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 صاحب المعالي رئيس مجلس المحافظين،
 للتنمية،معالي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي صاحب ال

 ن،ون المناوبون والمحافظوالمحافظأصحاب المعالي 
 

 حضرات السيدات والسادة،
اسممممممم فياالبااباالن اعرا عا عظياعااعرامااوخظاصباكريللاحمممممممتظنالةفتيصراالخي  مممممممارا

االجخ يعاال نيناالثيلثاكاألربعاااالهذاال  خيزةااالخفضاظاتكلةننكااإلسالصبالةخن اراعةىا
ال جةساصفيارباالننك.

صنريراالخعيكعااباالعيلمااإلسمممممممممممممممالصب.اك  نياؤك اعةىا ه اراهذاااالجخ يعاصااك كدا عا 
لنق را ع ياتق يظاالجهيداالخباتنذلهياصج يعراالننكااإلسممممممالصبالةخن اراصاا جزاتعاهااراي ا
بة ا هيااألعضمممممممممممميأ.ابعاوتيصرا  رباجيعات عمااسممممممممممممخظاتاجاراالننكاالخباتظكااعةىات يهظا

ةاكال خيسمم ر انهياالاراعراكالننىاالخفخاراالظهفاراكالنقزاكال نشمم تااليمم اظاصجيالتارئا مماراص
ب ياااهياالخعيكعاصعاالق يعاا كالخجيرة اكال ياصممممممممممالت.اك ث اااألكليهيتاالخباو دهياالننك

كال شمممممممممممممميرهعااالجخ يعار اكتنفاذاالنظاص اا الخيص اكت يهزاصشمممممممممممممميرهعاالننىاالخفخاراكالنا ر
نيليجايتاال خ يرة.اكج اعاهذ االخيجهيتاتن مممممممممجماصعاال مممممممممايسمممممممممراالظاصارابلىات يهظاالخك

ااإل  يئاراالعيصراأل رباجيع.
لق اتمااعخنيراالخعيكعاصعاالننكااإلسممممممالصبالةخن اراكتو االخيجهيتا اتااألكليهراالقيممممممي ا
لة مممممايسمممممراالخيرجاراأل رباجيع.اكهق تاتيرهااالخعيكعاالقيئمابااا  رباجيعاكالننك اكالذناداتا

ع دااصاا.ااق اصيلاالننكااإلسمممممممالصبا ادلاالاكاضمممممممفياعةىاصياسمممممممن سمممممممنرا25صاااألكثظ
ال شممممممممممممممميرهعاابا  رباجيعاب نةحابج يلباد ر ا فياصةايرادكالرا صظهتباصنذاب ال االخعيكعا

اصعاالننك.
ك  رباجيعاكذلكاعضمممممممميااباال وسمممممممم ممممممممراال كلارااإلسممممممممالصارالخ يهزاالخجيرة اكال وسمممممممم مممممممرا

ااالخيص اكصن ك االخضيصاااإلسالصب.اإلسالصارالخن اراالق يعا
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 األصدقاء األعزاء،
جخ يعاراكاالدخيمممممممميدعراالفيلارا غخنماهذ االفظصممممممممراألد تالكمابوي راعاااإلصممممممممالويتااال

ا.كعاااإل جيزاتاالخباوققهيابة  ي
الن يااالدخيممممميدناال  مممممخ اتاك عجيدابا راتفقا اكااالسمممممخقظارااالدخيممممميدناالكةبابرسممممميأابعا

ةهياعنيصممممممظاتخة ااظصمممممميالألع يلاتفضممممممبابلىاتعيكعاععيدابيلنفعاعةىاصياتارالألع يلاك
اال ظااا.

