررررررررررر حمون حايوتم
وبنمفوعممبن طونةمنسررررررررررررررببخنفوضميفماتايتمبنم مموزيوةةممالمبسرررررررررررررروسرررررررررررررروزم بن حايوتم مماوممتون همبملمطعة

بنت لموممطع موًاممف هوءمبن حايوتمبنيتممتقمبياقمبن يمي طلبمجهمةبمبسرررررررررررررر  موجمل ةميح مبمًاتايتمبنفعق
م.بوما سسوتممم ميةمرمومةويزمممجاياةممقمعممب ماس مامبن حايوتمسمبءزممحمآن وت

 مم سررررررررل مبنضررررررررمءمللىمحمتئمبن حايوتمبنموشررررررررئةمبنيتمممبجهمامطع مو.منعاموللىملجونةمبمسحمبمرم
مر ريمبملتونوةموبنضررررررررررررتفممبملمطعةملاةبزمالمبألزاوتمبإلنسررررررررررررون ةًموفوق تما محاوناتمبيضررررررررررررطقبحموتميفم

للىمم أثريمابل وهتومبنسرررررررل  ةمحمونمم عىوا لم  همبألزاوتميسررررررر اق موق ومطميتمنلحلًموسرررررررمفممًبإلنسرررررررود
تمبألزاومويمميكلمحلما لم  همًللىمااامبنتعامبملع لمللىمبألقلم جماةمبن م  ةمبملسررررررررررر اباةميفمامطع مو

ايمالم تلمحلملمسررررر وسررررر ةماعقونةمحمون  باوتمةون ةمحوزاةمن ةف فمواتوجلةمدثون و.موقامن  مللمبألزاةم
م8بنسررررمنيةًموبنيتم ممبن ميلميفملواهومبخلواوًم نحمتةماتينيميجرمسررررمنيميفمبناولمبةوونةًمحموإلضرررروفةما م

يضومقض ةميجئنيمفحسبًمحملم مم ةب ل و.مامم  همبألزاةمغريماس مقةمو ممن ستمبنموزحنيماتينيمالم
اسأنةم طريةمنل متةمبنمطم ةًم و ةمحمونمس ةمنل لابممبةوونةمبن يلمبس مل مبماتوزمبنتجئنيمبنسمنينيًمفضتم

 مالمتما  قبمبنعونةمبألونوحم ةمللىمبنقغللمبا ابةبتمبألزاةمبنيتمجل تمبنااونمللىمبملمطعةمحمقا هوًموحتا م
محج موثقوةم  همبنعونة.

المبنسمنينيميفممفع م٪8سمنيًمح ثميعطلمميجرمال ممم1.3ض فمبألنةممبن ميلم ر قمالمويس 
 ثميعانمنل لاًمحموبألاينموبيق صرررررررروةي.موقام ثقم  بمحميرررررررركلمر ريمللىمبنمضرررررررر مبملورمخم  وتمبنتجئني
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مال ونم6.6برمًمحبمم2011بألثقمبملورمبنيوالمنألزاةًممبوميفمذنكمبن كون فمبمل وشقةموغريمبمل وشقةمام ملويلم
 كون فمبإلضرررررررررروف ةميفمجمويتمبن تل  ًموبنقلويةمبنصررررررررررح ةًموةل مبنمللىم ل ةوينم اقيكم.مو  بميمييرررررررررر

هميلممت لمللىمممف  مافبألسررررررررررررررتونمبنيتمم ح لهومبحلكماةمام محمابيةمبألزاة.مواةنبرومة بًمف ممبحلكماةم
بنعوجمل ةمللىمبملمتةًموبنيتمجت  محمنيمبجلهمةمبإلنسون ةموبإلمنوجمل ةميفماطونموطينموبحاًمخيايلماصوحلممبيس جوحمة

م2018ً-2016بنمطم ةمسررر جوحمةميبنتجئنيموبة  توتمبملضررر فةمللىمحامسرررمبءًموي   لمذنكميفم طةمب
ون توومما مبة   مبناورمحموبنيتممتممطميق وممن  كنيمبينةممالممل  ةما طل وتمبسرر ضرروفةمبنتجئنيمبنسررمنيني

موامظماةمبألا مبمل حاة.

 أصحاب المعالي والسعادة،
نل  ه امحنممبي ابفمبن م ميةمبملسررررررررررررر اباةموبنيتميمميكلمبمسحمبمرمبممبشرررررررررررررونرك محم جقحم مومبينةن ةم

مماسرررررررونهمحنممت  قماسررررررر  قميفمفوألنةممفصرررررررلهومللماسرررررررون ومبي رررررررتحمموبن م ميمبنيررررررروالموبملسررررررر ابيل.
بنيررررررررفوف ةموبحلمر ةمبنقشرررررررر اةمومت ي مبنم ب ةمواكوفحةمبنفسرررررررروةمومت ي ما سررررررررسرررررررروممومبناميعقبط ةموممعقبط ةبنامي

