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 كلمة
 محمود محمد داغرمعالي الدكتور 
 عن جمهورية العراق المحافظ باإلنابة

 )األصل عربي(
 

 رئيس مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية؛ سعادة
  ؛المحترم سالمي للتنمية/ رئيس مجموعة البنك اإلسعادة الدكتور احمد محمد علي 

 الِكرام؛ السادة محافظو البنوك المركزية
 ورحمة اهلل وبركاته...السالم عليكم 

ليق بأخالق ي عند وصولنا اندونيسيا، سن إستقبالن ح  ملسناه م   مال  كري وتقديري عراب عن ش  اإل ود  أ      
 اإل

 
محد . أة ممثلـــــــة بشخص حمافظها دسالمـــــــــــي للتنميكري إلــــــــى إدارة البنك اإلش  وأتقدم ب ،سلمنيسالم وامل

 .عضاء البنك حتفيزاً وعوناً أل ودعمه   سالمي وأداوته  هودهم يف تطوير العمل املصريف اإلجل، مدين

 فاضل السادة األ/ السيدات 
 :تتمثل يف ل اقتصاده مجيعاً فاص  ب   دمة أثرت ن ص  كثر م  ألدكم العراق واجه ب  ي        

 .راضيهجزء من أ احتاللعنها  م  ن    ،ت داعش للعراق أرضاً وشعباً إستهدافا -

 وىل .ن مع الصدمة األتزام  بسعار النفط و تدين أ -
مة من ملخاطر عرب حترير مناطق مههذه ا قتصادية مواجهةك حاول العراق وعرب إدارته السياسية واإللذل  

خنفاض كري وإتبة على اجلهد العسثار املت ليل األقتصادية لتقعيه إلعادة الرؤية االعن سفضاًل  ،رض العراقأ
  .يرادته النفطيةإ

من  واحداً  ،لتنمية اإلسالمي لبنك ال وءالكف سالمي وذراعه  تعاون مع أعضاء منظمة التعاون اإلد الع  ويـ  
ة وضاع االقتصادية واالجتماعية القائمة ، وميثل اخليار االفضل يف معاجلاملسارات املساعدة يف التصدي لأل همأ

ع يف لقاءات حمافظ البنك املركزي العراقي م الً ــــــــــــوهو ما ملسناه فع ،ةــــــــــن املشاكل االقتصاديـــــــــــــــــــــــــد مـــــــالعدي
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 نتائج مهمة جتماعات عمان اليت متخض عنهاوكذلك يف إ 26/3/2016يف بغداد سعادة الدكتور امحد مدين 
 .رسائها ارض الواقع ن تتكاتف اجلهود إلواليت نأمل أ 2018-2016لدعم العراق عرب السنوات 

ي ـراقـزي العـركـك املـنـا البـلهـثـر ممــبـراق عــعـة الــومــر حكـن شكـراب عـعسعنــي يف نـهايـة كلمتـي إال اإلي وال
، فنينيدارات و ، إخرىسالمية األاإل واملؤسسات سالمي للتنمية،والبنك اإل ،سالميود منظمة التعاون اإلهـجب

 .ن يتوسع ذلك وبا ينسجم مع الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت مير هبا العراق حالياً آملني أ
اء اليت بذلت سكرتارية اللق، مع تقديرنا لسالمي للتنميةبنك اإلالمتىن النجاح هلذا اللقاء جملموعة كما أ

 .ن خماطرسالمية م  متنا اإلأ   ىل ماتواجهه  ائج ترتقي إواليت نأمل ان تتكلل بنت ،ستعدادواإل يئةكبرية يف الته  جهوداً 
 ...والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته               