ا15كبفضزا جيحااإلصالويتااالدخييدعراكاالجخ يعاراالخباتماتنفاذهيااباال نياتاالممممممممممممممما
األراظة اتضيعفاالنيت اال ارةبااإلج يلباالعيتاكالنيت اال ارةبااإلج يلبالةق يعيتاغاظا

ا2.6كا3.2كا3.6ج يلبالق يعبااليممممممنيعراالاراعراب ع التاالنف ار اكالنيت اال ارةبااإل
ا249اسممممممخث يراا2019بلىاا1995عةىاالخيالب.اكهتذاااق اتماراللاال ممممممنياتاصااا1.8ك

عةىاا%51.1صنهياصااصييدرادارةاراكا%48.9صةايرادكالرا صظهتبااباادخييداالنالد ا
صةايرادكالراا44نباحمممممممممممممممتزااسمممممممممممممممخث يراتاريرجار ابان يابةحاوجمااوخاي يتاالنق ااألجن

ا صظهتب.
ك كداهنيا عا ؤك ا  هابيلظغماصااتني وا  يااالدخيممممممممممممممميداالعيل ب اصتن ااإلصمممممممممممممممالويتا

صااضمم يعااالسممخقظاراا2017االدخيمميدعراالشمميصةراكاالسممخقظارااالدخيمميدناأل رباجيعاسممنرا
ذتا االدخيممممممممممميدناالكةبالةنالداالخبادرة اصظوةراج ي ةاصااالخن ارااالدخيممممممممممميدعر.اكد اات خ 

نالدالخف ممممممممممااابا رااألع يلاكرهيدةااألع يلاكتنيهعااالدخيمممممممممميدااباالصج يعراصااالخ اباظا
كتفقا االخن اممرااالجخ مميعاممراكاالدخيممممممممممممممممميدعممرال نممي  االنالد اكراا ا لممكاعمم داهمميئممزاصاا

ااإلصالويتاالقي ي اراكال وس ار.
 شمميرارهيدةااألع يل اكضمم ي يااعةى نعاويالتاالشمم واكصفيكالتاالختراظاغاظاالقي ي باكل

دي ي ياعاا"تعةا اع ةايتاالخفخاشااباصجيلاا2015ل يعا  رباجيعاسمممنرالةشمممفياار اسممماابظا
ج اعاع ةايتاالخفخاشااباصجيلااجيرهر".اكب يجباهذااالقي يع اُعة  ق صااكلرااألع يلاالخ

دتاهذ اا2017صااكلرااألع يلاالخجيرهرااباالن اعراوخىاسنرا ا.2021وخىااالفخظةرماُص   
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عر اكصاا جزات مممهازاكتن ممماوابجظاأاتاب أا  شممم رااباب يراهذ ااإلصمممالويتااالدخيممميدكا
 ااكلراال  ةيبرالاخظارالالع دااُدة  لاألع يلاالخجيرهراكالفيممممممممممممممميلاعةىاالخيممممممممممممممميره  ا

ا86بلىاا330صااع داالخييره اكُدة  لاتظرايي ااا37بلىاا59األ ش رااالدخييدعراصاا
صنيراالياو اعةىاالنشي يتااالدخييدعر.اكد ا  ةق االشنيكاويلاياصن  ااكُه ن .اتيظهفي

ابلكخظك اراسخي راالخييره اكالخظارالالظكادااألع يلاالخجيرهرابلكخظك اي.
ا2016صنذاسمممممنرااُ  ةق كلخعاهااالق رةاعةىااسمممممخق ييااالسمممممخث يراتااباادخيممممميداالنالد ا

يلاالخجيرهراالذيااعفىا صممممممفييااألع ات.اككاقيالهذ ااآللايت اعُاآلايتالخشممممممجاعااالسممممممخث يرا
صااضمممظهنخباا%50عفيمممةيعاعةىا"حمممهيداتاتشمممجاعااالسمممخث ير"اصااكزارةااالدخيممميداصاا

ال رزاكالشممظكيت اكصااسمم اداضممظهنراال ةكاراكضممظهنرااألراضممباكضممظهنراالقا راال ضمميارا
عةىاال ع اتاالخكنيليجاراكال ظاا اال  ممخيردة اكصااسمم ادارسمميتااالسممخاظادالألعياتاال ممنعرا

