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 كلمة
 درويش بن إسماعيل بن علي البلوشيمعالي / 

 عن سلطنة عمان المحافظ
 )األصل عربي(

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 رئيس مجلس محافظي البنك االسالمي للتنمية معالي

 أصحاب المعالي والسعادة المحافظين والمحافظين المناوبين
 اإلسالمي للتنميةرئيس مجموعة البنك الدكتور/ أحمد محمد علي  معالي

 األخوة الحضور الكرام
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

مجهةريعع ندة ية سعع  نن  لشععمانزيليعع نزونومة عع سععنة  نعنعع أنعععحنومة عع نيسععين أن أن دمعع انة   عع ن
يعنععانوسععحنزلا وعع  نيضععاانزلفعع  ذ نوعع ن  ععبنز جععةز نز   سعع  ننزالجانعع  عنععانزسافعع ذ ن عع زن،نزلصعع يم 
حتم ععآنا عع طنيدةنينعع لنزلعع يطنز عفعع  ني  ا عع نزالسعع    ن نيزلعع ننةب عع ن أنييننعع نعنععانن،هلعع زنزلنمعع  

نزلام انيزلاذين .

رئ سنجمنةع نن/ن مح نحمن نعنين ين يلنز خنزل ضاةر أن زجينخ لصنزلشمانيزلام يانيسين أننضن 
وع ننيزل ننظ نجه هن اصً نعربنزلس ةزلنز  ضع  نخ  ع نهلع هنز ةسسع نن،زل  كنزالس  ينلنا ن  

ن،ض ندمع يانيزوعمزاننمج ين نو نجيننهنيساحآن   ن، ص حتنيزو ةن حنز ةسس لنز  ل  نزلين    نزلازئ ة
نجمنسنز  يايحنزلا ف  ينينيزإلدزرةنزلا ف  ي ن عف  ،نيزلشمان ةصةطن ان نينلهنديزانزلاةذ آنيزلس زد

نيدة ع نليننعان،ذنهع ن  ع نضع نزلشعمانيزلامع يان،دةةيان ةسس لنزل  كعناندسه  ه نز م رنيفننلن  ك،
 عععع طنالنةصععععةطن  ل  ععععكندون عععع نيصعععع ةندل ععععهن ععععحنحتم ععععآننس سععععاناعةعععع    نيجهعععع   ننبأ ععععثمعععع ند  عععع ن

نيدةنين لنشينةبن  ا  نزلينا   نيزإلس    ،ن ان نينهل نزل ج حنيزلاةذ آ.

نزإلسعع  يرئ سعع نونةععع نزل  ععكنييسععاأنيفن عع زنز معع ان أن روععلنكينعع يلنزلعع ضاةرن  عع رنحمنعع نوجعع رن
ن ععكن ةزصععن ن سععطةنزلينةعع  نيزساشععاز ا نععنين ين ل ععهنضعع نزلاةذ ععآنيزلسعع زدنلم عع دةنجمنةععع نزل ن،لنا ن عع 

ناذ قنز سام  .
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 ،معالي الرئيس
 ،أصحاب المعالي والسعادة
لنا ن ععع ني ععع ززطنشعععايم ًن س سععع  ًنيفندعععع ن شعععايع لنزلا ن ععع نيفنسعععنة  ننلمععع نضععع أننزل  عععكنزإلسععع  ي

يخ طنزلفمةنز  ض  نشه نزلاين يأن عنزل  كنزإلس  ينلنا ن  ندةةرزًنض عطزًن عحنخع طن سع   نن،ُعن أ
متةيعععع ن يندمعععع انز سعععع ع زلنزلف  عععع نلننشععععايع لنزإل  ئ عععع ن  لسععععنة  ،نيدةعععع ند ن ةاهععععلن عععع هنزل  ععععكنيفن

 عععحنن  لسعععنة  نزل  عععكنيفندععع ن سعععطةنزلا ن عع ن ععهزلفاصعع ن ععععربنعععحنخععع لصندمعع ياة نلنععع يرنزلعع نن ععع ان
 ع زنن أنياةزص يفننل ب  ،نيدة  نزلانةي نز ا ةع نزليتنيينن نهب نخ طن ةسس لنزل  كنز خانف نيص غ