اسررررر منيةمبنيتمجتووزتمنبجلاياةما لمبحملك ةمبناسررررر منيةموبة ئةمبملسررررر علةمنتن ةوحموتمحمتامممف  مبن تايتتمب
مممةمبنعضوء.وبيس  قبنمحم ت  قمهن مس وةةمبنعونمممومت ي مبس عتن منًثلثمبناس مم

ئةمبيسرررررررررررررر   ونموحم مامو مر ومبممبينةممبل  اما  قبمج تمجايابمالمبنعمبننيمبيق صرررررررررررررروةيةمن ت ي 
قونممموممبنتويلموبخلوصمبنعطولنيبنيررررررررقبرةمحمنيمموقونمممبيسرررررررر   ونمبيل ولمومموفسرررررررر ةمبيق صرررررررروةما لمقونمم

م2015.مر ومشرررررررررهاملويلمومقشررررررررر امبنطوقةوقونمممبنطوقةمبمل جاةةمبملتواتتمبينكرتون ةمممقونممبنضرررررررررقبجملبموم
بنصرررماو مما بير ولمبنموج منربنوا مبيسررر تابةمبيجمل  ودمنصرررماو مبنمعامبناورًموب  ونمبينةمم ممي ا م

مممممم. تلمبنمصفمبن ودمالم  بمبنتويلمبيق صوةيةحمربنوا مجايامملمب لةمبي تحوتم
مميسررررررررررررر  قمنأالمبمًجم ملةمبن مكمبيسرررررررررررررتاممنل م  ةحمأمه ةمبناونمبن يمملت هميفمبينةمموا مبميونموم

ضرررررمءمبن حايوتمميفممعل ايةغريمت لمللىمبجرتبحمحلملميو مممًبيق صررررروةيمبن م ميبنت لممبن مكمنبجملابزميف
م:لماوميمللىمن رامًولل هم.سونفةمبن رقبألل وءم سولامةوةومبيلضوءميفمحت لمنمبملس مقةغريم

متل مطقحتموبنيتمبنسررررررمنيةمبيزاةممابل وتمامبجهةميفمبينةممملسررررررولاةمبنيرررررر مرمبإلطونمةل مفكقة (1
محلملمبجيوةمقيقطمللمًنمامميفما  قبزمملعاموبن يمسرررمنيوميفمبإلنسرررون ةمنألزاةم جوحمةنتسرررمبملوحننيما متق

مبينةممبن  باوتمهف موحياةمبينةدمبيق صررروةمللىمبنسرررمنيةمنتزاةمبمل وشرررقةموغريمبمل وشرررقةمنآلثونما كوالة
مللىمبنيررررررررر مرمبإلطونم  بمويقمك مًبألزاةم  هممابل وتمجتوهمب قامجهةمالمبناورموبة   مجهةمال

مروآليت:مو مم وونمثتثة
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مسم مللىممف  ممجاياةًمبس   ونبتمجت بممم ميةمفق ةما مبنسمنينيمبنتجئنيم زاةمحتميل (أ
مألنةن نينمل لمفقصمممن اما مي ةيماومبملميأًمقمبلامم س  م تلمالمبألونويبمبيحتوة

 .بألنةدمنتق صوةمبنال مويمفقمبنسمنينيموبنتجئني
م تلمالموفًرممتميلمممفريملربممنينيبنسمنتجئنيمبملس ض فةمبألنةن ةمبة  توتمةل م (ب

مقانةمحم ت ي مي تلقماوم صم وم2018ً-2016مبألنةن ةمبيس جوحمةمخلطةمبملم ممعامي
 مبملض فة.مبحملل ةمبة  توتمناامبن ح ل

مح  وجوتيبمومل  ةمبنكلمًمبيق صوةيمبإلطونمنال منلاويةما سقمومتميلمروف ةمام ممأاني (ج
 مبملع لة.مبن تثمنسممبتبمااامللىمنألنةمم ةبن  ميل

اضرررررولفةمبجلهمةمنلعضررررروءمللىمبنفعقمو صرررررم رررررومجهمةممتكنيمبنفعقبءموزيوةةمقانبتممتميلمبمليررررروني م (2
 صرروةيةموبمه ةمزيوةةمبمليررونرةمبيقمًو صررم ررومبملمجهةمحنممبنمسرروءموبمل مسررطةمبنصرراريةا مو  ةمبنصرراقموم

 منلي وبموبنمسوءمونف مقانبتمبمل سسوتمبنيتمممفقم ااوتمبن مظ فمبنتواة.
ة بمبن لامبنت ي ممون  ىنمبيج  وعللىمبس ضوفةم  بممس و ويفمبخل ويلًم رقنمشكقيمومعايقيمجل همنيةمبناون 

محمونمجوحبنعايقمبمممبهللمو ةلملل مومبمل يامالمبن عايلموبيزة ون.مر وم ونل مكممًم كللمبل ولمبج  ولموم  ب
مبيستامممب يامالمبيجنوزبت.م

 
 .وبركاته والسالم عليكم ورحمة اهلل