ا.اال يالار
كاباب يرااإلصالويتاالظاصارابلىاتشجاعااالسخث يرمممما  شداع داصااال ج عيتاكال ني  ا
اليمممممممممممممممنيعارااباالنالد اكهباصج عيتاتودنادكرااهيصيااباتفقا االخن ارااالدخيممممممممممممممميدعرا

اباصجيالتاصاابانهياكالاراعار.اك  شممممممم  اراللاص ةاديممممممماظةار  مممممممراصج عيتاصمممممممنيعارا
صةايراا2.5 كثظاصااوخىااآلعاث ظاهظاالنفيعيت.اكاسمممممممممخُاالكا ايأاكاليممممممممما لراكالن ممممممممما اكت كا

 لفاصنيمممممممممممباع ز.اا11ف ثا كثظاصاااباال ج عيتااليمممممممممممنيعاراكاسمممممممممممخُاادكالرا صظهتب
.اكحمممممظع اال وسممممم ممممميتاال يلاراصةايرادكالرا1.1خيدعااسمممممخث يرا فياكبيإلضممممميارابلىا لكايُا

ر يرااإل خيجااباال كلاراكذلكاابات يهزاصشممميرهعا صمممفييااألع يلاالظاغناااابابو اثا
ال ج عيتاكال ني  االينيعار.اكاباهذااالي د ا  عياالننكااإلسالصبالةخن ارابلىابفثا

ااظصاالخعيكعاهذ اصعاال  خث ظهاااباال ج عيتاكال ني  االينيعار.
كلاهيدةاد راتاالنالدالخيممممممممممممم يظاال نخجيتاغاظاالنخظكلاراكزهيدةا صمممممممممممممني اال مممممممممممممةعاال ع ةا

ليمميدرات اتنفذا  رباجيعاسممة ممةراصااالخ اباظااباب يراالخظكه الةخيمم يظ اكتنيهعاكجهيتاا
لعالصرا"صنعاابا  رباجيع".اكصاااألصثةراالفارالهذ االخ اباظابجظاأاالنفيثاويلااألسيا ا

 اكتنرامابعثيتالةخيممم يظ اك  شممميأابايتالةخجيرةاكتعااااص ثةاااتجيرهاا.اكت  باالخيرجار
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 اكتكيلافاسميا االخيرجاراباصجيلابفيثااألااالفتيصرابعضاتكيلافاال يم رهااال فةاا
ابعثيتاالخي يظاكال شيركرااباال عيرضاال كلار اكغاظهي.

كصاا جزات مممهازاتيااظاالخ صيتاالعيصرالةنيو اكصاابانهما صمممفييااألع يل اعاا ظه ا
 شممممممم  االيكيلراالفتيصارالةخ صيتاالعيصراكاالبخكيراتااالجخ يعارا ريتا"الشمممممممنيكاالياو " ا ُا

را سممممميع اكهباتيبعرالظئاسا  رباجيع.اكصعنىا سممممميعا"سمممممهز".اكصظاكاار صرا" سممممميع"ا)ر ص
ها يتا  شمممم  الضمممم يعاب جيزاالخ صيتاالعيصراعةىا فياصيو اكصن مممم اصااراللا"حممممنيكا

اكاو ".
اإلصالويتاال وس اراالظاصارابلىاض يعااالسخقظاراال يلباكاالدخييدناالكةب ااكاباب ير

كتف ممممممااا ريتاصممممممظ االع الت ا  شممممممتتاا باسممممممي االع التابا لكابعجيداالخيازعااب يا
ا  رباجيعاصجةسااالسخقظاراال يلب.