 سععععطةنزلا ن ععع نيفن  دةععع ني م عععع نزلععع يطنز عفععع  نيفنزل  ععععكنزلععع يرنلن  عععكنيفندمعععع انزلععع ع نيز سععع ة ةن
ن.زإلس  ينلنا ن  ن سام  ًن

 معالي الرئيس،
 ،أصحاب المعالي والسعادة

متنزإلجنع ززلنزلم عطةنزلعيتنمعحن أنةنحعون ةضعةحنمين، عع1436زلامايانزلس ةننلن  كنععحنعع انعنانن  الط  
يلينع ن  عازن ع نميمعحنزإلشع رةندل عهنن،زلينع  ينل  اصع د اغ نزلواي نغعطنز ةزد ع نن،ز صين ةعنانخمانفنمه ن محت
و ع ندعةذن لعكن اة  ععنن،زلاين يأن نينزل  كنزإلس  ينلنا ن  ن عنخمانعفنز ةسسع لنيز  ونع لنزةطيع ن،   

دونج ةععلندةشعع  نوصعع  يقنزا عع ةنيز ين شعع  ن ععحنن،دعع ر ين عععنجمنةععع نزل  ععكنزلعع ييلنزسععمزد ج  دطعع رنشععازض ن
دونج ةععععلنيز شعععع ض نزلصععععح  نيفنزلعععع يطنز عفعععع  نيفنزل  ععععكنزإلسعععع  ينلنا ن عععع .نن، جعععع ن م ذحعععع نزلفمععععا

وعع نشععم ن سعع   نن،جمعع طنز  ل عع نزإلسعع    نيفنزل وعع انز عع يلنزلينعع  يزل صععن لنزلةزضععح نزلععيتنداضهعع نزل  ععكنيفن
دأن عع هنزإلجنععع ززلندشععم ن ينععع من عع رزةنيفن سعععطةنزل  ععكنيزلعععيتننز  ل عع نز اا ل ععع .ندجي   عع نيفن ةزجهعع نزلاحععع ي ل

نزل ن زأنز عف  نيفنزل  ك.ك نيينةدن  ةطنيزلاذ هنعناننةب  ن أندسانا
نو ع نزسعاحة ن ع زن،ييافحن حنزلامايانزال ان انزلةزضحنزلع ننيةل عهنزل  عكنلمةع  نزل عحنزلاحا ع   زن

نز ان ا عن م رة ن  م  نزلمة ع ل،نضن ند وون1436 نيفنع ان%87.4زلمة  نعنان  نةس اهنحنةنو
ز  عانن،يدةةيان ة  نز  ل  نزإلس    ن،يدع نزلا ن  نزالجان ع  نزلش  ن ن،زل  كن ا ن  نزلمة  نزة ص

يمعع انضعع ن ةععةز نأنيسععين هنزلعع زئ ن ن،زلعع ننيينمععسنز انعع انزل  ععكنكاةن عع لنزلا ن عع نيفنزلعع يطنز عفعع  
نيردنيفنزلامايا:ن ينضنز  وو لنعنان  ييفن  نينينةةدن أنةةجلننزل ع نيز س ة ةنلانكنزل يط.

ن،زلينشععاي نلن  ععكنزالسععمزد ج  وععازن شععبأند وععون أنزلامايععانيشععطن صععةرةنع  عع نلنامعع انزلعع نن ُننأوالً:
يعن ععهنذنة عع نن.زالسععمزد ج  لام عع  ن عع دندمعع انسععطنزليننعع نيفند ف عع ندنععكننضن عع ننيمنيافععنحن ةشععازل

  سعلن أنيافعنحنزلامايعان ةشعازلنحمع دةنلم ع زنزإلجنع زنزلفيننعين م رةع نكع نةادن ةهنرك نيمعةأن عحنز 
 نمتندجنع زهنذينن ع ًن  ل سع  نلنعربز  نكع.نضنع نةعادن أنيافعنحنزلامايعان  ع أنزالسعمزد ج   ةن سعاه  نيفن

نيزةة نزلث ث  نلن  ك.ن، ث نزلربة   نزةن سين،نف نزليتنيردلن  لاماياز خا
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 ن ع لامايان89 نصعفح نو1  ئن نزل خ نلننةزردنز  ل  نزلين دي نلن  كن ع  نحآنودفن تننثانياً:
ن  نيني:ن
 عععندون1435دي عع رندسعع  ينيفنععع انن ن ععةأ ن5،4زردفينععتنخسعع ئانعمععةدنز م يفعع ن ععحنو -

