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 سعادة معالي الدكتور بندر بن محمد حجار )رئيس البنك اإلسالمي للتنمية(

سعادة الدكتور محمد بنشعبون / وزير االقتصاد والمالية / محافظ البنك اإلسالمي للتنمية عن المملكة 

 المغربية 

 

سم حكومة العراق ونيابة عن معالي محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي محسن إسماعيلأب  

د السادس "حفظه هللا " للحفاوة وحسن بالشكر واالمتنان للملكة المغربية ولصاحب الجاللة الملك محم هوجأت 

.وشعبا   يادة  قاالستقبال متمنين دوام العز والسؤدد للمغرب الشقيق   

ربعون، وقد حقق البنك اإلسالمي للتنمية عبر مسيرته الكثير من عقد اجتماعات الدورة الرابعة واألنت

لنقدية والمالية الموائمة لمبادئ شروعاته وقراراته اماإلنجازات والخطوات التي أرست الثقة والتفاؤل ب

نها فتحت األبواب نحو مشاركات ومساهمات مالية إسالمية مستقبلية تتواءم مع أكما  ،الشريعة اإلسالمية

 نماذج االبتكارات المالية والقانونية المعاصرة.

محيطة ن المشاكل االقتصادية الأال إوفي الوقت الذي حقق البنك اإلسالمي الكثير من اإلنجازات، 

باقتصادات أعضائه والتي تقف في مقدمتها العودة الى الحمائية التجارية، ومشاكل المصارف المراسلة، 

لقت بظاللها على معدالت النمو وزادت أس المال اإلنمائي نحو الدول النامية، أعن شروط تدفقات ر فضال  

 البنك اإلسالمي لتذليل هذه المشاكل.

بوفد جمهورية العراق والوفد المشترك من النبك اإلسالمي للتنمية الفني ممثال  ع العراق محضر االجتماع وق  

ن مناقشة مقترحات مشاريع الحكومة العراقية في عمان / المملكة األردنية أوالصندوق السعودي للتنمية بش

ن هنالك أشمل االجتماع إقرار بعض المشاريع االقتصادية في العراق، كما  25. 9. 2018الهاشمية بتاريخ 

في مجال استثمار احتياطيات البنك المركزي العراقي في الصكوك اإلسالمية للبنك اإلسالمي. تعاونا    

بمعالي الدكتور من دعم وتفهم من قبل البنك اإلسالمي ممثال   هما لقيناوفي الوقت الذي نتقدم في بالشكر على 

بندر بن محمد حجار، نتمنى المزيد من الدعم والتعاون وتعزيز الثقة التي سترسي نموذجا  من عالقات 

 المصالح المتبادلة القائمة على أسس اقتصادية ومالية إسالمية راسخة.

عادة وتفعيل البنى ن نجح في القضاء على اإلرهاب الى المزيد من العمل إلأبعد  بتطلع العراق قيادة وشعبا  

التحتية والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تسبب اإلرهاب في تعطيلها وتخريبها بصورة 

بشعة، فضال  عن محاولته في بثه الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وهذه كلها تستدعي تكاتف الجهود إلزالة 

في جانب التمويل والنمو. االثار السلبية وحفز النشاط االقتصادي الكلي وخاصة  

مل النجاح والتوفيق لهذه الدورة ونؤازر إدارة البنك اإلسالمي للتنمية في مسيرتها لدعم األعضاء تحت أن

 مظلة شريعتنا السمحاء.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


