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 معايل رئيس جملس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية،

 واحملافظني املناوبني،معايل احملافظني 
 معايل رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية،

 حضرات السيدات والسادة،

ا تشريف أن أخاطب هذا االجتماع السنوي جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية  .1 يشرفين أَّيم
حكومةً وشعباً .  ويسرين أن أتوجه ابسم نيجرياي حكومةً وشعباً إىل املغرب 2019)البنك( لسنة 

ابلشكر على ما وجدان منذ وصولنا من حسن االستقبال والضيافة.  كما أود أن أغتنم هذه 
الفرصة كي أهنئ معايل الدكتور بندر بن حممد محزة حجار وإدارة جمموعة البنك على حسن 

 تنظيم هذا االجتماع السنوي.
لبنك وما يربطها بنيجرياي من أود أن أغتنم هذه الفرصة لإلشادة مبختلف مبادرات جمموعة ا .2

عالقات عمل ودية يف شىت جوانب الشراكة بينهما، خاصًة التغيريات اجلاري إجراؤها على وضع 
مكتب البنك يف نيجرياي لتحويله إىل مركز إقليمي. وأريد كذلك أن أعرب عن تقديري ملا جنده 

وضع نيجرياي على األخص  دومًا من دعم وتشجيع من البنك وسائر كياانت اجملموعة، مما عزز
يف التصدي للتحدايت احلالية اليت تواجهها البالد، مما يشمل استعادة استقرار االقتصاد الكلي، 
وإعادة إحياء حمركات النمو بعد اخلروج من حالة ركود. وحيظى الدعم املقدم من البنك لشمال 

ادية يف هذا الصدد يف اإلعراب شرق البالد ابلتقدير البالغ أيضاً. وترغب حكومة نيجرياي االحت
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دوالر أمريكي ألغراض اإلغاثة  274,000عن شكرها للبنك على املنحة اليت قدمها مببلغ 
العاجلة يف املنطقة. ومازالت احلاجة قائمة إىل الكثري من العمل، وحكومة نيجرياي على أمت 

 ة الشمالية الشرقية أبكملها.االستعداد ملزيٍد من الشراكة مع اجملموعة بغية إعادة إعمار املنطق

 االقتصاد النيجريي

أريد أن أغتنم هذه الفرصة للتحدث إبجياز عما نركز عليه وتوقعاتنا لالقتصاد النيجريي. فكما  .3
تعلمون، جنحت نيجرياي يف اخلروج من الركود االقتصادي، وهي اآلن على مسار منو منتظم. 

ام، تعكف احلكومة االحتادية على تنفيذ خطة ولتأمني وضع مستقر لالقتصاد الكلي ومنو مستد
. 2017مارس  7شاملة، أال وهي خطة النمو النيجريية للتعايف االقتصادي، اليت ُدشنت يوم 

وتنفذ احلكومة االحتادية هذه اخلطة بشكل منهجي انجح بدعم من حكومات الوالايت الست 
 والثالثني.

احملاور الرئيسية هلذه اخلطة، بعيداً عن هيمنة النفط اخلام. وقد أدِخل َّيثل تنويع االقتصاد حموراً من  .4
تغيري على منوذج النمو حبيث يتحقق منو شامل مستدام عن طريق توسيع نطاق األنشطة 
االقتصادية يف البالد. كما جيري توسيع القاعدة الضريبية جلين املزيد من العائد وتوفري موارد لسد 

لبنية التحتية. وعلى هذا املسار، تضخ حكومة نيجرياي االحتادية استثمارات الفجوة اهلائلة يف ا
الكهرابء والطرق والسكك احلديدية واملوارد املائية وغريها. كما  -ضخمة يف جمال البنية التحتية 

تستثمر احلكومة بغزارة يف الزراعة واملعادن الصلبة وبشكل عام حتسني مناخ األعمال لتشجيع 
 ت اخلاصة يف قطاعات أخرى من االقتصاد.االستثمارا

