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 كلمة الدكتور حممود عيسى دوتسي
 احملافظ ابإلانبة، األمني الدائم، لوزارة املالية االحتادية 

 مجهورية نيجرياي االحتادية، يف االجتماع السنوي الثالث واألربعني
 ، الذي عقد يف تونس2018جمللس احملافظني لعام 

 

  اإلسالمي للتنمية؛صاحب املعايل رئيس جملس حمافظي البنك 
 أصحاب املعايل احملافظون واحملافظون املناوبون؛

 معايل الدكتور بندر حجار، رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية؛
 أصحاب السعادة أعضاء الوفود؛

 أيها السيدات والسادة الكرام.

جمللس حمافظي البنك  الكبري إنه ملما يشرفين ويسعدين أن أخاطب اليوم هذا االجتماع السنوي .1
اإلسالمي للتنمية. فبالنيابة عن حكومة مجهورية نيجرياي االحتادية، أودّ أن أتوجه ابلشكر حلكومة 
وشعب اجلمهورية التونسية على حرارة االستقبال وكرم الضيافة منذ أن حللنا بتونس العاصمة. 

يس جمموعة البنك، وهيئة إدارة وأوّد أن انتهز هذه الفرصة ألهنئ معايل الدكتور بندر حجار، رئ
 اجملموعة على هذا االجتماع املنظم تنظيماً جيداً.

ألشيد ابملبادرات املختلفة اليت أطلقتها جمموعة البنك، وعالقات العمل كما اغتنم هذه الفرصة  .2
، يف شىت جوانب الشراكة بني الطرفني، والسيما تغيري وضع املكتب بنيجريايالودية اليت تربطها 

نطقة الدون اإلقليمية. وأوّد أن أعرب عن املطري للبنك يف نيجرياي إىل مكتب إقليمي يف الق
 مكناالتقدير للدعم والتشجيع املتواصلني من البنك واملؤسسات أعضاء جمموعة البنك، اللذين 

التصدي للتحدايت الراهنة اليت تواجهها البالد، ومنها استعادة استقرار االقتصادي  مننيجرياي 
آلية النمو بعد اخلروج من مرحلة الركود االقتصادي. وننظر ابلتقدير أيضًا إىل  وتفعيل ،لكليا

الدعم الذي قدمه البنك للمنطقة الشمالية الشرقية من نيجرياي. وتوّد احلكومة االحتادية لنيجرياي 
اثية دوالر أمريكي يف شكل معونة إغ 274.000 غشكرها للبنك على مسامهته مببل عن أن تعرب

، واحلكومة النيجريية راغبة يف يف هذا اجملال طارئة للمنطقة. وهناك الكثري مما ينبغي القيام به
 تعزيز الشراكة مع البنك إلعادة بناء املنطقة برمتها.

ويسرين أن أبلغكم أبن مشروع التعليم الثنائي اللغة يف والايت خمتارة من كينيا، والذي تعطل  .3
رة أخرى. وتوّد حكومة نيجرياي االحتادية أن تعرب عن شكرها للبنك لبعض الوقت، قد أنطلق م

 على تعاونه وتوجيهه يف تنفيذ أهداف هذه الربانمج. 
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امسحوا يل أن ألفت انتباهكم إىل شروط وأحكام وأسعار القروض اليت قدمها البنك إىل نيجرياي،  .4
ض حوهلا مع البنك. واحلكومة سعر الليبور بشأن بعض التسهيالت اليت مت التفاو بطت بواليت ر  

تشعر ابلقلق إزاء مستوى القروض ابلعملة األجنبية والقدرة على حتملها. ويف هذا الصدد، 
للقلق. لذلك، أوّد أن أسرتعي االنتباه خصوصاً  مثاراً أصبح ارتفاع رسوم اخلدمة على القروض 

إىل بعض البلدان األعضاء،  هلذا اجلانب، لكي يعيد البنك النظر يف تسعري القروض اليت يقدمها
وذلك تفاداًي لفرتات التفاوض املطولة بدون داع، ومن مث نفاذ القروض املستقبلية املقدمة إىل 

 نيجرياي.
 االقتصاد النيجريي

تركيزان وتوقعاتنا ابلنسبة القتصاد نيجرياي. وإنه ملما يثلج جمال انتهز هذه الفرصة ألتناول إبجياز  .5
نيجرياي من مرحلة الركود االقتصادي، وأهنا تسري اآلن على طريق الصدر أن نالحظ خروج 

