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 أطؾبة اَٛوبكح اٛؼٰ٪ٍ 

 األف٪ح ٩األف٪اد 

 

ٯَو٣ب ُٮ ٟظوٍ ٓـو ا٠ٛوٗي٭ أ١ ٯوؽت ث٘ٞ ُٮ اٛل٩ؽخ ٩أ١ ٣َزؼَٰ االعز٠بم اٛقبٌٟ ٠ٜٛغ٠٪هخ االٍزشبهٯخ    ٠ٛجبكهح رلهٯت 

ا٤٠ٛل٢ٰ٠ ا٠ٛب٢ٰٰٛ ٤٠ٛـٔخ اٛشوّ األ٩ٍؾ ٩ش٠بٙ أُوٰٓب  ٣٩ز٬٤٠ ٛ٘ٞ ث٨ن٥ ا٤٠ٛبٍجخ ٗٚ اٛز٪ُْٰ ٗٮ رؾْٔ ٤ٟبٓشبر٘ٞ اِٛبئلح ا٠ٛوع٪ح ٨٤ٟب ٠ٟب 

 .ٯضو٭ األشواٍ ا٠ٛظوُٮ ٢ٟ ٗبُخ اٛ٪ع٪٥ 

 

أ٤٣ب ُٮ ٟظوٍ ٓـو ا٠ٛوٗي٭ ٣لهٞ اعز٠بهبد ا٠ٛغ٠٪هخ االٍزشبهٯخ ٩ٓل شبهٕ ٟ٪كِ٪  ا٠ٛظوٍ ُٮ ٗٚ االعز٠بهبد اَٛبثٔخ اٛزٮ هٔلد 

٣٩ؾ٢ ٣ض٢٠ ٟجبكهح اٛشواٗخ ٢ٟ أعٚ ثواٟظ رلهٯت ٟبٛٮ ٠ٟزبىح ، ٣٩شوو أ٨٣ب ٗب٣ذ أٍبٍٰخ ٧٩بٟخ ُٮ االهرٔبء ثٔلهاد .ُٮ اٛل٩ٙ اٛشٰٔٔخ 

ٟ٪ك٤ِٰب اٛوب٢ٰٜٟ ُٮ ٟغبٙ األشواٍ ا٠ٛظوُٮ ٠ٗب ٗب٣ذ ٟجبكهح اٛزلهٯت ٧بٟخ أٯؼًب ٜٛوب٢ٰٜٟ ُٮ ٟغبٙ األشواٍ ا٠ٛظوُٮ ُٮ اٛل٩ٙ 

 .اٛووثٰخ ؽٰش ه٠ٜذ ه٬ٜ االهرٔبء ث٨ٞ ا٬ٛ ا٠َٛز٪ٯبد اٛل٩ٰٛخ

 

٢ٟ٩ ع٨خ أفو٫ ، ٣ؤٟٚ أ١ ٯزٞ رويٯي ٓلهاد ٟشو٤ُٰب ثبكفبٙ ٣لٞ ٟوٜ٪ٟبد ُٮ ثواٟظ اٛزلهٯت ه٬ٜ األك٩اد اٛزٮ ٢ٟ شؤ٨٣ب رٔ٪ٯخ ثٰئخ 

 .اٛو٠ٚ ا٠ٛظوُٮ ٢ٟ٩ صٞ ا٠َٛب٠٧خ ُٮ اٛؾِبف ه٬ٜ ٟولالد ا٠٤ٛ٪ االٓزظبك٭ 

 

 األف٪ح ٩األف٪اد 

ا٤٣ب ٣وٰش اٰٛ٪ٝ ُٮ هبٛٞ ٍوٯن اٛزـ٪ه ، ٩ٯِوع مٖٛ ه٤ٰٜب ا٠ٛيٯل ٢ٟ اٛزؾلٯبد اٛزٮ رَزلهٮ أ١ ٣٪اٗج٨ب ثبٛزلهٯت ه٬ٜ ٗٚ ٟب ٧٪ علٯل 

.٢ٟ٩ ٤٧ب رؤرٮ أ٠٧ٰخ ٟجبكهح اٛشواٗخ ٩ه٨ٰٜب ٣و٪ٙ اٛ٘ضٰو ، ٩ا٠ٍؾ٪ ٛٮ ُٮ اٛقزبٝ أ١ أهؽت ث٘ٞ ٟوح أفو٫ ٟز٤٠ًٰب ٛ٘ٞ اٛز٪ُْٰ ٩ا٤ٛغبػ   

 

.٩اَٛالٝ هٰٜ٘ٞ ٩هؽ٠خ اهلل ٩ثوٗبر٦ 

 

فً افتتاح المؤتمر العالمً  لتموٌل الثنى التحتٍح فً  محافظ مصرف لطر المركزي الشٍخ عثذاهلل تن سعود آل ثانً كلمح سعادج
 2007 نوفمثر  المصارف

 