وييلا صفييااألع يلاعةىاال يارداال يلاراكتففاااااظصاكعالكةاعةىاصيا كظ اكلاهيدة
تيزهعا  شممممممممممممممممميراصااكلمممرااألع ممميلاالخجممميرهمممر اكصاا جمممزابدممميصمممرا رممميتال دظاضاعقيتاعةىا

 ا  شمممممممداصمممممممن ك ا  رباجيعالضممممممم يعاالظهيعاالعقيرهراكاالئخ يعاب يجباصظسممممممميتاال خي ظ
الخباعفيمممةيعاعةاهياكارئيسمممب.اكهضممم اااليمممن ك ادظكضا صمممفييااألع يلابع ةراال نيةا

اكه نفهمادع ياعةىاالجاأا نااليةراصااايائ اهذ االقظكض.ا صااال يير اال ظرير
ضممم ااكزارةااالدخيممميداا2017شممم  اسمممنراكل عماال نشممم تااليممم اظةاكال خيسممم رااباالنالد ا  

ككيلراتن ارارهيدةااألع يلااليمممم اظةاكال خيسمممم رالج هيرهرا  رباجيعاب يجباصظسمممميتارئيسممممب.ا
كتخ ثزاصه رااليكيلرااباتيسمممماعااظصاويمممميلاال نشمممم تااليمممم اظةاكال خيسمممم راعةىاال ياردا

ل اكتق عماال يلار اكتق عماال عماال وسممممممممممم مممممممممممب اكتعاهااآلايتاو يعراوقي ا صمممممممممممفييااألع ي
االخ صيتاالقي ي ار اك عجيداالرظك اال ياتارالخ يهظاال نش تاالي اظةاكال خيس رااباالنالد.

كتفرىااإلصممالويتاالخبا فذتاكاإل جيزاتاالخباتفقق ابيعخظا اال وسمم مميتاكال نر يتا
ال يلاراال كلاراال خخةفر.اكو مممممممممممممممباتقيرهظاالخنيا ممممممممممممممماراالعيل اراالخبا صممممممممممممممم رهياال نخ  ا

ادرجرا34 اتق ص ا  رباجيعايا2017سممممممنرااوخىا2015ناالعيل باصااسممممممنرااالدخيمممممميد
ص يرسرابة ا.اكبيإلضيارابلىا لك اكو باتقظهظا"ا137صااباااا35كاوخة اال ظكااالمممممممممممممممما
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صااا57الذناعع  االننكاال كلب ااوخة ا  رباجيعاالظتنراالماا2018لعيتاااألع يلاالخجيرهر"
ابة ا اككي  اصااض اابة اعا كربياكآسايااليس ىااألكثظاتنفاذاال صالويت.ا190بااا

 األصدقاء األعزاء، 
تخ خعا  رباجيعاب يدعاج ظااباصنيسممممممممممممباج ا.اكه تااهذااال يدعاالنالداصاااالضمممممممممممم العا

 ق راعنيراباااآسممممممممممممممماياك كربي.اكلخف ممممممممممممممماااالفظصاالخبايخافهياهذاااب كراهيتابيعخنيرهي
صشممممميرهعاصخخةفرالةنقز.اكصااهذ اال شممممميرهعاصشمممممظكعارواال مممممتراال يدع ا  ةق ا  رباجيعا

.اكرواال ممممممممممترا2017كالذناعق اوفزاااخخيوهاسممممممممممنرابيكياكتناةا ممممممممممباككيرزاالف ي ابااا
صنيحممظاكيرزااباتظكاياكتناةا ممبااالف ي ا"بيكياكتناةا ممباككيرز"اروابدةا باسمماظبوابشممتز

اباجيرجاياكبيكي اعيص را  رباجيع.اكسا هزاهذااالخواالعالديتاالخجيرهراكاالدخييدعرا
سمممممخظاتاجاراال ه رااألرظ  اص ظاالنقزاباااالشممممم يلااااليممممماااك كربي.اكصااال شممممميرهعااإلبا

الف ي عرالكزاا  رباجيعاك يظاعاكركسممماي اكالذناسممماظبواال مممترباااكالجنيياالذنابااايظبوا
اصاابيظاعاك  رباجيع.ا

