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ٮ﮴ﺮﻛٮ ﮵ﺎ ٮ﮴ﺪﻋﻮ دول ﮳
اﺳﺘﺤﺪام اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠٮ ﮵ﺔ ٮ ﮳ٮ ﮵ﻨﻬﺎ | ٮ﮴ﺮك ٮ ﮳ﺮس
ﻣﺤﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤﺎٮ ﮲ﻰ﮵ اﻹﺳﻼﻣٮ ﮵ﺔ إﻟﻰ
﮲

تركيا تدعو دول مجموعة الثماني اإلسالمية إلى
استخدام العمالت املحلية بينها
 03نوفمبر 2018

ترك برس
دعا وزير الخارجية التركي ،مولود جاويش أوغلو ،أعضاء "مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية" )(D-8
إلى استخدام العمالت املحلية في التجارة بينها ،للرد على استخدام دول أسعار الصرف بدوافع سياسية في
املرحلة الراهنة.
جاء ذلك في الكلمة االفتتاحية لالجتماع الـ 18ملجلس وزراء خارجية "مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية" ،
اليوم السبت ،في والية أنطاليا جنوبي تركيا.
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وشدّد جاويش أوغلو على ضرورة بذل الجهود من أجل إحياء "مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية" خالل
املرحلة القادمة ،لتكون مناسبة ملتطلبات العصر ،وترد بشكل أسرع على التطورات الدولية.
وأضاف الوزير قائال" :نعيش اليوم مرحلة تستخدم فيها بعض الدول أسعار الصرف بدوافع سياسية ،وتشهد
حروبًا تجارية ،ويمكننا أن نعطي أفضل ردٍ على هذا األمر عبر استخدام عمالتنا املحلية والوطنية في التجارة
بيننا".
وتابع" :هناك إمكانية لتحقيق هذا األمر داخل مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية ،ونقترح في هذا الصدد
تأسيس غرفة مقاصة".
وأشار إلى أن تركيا تستعد للتجارة مع دول أخرى مثل الصني وروسيا وإيران وأوكرانيا ،باستخدام العمالت
الوطنية ،وتواصل املباحثات في هذا اإلطار مع العديد من الدول.
وشارك في االجتماع وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف ،ووزير الدولة الباكستاني محمد أحمد أزهر ،ووزيرة
الشؤون الخارجية فى نيجيريا خديجة بوكار أبا إبراهيم.
كما حضر االجتماع مساعد وزير الخارجية املاليزي داتو مرزوقي بن يحيى ،ومساعد وزير الخارجية املصري
للشؤون االقتصادية سعيد هندام ،ومساعد مستشار وزارة الخارجية البنغالية محبوب الزمان ،والسفير
اإلندونيسي موريا ويالنا.
وتأسست مجموعة " ،"D8في  15يونيو/حزيران  ،1997باقتراح من رئيس الوزراء التركي الراحل ،نجم
الدين أربكان ،من أجل تأسيس مجموعة اقتصادية تتكون من  8دول مسلمة ذات اقتصادات ناشئة ،وتضم
املجموعة كل من تركيا ،باكستان ،ماليزيا ،إيران ،إندونيسيا ،مصر ،نيجيريا ،وبنغالديش.
هل أعجبك املوضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

اشترك في نشرتنا البريدية
سنرسل لك أفضل املواضيع املنشورة على موقعنا بعناية في مختلف املجاالت.
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