زنن  سعععععععع  نزردفعععععععع  ندصعععععععع نزونن ععععععععع1436دي عععععععع رندسعععععععع  ينيفنععععععععع انن ن ععععععععةأ ن27،6و
 . %511و
دي ععع رندسععع  يني عععةن ععع نن ن عععةأ ن109،3 ععععنو1436 نغعععتنز صععع ريفنزإلدزريععع نيفنعععع ان -

صعع يفنن ن ععح%40 ن ععحنجمنععة نزلعع خ نلننععةزردنزلين ديعع نلن  ععكنيحنععةنو%27ميثعع نحنععةنو
 زل خ ن   ن ص ريفنزليننن  ل،ني ينديناربن حنز ين اللنزلين ل  .

 ععندون1435 ن ن عةأندي ع رندسع  ينيفنعع ان165زخنفضنصع يفندخع نزلسع  ن عحنحنعةنو -
 عع.نيياجععن لعكن صعف ن س سع  ندون1436 ن ن ةأندي  رندس  ينيفنعع ان157.6حنةنو

 عععندون1435سعع  ينيفنععع ان ن ن ععةأندي عع رند84.4زردفعع  ندمعع ل فنزلانةيعع ن ععحنحنععةنو
  ع1436 ن ن ةأندي  رندس  ينيفنع ان110.7حنةنو

ز  عععانيسعععا عيندعععع دةنزل وعععانيفن سععع  بنزردفععع  نخسععع ئانعمعععةدنأنضعععة ن ععع هنز  ووععع لنذعععنيفن
نيدم ل فنزلانةي .نز م يف نيزردف  نةس  نز ص ريفنزإلدزري ،ن

 معالي الرئيس،
 أصحاب المعالي والسعادة،

 أنز اغعععطزلنن،شعععكنو عع نةافعععآن ععع ن،ز  ضععع  نزجان ع د ععع ةمعععارن ععع نسععع آن أن شععاة ندل عععهنخععع طنناخعععان ععاةن
زال ن ن عع نيزل يل عع نز ا ومعع ندفععاحتنعن  عع نحتعع ي لنععع ةنال عع ن ععحنزليننعع نعنععان ةزجهاهعع ن عع لاخة  نزلسععن  ن

ينعع نلن  ععكنيدةةيا عع نيدةسعع عن طععانزلاينعع يأنز شععمف.نيحتسععنينذين ل عع ن دز نزلصعع  ديآنيزلم  ةعع لنز اخصصعع نزلا  
نلاةزضلنزل  ئ نزلين    نزي ي ة.ني ةنجه ن شمفن نينددزرةنجمنةع نزل  كنيزل يطنز عف  .ن

 معالي الرئيس،
 أصحاب المعالي والسعادة،
مجهةريع نغ  ةع نزلاين ية ع ندونن  ةفعن ايسين أن أن دم ان  لاه ئ نيزلمو لنن،   ن أن خا نو يثين  ز

عفةي نزل  كنزإلس  ينلنا ن  ،ن ان   ًن أنيسه ن لكنيفندذعن سطةنزل  كنييفاحناذ قنزلاين يأن عن
ن.  هنزل يل 

ن
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رئع سنجمنةعع نزل  عكنزالسع  ينلنا ن ع نيجمنعسنز ع يايحن ينع يلنن ضارنشعماننيدمع يانخا   ًن يدن أنين
نعنعععانجمهعععةدزو نز اةزصعععن نخ  ععع نلن  عععكذ عععه،ننيمج ععععنزلينععع  نني  عععك،ن،نيزإلدزرةنزلا ف  يععع نلنزلا ف ععع يني

ني   زذهنزلس    .
عنععانزلصعع يم نومة عع نيشععين  ًنندة ية سعع  ينهةريعع نن عع دنة   عع نعععحنيذعع ننشععمانضنعع ن يدن أن ضععارن
 ع نذ عهنزةعطنن،يةذعآنزين عع أنن،س ئ ًنزهللنزليننعينزلمع يايزلا و  نزي  نهل زنزالجان  ،نوسحنزلف  ذ ن

نإلس    .ززلينا   نينيزل ن  نلشينةبن  ا  ن
نيزلس انعن م نيرمح نزهللني اض ده.