 أطؾبة اَٛوبكح 
 اَٛبكح اٛؼٰ٪ٍ

 اٛؾؼ٪ه اٛ٘وٯٞ
        

 اَٛالٝ هٰٜ٘ٞ ٩هؽ٠خ اهلل ٩ثوٗبر٦،

ٯَول٣ٮ، أ١ ٣ٜزٔٮ ٟوًب ٟوح أفو٫ ثول هبٝ ٢ٟ ٛٔبئ٤ب األ٩ٙ ٤ٛجؾش ٟغلكًا  ُٮ ٩اؽل ٢ٟ ا٠ٛ٪ػ٪هبد اٛزٮ رؾل٬ ثب٧ز٠بٝ ٟزياٯل ٢ٟ أطؾبة 

٧٩نا . اٛٔواه ُٮ اٛظ٤بهخ ا٠ٛظوُٰخ اٛوب٠ٰٛخ ث٪ع٦ هبٝ، ٩اإلٍالٰٟخ ٨٤ٟب ه٬ٜ ٩ع٦ اٛقظ٪ص، ٣٩ٔظل ثنٖٛ ٟ٪ػ٪م ر٠٪ٯٚ اٛج٬٤ اٛزؾزٰخ

اال٧ز٠بٝ ٛٞ ٯؤد ٢ٟ ُواى، ٩ا٠٣ب عبء ٟؾظٜخ ٠٤ٛ٪ آزظبك٭ هب٠ٛٮ ٢ٟ ع٨خ، ٩ٛز٪ٍن  ٟن٧ٚ ٛولك اٛج٤٪ٕ اإلٍالٰٟخ ٩ؽغٞ أط٪٨ٛب ٢ٟ ع٨خ 

 . أفو٫

 

٢٠ُ ؽٰش ا٠٤ٛ٪ االٓزظبك٭ ٣غل أ١ االٓزظبك اٛوب٠ٛٮ ٓل ؽبُق ُٮ ا٤َٛ٪اد اٛضالس األفٰوح ه٬ٜ ٟولالد ٠٣٪ ؽٰٰٔٔخ ٟورِوخ ثٌٜذ ُٮ 

٩ٗب١ ا٠ٛولٙ %  ٩7.7ٓل ٍغٜذ االٓزظبكاد ا٤ٛبٰٟخ ُٮ اِٛزوح ا٠ٛشبه ا٨ٰٛب ٟولالد ٠٣٪ ؽٰٰٔٔخ ثٌٜذ ُٮ ا٠ٛز٪ٍؾ %. 5.2ا٠ٛز٪ٍؾ 

٩ٛٔل ٗب٣ذ ٧ن٥ ا٠ٛولالد اٛٔ٪ٯخ ٠٤ٜٛ٪ اٛؾٰٔٔٮ ُٮ عيء ٨٤ٟب روجٰو %. 5.6ا٠ٛز٪ٍؾ  ٠٤ٜٛ٪ اٛؾٰٔٔٮ الٓزظبكاد اٛشوّ األ٩ٍؾ  ُٮ ؽل٩ك 

ُِٮ ك٩ٛخ ٓـو ه٬ٜ  ٍجٰٚ ا٠ٛضبٙ  .  ه٠ب ش٨لر٦ اٛج٬٤ اٛزؾزٰخ ٢ٟ ر٪ٍن ٗجٰو ُٮ َٟز٪ٯبد اإل٣ِبّ اٛؾ٘٪ٟٮ ه٬ٜ ا٠ٛشو٩هبد ا٠ٛزظٜخ ث٨ب

 ٰٟٜبه ٣5.3غل أ١ ٟولالد ا٠٤ٛ٪ اٛؾٰٔٔٮ ا٠ٛورِوخ ٓل طبؽجز٨ب ىٯبكاد ٟـوكح ُٮ ؽغٞ اإل٣ِبّ ه٬ٜ ا٠ٛشو٩هبد اٛوئَٰٰخ ٢ٟ  َٟز٪٫ 

 . ٰٟٜبه  هٯبٙ ُٮ اٛوب٢ٰٟ األفٰوٯ20٢ ٩ا٬ٛ أٗضو ٢ٟ 2005/2006 ٰٟٜبه هٯبٙ ُٮ اٛوبٝ 18 ا٬ٛ أٗضو ٢ٟ 2003/2004هٯبٙ ُٮ اٛوبٝ 

 

٢ٟ٩ ع٨خ أفو٫، ٣شٰو ا٬ٛ أ١ اال٧ز٠بٝ ثز٠٪ٯٚ ٟشو٩هبد اٛج٬٤ اٛزؾزٰخ ٓل ريا٢ٟ ٟن اىكٯبك هلك ا٠ٛظبهٍ اإلٍالٰٟخ ُٮ اٛوبٛٞ  ُٮ 

ُٔل اهرِن هلك .  ا٤َٛ٪اد األفٰوح، ٩اهرجبؽ ا٠ٛظبهٍ اإلٍالٰٟخ أٗضو ٢ٟ ًٰو٧ب ثو٠ٰٜبد اٛز٠٪ٯٚ  اٛزٮ رز٪اُْ ٟن ٨٣غ٨ب اإلٍالٟٮ

٩رٔله أط٪ٙ ا٠ٛظبهٍ اإلٍالٰٟخ ؽ٪ٙ .   ك٩ٛخ75 ٟظوٍ ٩ٟئٍَخ ٟ٪ىهخ ه٬ٜ 300 ا٬ٛ ٓواثخ 2007ا٠ٛظبهٍ اإلٍالٰٟخ ُٮ هبٝ 


