
1 

 

 كلمة
 معالي األستاذ/ عبيد حميد الطاير

   دولة اإلمارات العربية المتحدةعن المناوب محافظ ال      
 )األصل عربي(

 ،مجلس المحافظينمعالي رئيس 
 أصحاب المعالي المحافظين،

 البنك اإلسالمي للتنمية،مجموعة معالي رئيس 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
يسررررررأ قد قتارررررشم  رررررالر ال ررررركر والنارررررشير ً  شعبريرررررة ً شو يسررررريا  كب رررررة  و ررررر  ا  علررررر  

الصرشي  اسنضافنعا هذا االجنماع، وعل   ا لايناه  ر   سر  اسرنا اك وكررم ةريافة  نمنيرا  برذا ال لرش 
 الناشم واالزدهار.

ل نررا االسررال   كمررا قود قد ق نعرره هررذه ا ناسرر ة للض يررمج با ضررمام شعبريررة ةيا ررا الن او يررة ل
 للننمية،  يث قص حت ال ضب السابع واخلمسبد الذي ينضم ً  هذه ا ؤسسة الننمبية الرائشة.

 أصحاب المعالي المحافظين،
 الحضور الكريم،

ظعرت يف الفضة األخرية جممبعة  نه النحشيات واأل شاث والنغريات اليت قدت ً  تغري  نرا  
الننمية ال ا لة، كمرا قد النغرريات اويبسياسرية و را ت رعشه ب رل الرشوك األعضرات  ر  ةربالت و الرة 

السرلع    عشم االسنارار قدت ً  ظعبر ةشيات جشيش  ثل قز ة الالجئني والناز ني وتالرمج قسر ار 
و را يضترمج عليعرا  ر  األساسية واخنفاض   شك النمب، لرذا برمج علينرا تارشل وةليرل تلرا النحرشيات 

قع ات ًةافية ةش    الاشرة عل   باجعنعا، وقد تنضافر شيع اوعبد لرفع  سنبى االسنجابة لنارشل 
 خش ات قفضل يف  باجعة تلا النحشيات.

اوشيرررشة الررريت قالاعرررا ال نرررا الرررشو  وجممبعرررة ال نرررا  ويف هرررذا الصرررشد   ررريش ت رررادرة النمبيرررل 
االسرررال   للننميرررة لرررشعم الرررشوك ال ربيرررة، كمرررا قود قد ق ررركر جممبعرررة ال نرررا االسرررال   للننميرررة علررر  
جعبدها و سامهنعا الف الة يف هرذه ا  رادرة والريت سرنن كإل باالبرا  علر  تنفيرذ ا  رروعات اال ائيرة 

  لة وا سنشا ة يف الشوك ال ربية.ا  ضكة وةاي  الننمية ال ا
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 أصحاب المعالي المحافظين،
 الحضور الكريم،

ب رررش االارررالع علررر  تارررارير ا ناب رررة ب ررررد االسرررضاتيجية ال  ررررية  مبعرررة ال نرررا، و رررا ين ررربي 
عليعا    خ ط عمرل وبررا ق بابلرة للننفيرذ ةار  امب رات ال نرا ك رريا رئيسر  يف ت ربير الننميرة 

 ل ات ا نهايشة لل لشاد األعضات،  رى ةرورة بيرام جممبعرة األعضات، و ظرا  لال نياجات واليف الشوك 
ال نررررا االسررررال   للننميررررة بال مررررل علرررر  تاررررشل برررررا ق   نكرررررة  باجعررررة النحررررشيات الرررريت تباجرررره ق ننررررا 
ب االسال ية وكذلا االسنفادة    خربات الشوك األعضات يف هذا ا اك، وقد ت مل كل  ؤسسرة عضر

يف جممبعرررة ال نرررا لرفرررع برررشرااا و باردهرررا ا اليرررة وال مرررل علررر  تصرررميم قدوات  اليرررة و بيليرررة جشيرررشة 
و ناب ررررة االصررررال ات الرررريت قالانعررررا ةررررم  ًاررررار االسررررضاتيجية ال  رررررية لضررررماد تل يررررة اال نياجررررات 

 لل  ب  ورفع  سنبى ا  ي ة وةاي  النكا ل بني  ن ل ات وقهشاف الننمية.
 لي المحافظين،أصحاب المعا

 الحضور الكرام،
هرر، قود قد ق ريش باالزرازات 1437ب ش اسن راض الناارير السنبية  مبعرة ال نرا لل رام ا را  