متثل نيجرياي ومنطقة أفريقيا الغربية األوسع، مبا أوتيت من كثافة سكانية وأسواق ضخمة، وجهات  .5
حمتملة لتطوير منتجات مالية/استثمارية إسالمية. وحنن يف نيجرياي نركز على كيفية جذب 

بشكل فعال. ورمبا تعلمون أن من الدوافع االستثمارات األجنبية املباشرة وتعبئة موارد حملية 
االقتصادية احلامسة يف إدارة الرئيس حممد خباري تنويع عائدات احلكومة االحتادية ابتعاداً هبا عن 
االعتماد املفرط على النفط، وقايةً لالقتصاد من تقلبات أسعار النفط اليت تكون يف الغالب األعم 

عترب من اجلهود لتحريك تعبئة العائدات احمللية، خاصًة ألسباب خارجية. ولذلك فقد بُذل كم م
ما كان من ذلك من خالل زايدة حتصيل الضرائب وسد الثغرات بغية حتسني اقتصادان وتعزيز 
النمو والتنمية املستدامني. وحنن ندعو البنك إىل تكميل جهودان عن طريق إاتحة آلية متويل 

لقطاع اخلاص ابعتباره حمرك النمو الذي من شأنه اإلسراع مبتكرة لتمويل االقتصاد وإمنائه، خاصة ا
 بوترية هذا النمو ووضع االقتصاد على مسار التنمية االقتصادية املستدامة.
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تزخر نيجرياي ابلفرص اهلائلة يف قطاعات الكهرابء والطرق والسكك احلديدية واإلسكان  .6
كومة الرامية إىل حتسني احلوكمة واإلمدادات املائية والتعليم والصحة. وتكمل ذلك جهوُد احل

وسهولة مباشرة األعمال، مما يتولد عنه نتائج سريعة تقف شاهدة عليها القفزة اليت حققتها 
نقطة على أحدث قائمة لسهولة مباشرة األعمال اليت أصدرها البنك  24نيجرياي مؤخراً مبقدار 

لى توجيه نظرة أكثر متعناً إىل الفرص الدويل أواخر السنة املاضية. ويف هذا السياق، أحث البنك ع
اجلديدة واجلذابة يف نيجرياي بغية دعم مساعي البالد لتمويل املشاريع العديدة املنتشرة يف ربوع 

 البالد مرتامية األطراف واالستثمار فيها.
لقد اختذت حكومة نيجرياي االحتادية خطوات حنو إضفاء الصبغة  تنمية رأس املال البشري: .7

على جهود تنمية رأس املال البشري من خالل املناصرة واالخنراط على املستوى الرفيع،  املؤسسية
كما أهنا أعطت أولوية لتمويل تدخالت رأس املال البشري شديدة األثر للتصدي ملشكلة النتيجة 
 ابلغة االخنفاض اليت ُسجلت لنيجرياي يف مؤشر رأس املال البشري الذي نشره البنك الدويل مؤخراً.

 ويقود هذا اجلهد جمموعة رفيعة املستوى برتأسها انئب الرئيس َّيي أوسينباجو.
يف اخلتام، ال يفوتين اإلعراب عن تقدير نيجرياي للدعم املقدم من البنك للبالد على مر السنني.  .8

وحنن نتطلع إىل استمرار العالقة الودية بني البنك ونيجرياي، خاصة فرصة تعميق عالقتنا ابلبنك 
 لسنوات القادمة.  يف ا

كما أؤكد لكم تعاوننا واستمراران يف إعطاء دعم واٍف للمركز اإلقليمي للبنك يف العاصمة النيجريية  .9
أبوجا. وأكرر شكري للسلطات املغربية ولكل من أسهم بشكل أو آخر يف إجناح االجتماع 

 .2019السنوي للبنك لسنة 
 أشكركم.  .10
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