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 ر     وخالرحمن خسعادة األمين العام باإلنابة السيد/ زاهد 

 الضيوف األعزاء،

 السيدات والسادة،

 

تتشرف دولة اإلمارات العربية المتحدة باستضافة هذا الحدث المهم للمرة الثانية، وذلك في 
 سالمي.تطوير التمويل اإللجعل دولة اإلمارات من الدول الرائدة في الدؤوب إطار سعينا 

هذه لقبولهم  أن أغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر لمجلس الخدمات المالية اإلسالميةأود 
مع مصرف اإلمارات العربية المتميز كذلك على موظفي المجلس لتعاونهم  االثناء، وةدعوال

باالختيار الدقيق والسديد للمواضيع المطروحة في القمة، ُتّوَج والذي المتحدة المركزي، 
 لحدث.هذا اعن التنظيم المتميز ل ميكناه

 

وبمناسبة استضافة قمة مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، اسمحوا لي أن أقدم لكم نبذة عن 
تفتخر دولتنا بكونها  العمل المصرفي والتمويل اإلسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

بنك دبي حيث تم افتتاح "المصرفية متكامل لتقديم كافة الخدمات تمثل مقر أول بنك إسالمي 
 لتمويل اإلسالمي.سريعا لشهدت الدولة بعد ذلك نمواً و، 1975" في الدولة سنة اإلسالمي

 

هذا النجاح الكبير، أعلنت إمارة دبي عن استراتيجيتها الطموحة ورغبتها في أن بناء على و
ز دبي لتطوير مركصمة االقتصاد اإلسالمي في العالم حيث قامت بتأسيس "تكون عا

، والعمل مع الجهات المعنية لصياغة وتطبيق برامج 2013" سنة االقتصاد اإلسالمي
 ومبادرات تهدف إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع. 

 

واليوم تشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة مقراً لثمانية بنوك إسالمية تستحوذ على حوالي 
من اجمالي االئتمان  %23 يشملفي وهو ما من اجمالي األصول في القطاع المصر 20%

المحلي كما في نهاية شهر أغسطس، وقد ساعد على نمو األصول وجود قاعدة قوية ومتنامية 
من إجمالي الودائع في نفس الفترة ولقد سعى  %24من الودائع والتي بلغت نسبتها حوالي 

إليداع اإلسالمية ار شهادات ادالمصرف المركزي بدوره إلى دعم القطاع عن طريق إص
لتمكين البنوك اإلسالمية من إدارة المغطاة بضمان تسهيالت اإلقراض وتسهيالت المرابحة 

 ة اإلسالمية.عالسيولة بشكل يتوافق مع الشري

 

ويستفيد القطاع الخاص بشكل رئيسي من ائتمان البنوك اإلسالمية، وخصوصاً في مجاالت 
الصغيرة  المؤسساتإلى والتأمين، باإلضافة  العقارات، والتجارة، واألنشطة المالية،

 والمتوسطة.

 

، اذ بكونه قوياً ويتمتع بالسالمة الماليةفي الدولة أيضا يتميز النظام المصرفي اإلسالمي 
كما تبلغ نسبة  (.1-بالنسبة لرأسمال الشق %16.7) %17 نسبة كفاية رأس المال فوقت

فإن وعليه، . %10وهي أعلى بكثير من النسبة اإللزامية المقررة بـ  %17األصول السائلة 
 للقطاع المالي في الدولة. البنوك اإلسالمية تمثل أحد ركائز االستقرار
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الصادرة عن مؤسسات مرموقة مثل  كما أود أن أؤكد على أهمية النتائج األخيرة للدراسات
د الدولي والتي أشارت إلى أن طبيعة التمويل اإلسالمي الذي يرتكز على صندوق النق

االستثمار في األصول ذات المديونية و، مبالغ فيهاالمديونية الالحد من  تساعد علىاألصول 
، ما يشير إلى أنها تعزز االستقرار المالي وتجعل النظام المالي العالية والبيع على المكشوف

 ألزمات المالية.العالمي أقل عرضًة ل

 

دوق النقد وبناًء عليه، فإننا نعرب عن ترحيبنا بالخطوات التي اتخذها مؤخراً كل من صن
على نحو اإلسالمي التمويل  وتطويرالتعاون واالبتكار "الدولي، وبالتحديد  والبنكالدولي 

 "، وذلك من خالل إدارة المخاطر بشكل مناسب وضمان االستقرار الماليسليم ومستدام
ومن بين  .، مدير عام صندوق النقد الدوليالسيدة/كريستين الغاردحسبما ورد على لسان 

مشاريع البنية التحتية ان نخص باالسم يمكن  من نمو التمويل اإلسالميالمحتملين المستفيدين 
الصغيرة والمتوسطة التي يناسبها التمويل اإلسالمي نظراً لما يتميز به من المؤسسات و

 المخاطر وربط االئتمان بالضمانات. يالمشاركة ف

 

سوف يتضح و. لما تم تحقيقه ال مجال هنا لإلعجاب بالنفس والرضا عن الذاتبطبيعة الحال 
نمو بأن لنا من خالل الموضوعات التي سيطرحها الخبراء والمختصون في هذه القمة 

يتعين  كبيرةتحديات  التمويل اإلسالمي عالمياً قد شهد تباطؤاً في السنوات الماضية، وظهرت
على هذا القطاع التعامل معها في حال رغب في متابعة وتيرة تطوره وازدهاره للوصول 

 إلى األهداف المنشودة والمساهمة في تحقيق نمو مستدام وشامل. 

 

أتمنىىى أن تكىىون المواضىىيع المقدمىىة والمطروحىىة فىىي الجلسىىات القادمىىة، والتىىي تىىم اختيارهىىا 
إعىدادنا بشىكل أفضىل  فىي، وأن تساهم هذه القمة، مثل ما سبقها من قمم، بعناية، مفيدة للجميع

 للتعامىىل مىىع التحىىديات وتعزيىىز التمويىىل اإلسىىالمي بكافىىة أشىىكاله علىىى نحىىو  يسىىهم فىىي تحقيىىق
 أهداف الشمول االجتماعي القتصاداتنا.

 

 شكراً لحسن إصغائكم 

 

 

 

 

 