النمو الثابت. ومن أجل وضع نيجرياي على طريق يؤدي إىل وضع اثبت لالقتصاد الكلي، 
، وضعت احلكومة االحتادية لنيجرياي خطة شاملة أطلق عليها "خطة النمو مستداماً ومسار منو 

. وتعكف احلكومة االحتادية، 2017مارس  7طلقت يف للتعايف االقتصادي لنيجرياي"، اليت أ
 والية، على التنفيذ املنهجي هلذه اخلطة. 36بدعم من حكومات 

هذه اخلطة تنويع االقتصاد، بعيداً عن هيمنة النفط اخلام. وهناك تغيري يف منوذج النمو  ص لبيف  .6
لتحقيق منو شامل ومستدام بتوسيع نطاق األنشطة االقتصادية للبالد. وجيري توسيع القاعدة 

هذا  ة الكبرية يف البىن التحتية. ويفالضريبية لتوليد مزيد من اإليرادات، وتوفري املوارد لسد الثغر 
اجملال، تستثمر حكومة نيجرياي االحتادية استثمارات هائلة يف البىن التحتية والطاقة والطرق 

احلديدية واملوارد املائية على سبيل املثال ال احلصر. كما أن للحكومة استثمارات كبرية  والسكك
ارات اخلاصة سن عموماً مناخ األعمال لتشجيع االستثميف قطاعي الزراعة واملعادن الصلبة، حت  

 يف القطاعات االقتصادية األخرى. 
من عدد كبري من السكان واألسواق متثل  تتوفر عليهإن نيجرياي واملنطقة األفريقية العريضة مبا  .7

مقصداً حمتمالً لتطوير املالية واالستثمارات اإلسالمية. وينصب االهتمام يف نيجرياي على كيفية 
عبئة املوارد احمللية على حنو فعال. وكما تعلمون، فإن أحد جذب االستثمار األجنيب املباشر، وت

هو تنويع إيرادات احلكومة االحتادية بعيداً  خباريالركائز االقتصادية احليوية إلدارة الرئيس حممد 
عن االعتماد املفرط على النفط، لتحصني اقتصادان ضد تقلبات أسعار النفط بفعل عوامل 

ذلت جهود كبرية لتحفيز تعبئة املوارد احمللية، والسيما من ب   لكولذخارجية يف أغلب األحيان. 
 خالل زايدة جباية الضرائب، وسد الثغرات لتحسني اقتصادان وتعزيز النمو والتنمية املستدامني. 
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وإننا، من هنا، نناشد البنك اإلسالمي للتنمية لتعزيز جهودان ابستحداث آليات متويل مبتكرة 
على النمو، والسيما القطاع اخلاص الذي هو القطاع الذي ميكنه عدته لتمويل االقتصاد ومسا

 أن يسرع النمو، ويضع االقتصاد على طريق التنمية االقتصادية املستدامة.
مثة فرص هائلة يف نيجرياي، والسيما يف قطاعات الكهرابء والطرق والسكك احلديدية واإلسكان  .8

ل ذلك جهود احلكومة لتحسني احلوكمة وتيسري واإلمدادات املائية والتعليم والصحة. ويكم
 23القيام ابألعمال، وهو أمر بدأ يعود بنتائج سريعة، كما يتجلى من االرتفاع األخري مبقدار 

 اليت نشرها البنك الدويل يف اآلونة األخرية.  EOBBنقطة على قائمة تصنيف االقتصادات 
اي، ري نظره فاحصة على الفرص اجلديدة واجلذابة يف نيج يلقي، أانشد البنك أن وهبذه املناسبة

البالد املرتامية ابلتمويل واالستثمار يف عدد هائل من املشاريع يف كافة أرجاء  دعمهاهبدف 
 األطراف.

سأكون مقصرًا إن مل أعرب عن تقدير نيجرياي للبنك للدعم الذي ما فتئ يقدمه هلا على مر  .9
خرية. كما أوّد أن أؤكد لكم تعاوننا معكم، وإننا سنواصل تقدمي السنني، وخباصة يف اآلونة األ

نيجرياي. وامسحوا يل أن أتوجه ابلشكر مرة اثنية  –الدعم الكايف للمكتب اإلقليمي يف أبوجا 
للسلطات التونسية ولكل من سامهوا يف إجناح هذا املؤمتر السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية. 

 بني نيجرياي والبنك.  القائمة الوديةونتطلع ألن تتواصل الشراكة 

 أشكركم على حسن االنصات. .10

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 وزارة املالية االحتادية
 أبوجا
 نيجرياي
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