كت هازابجظاأاتاالعنيراكت نا ارسيتاصشخظكرالةعنيراكتن ا ا  ش راالكاي يتاا كلخ ظهع
عنيراالنضمممميئع.اكبفضممممزاع زاال جةس اُرف  ضمممم ارسمممميتاا شممممداصجةساتن مممما الفتيصار ا ُا

ا.%40العنيراابا  رباجيعابن نرا
 المشاركون األعزاء،

 كدا عا سممممممممممممةواالضمممممممممممميأاهنياعةىاص ممممممممممممتلراهيصر الق ا رسمممممممممممم ا  رباجيعاعالديتالةخعيكعا
صااا%20االدخيمممممميدناكال ممممممايسممممممباالننيأاصعابة اعاال ن قر ابيسممممممخثنيأا رصاناياالخباتفخزا

 راضمممممممممبا  رباجيعاكت مممممممممنن اابالجيأا كا اكحا كثظاصااصةايعاصااصيا نبا  رباجيعاابا
الجيارااجيعاكسمممة مممةراص يلنيتهيابيألراضمممباصاابة اعا رضمممهم.ابعااعخ اأا رصاناياعةىا  رب

 صيتاتيسممممممعا  ي االخعيكعااالدخيمممممميدنااباال ن قراكهف اصاااص ممممممخعيممممممارضممممممعاعظادازاع
ابصتي ارااالسخفيدةاالكيصةراصاااإلصتي ايتااالدخييدعر.

 حممممتظا عضمممميأاصنر راالخعيكعااإلسممممالصبال ع هيال ممممالصراا ف ممممها عااليد كالاعفيتنباابا
اجيع اك حمممممممممممممتظاكذلكااتفيداصجيلساال كلااألعضممممممممممممميأااباصنر راالخعيكعا راضمممممممممممممبا  رب
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اإلسمممممممممممممممالصباإلصمممممممممممممممم ار ادظارااععخنظاصجارةاريجةباببمميدةاعظداممراادخظاهمميااألرصاااباو ا
ااأل ربااا.

ا2017صييياا22ك غخنماهذ االفظصمممممممممممممممراألوا تماعة يابتعا  رباجيعاتق ص ارسممممممممممممممم اياابا
.اكك ياتعة يعااق اعق ا2025ال عظضاال كلبالعيتاابخظحممممممما االعيصممممممم رابيكياالوخضممممممميع

"اابا سخي يا2017"ابنجيحاابا  خيلايابخظكاي اكعق ا"بك نيا2016ال عظضاال كلبا"بك نيا
بتيزار ممممممممخيع.اكد ا دتا  رباجيعادكرااايعالااباهذيااال عظضمممممممماا.اك  خهااهذ االفظصممممممممرا

 رباجيعاراللااال خخيبيتاأل ةباصااال كلااألعضيأااباصنر راالخعيكعااإلسالصبادعما 
ا".2025الخيصرابيسخضياراصعظضا"بك نيا

عاتعيك هياصعاالننكااإلسالصبالةخن ار اكالسا ياصااواثاتنيهص خي اكتظجيا  رباجيعازهيدةا
يالسممممممممخث يرااباالق يعاغاظاالنف باالدخيمممممممميد ي اب ا  ممممممممعىابلىاب ظوباادخيمممممممميدهي.اب نيا

كالنقزاكتف ممممممممممممممماااالخاكدابيل اي اكغاظهياصاات يهظاد يعيتاالاراعراكاليمممممممممممممممنيعراكالظنا
االق يعيتاالخباتشجعاالنهيضابيلق يعاغاظاالنف ب.

ا
كاباالخخمميت ا حمممممممممممممممتظاصعمميلباالمم كخيرابنمم راوجمميراك دارةاالننممكااإلسمممممممممممممممالصبالةخن اممراعةىا

اص يه خهماابات يهظاالعالديتاباااالننكااإلسالصبالةخن اراكص يه اه.
ا

 .و اابص يئكمكحتظاالكماعةىا
 