اليت  اانعا ا مبعة سبات    خالك تبسيع الن را  النمربيل  و رب ال مليرات والريت ارتف رت ً    لر  
عرر  ال ررام السرراب ، ولكرر  قود قد ق ررري ً   %13 ليررار دوالر ق ريكرر ،  ررا بثررل  سرر ة زيررادة  12،1

 ب ل ا ال ظات اليت  رى     رهنا قد تساهم يف زيادة ف الية وقدات ا مبعة  يث يال ظ  ا يل :
دولرة  16ا نرخرات يف االكننا  يف رقمساك ال نا، فاش بل  عشد الشوك الريت عليعرا  نررخرات  -

 ًسال  .  ليبد دينار 127،23عضب، وبلغت جممل ا نرخرات 

 ا زاك ق ام ا ؤسسة االسال ية لنر ني االسنثمار وائنماد الصادرات الكثرري  ر  النحرشيات يف  -
ظل الظروف اليت تباجعره الرشوك األعضرات  يرث  رعش ال راا خرالك السرنبات ا اةرية ال شيرش 
 ررر  ا نغرررريات الرررريت قكررررت علررر   ركررررة النجرررارة واالسرررنثمار، لررررذا برررمج الن ررربير يف ال مليررررات 

باجعررة النحررشيات لنحايرر  ال مب ررات، ودراسررة ا  ببررات الرريت تباجرره ا ؤسسررة والرريت قدت و 
 ً  اخنفاض األدات وال مليات النر ينية وج لت ا ؤسسة ةا  خسائر بذا ال ام.
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فيمررا ين لرر  با ؤسسررة االسررال ية لننميررة الا رراع اخلررامب قود قد ق رريش تررا  اانرره ا ؤسسررة  رر   -
اةررررية وتبزي عررررا لل ررررام الثرررراأ علرررر  النرررربا  قربا ررررا  علرررر  ا سررررامهني، قربررررال خررررالك السررررنبات ا 

ولضررماد ت هيرره بررشرة ا ؤسسررة  باجعررة النال ررات يف األسرربارت  رررى ةرررورة الضكيرره علرر   بعيررة 
ا  رراريع ا مبلررة وت ظرريم ال ررراكة بررني الا رراعني ال ررام واخلررامب ببصررفعما ا فرره الرررئيإل للنمررب 

ل مررررل ا  ررررضس  رررع  ؤسسررررات النمبيررررل الشوليرررة خاصررررة الرررريت وتررربفري فرررررمب لل مررررل، وكرررذلا ا
تسنعشف الا اع اخلامب، كما  بصر  بضررورة ةر ط النكرالير وتر ريش اال فرارت  يرث تفربرت 

    الشخل الن غيل . %76 س ة تكالير و صارير ا ؤسسة 

ية وقود قد ق رررري ً  ق ررره ق النببيرررع علررر  اتفابيرررة فرررنة وت رررغيل فررررع ا ؤسسرررة الشوليرررة االسرررال  -
، هذا سبف يهيش    عمليات ا ؤسسة وةسني ال بائش 2016لنمبيل النجارة بشيب يف فرباير 

والضكيررره علررر  ا  ررراريع واأل  ررر ة ا ننجرررة وشات ال ائرررش ا  ا رررر لنبسررريع   رررارت  بيرررل النجرررارة 
 ال ينية بني الشوك األعضات.

 أصحاب المعالي المحافظين،
 األخوة الحضور،

شم بال رركر والنارررشير   ررا  الرررشكنبر قمحرررش امررش علررر  علرر   رررا بذلرره  ررر  جعررربد ال يسرر إ ًال قد قتاررر
 نميهة وعمل خملرر ودوو  خلش رة هرذه األ رة، و را بش ره  ر  خرش ات جليلرة كراد برا برال  األكرر يف 
ت رربير وتنميررة قدات جممبعررة ال نررا، كمررا سررامهت هررذه اوعرربد يف ت رربير ال شيررش  رر  ا  رراريع الننمبيررة 

 عمل جممبعة ال نا يف كافة ا االت. وتبسيع   ا 
كما قتاشم بالنعنئة   اك الشكنبر بنشر ب  امرش بر  محرهة  جرار علر  اخنيراره  نصرمج رئريإل جممبعرة 

 ال نا االسال   للننمية  نمنيا  له النجال والنبفي .
راكة  رع كافرة وخنا ا  قوكش اسنمرار  رمب دولة اال ارات ال ربيرة ا نحرشة علر  ت هيره اسرضاتيجيات ال ر

 جممبعة  ؤسسات ال نا االسال   للنمية خلش ة الشوك األعضات.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،  


