
1 
 

 

 

 

 

 

 

 كلمة حمافظ البنك اإلسالمي للتنمية

 برواني دار السالمعن 

 يف االجتماع السنوي الثالث واألربعني جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية

 

 (2018أبريل  5-3) 1439رجب  17-19
 

 

 

 

 إجنليزياألصل: 

 

 

 

 

 



2 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 معالي رئيس مجلس المحافظين 

 المحافظون  المعالي الزمالءأصحاب 

 معالي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 أصحاب السعادة 

 الضيوف الكرام

 السيدات والسادة

 

 بروناي دار السالم، عن امتناننا المبتدأ، أن أُعرب لكم، إنابة عن حكومة جاللة سلطان في أود،

ويطيب لي على حسن االستقبال وكرم الضيافة.  وشعبها الجمهورية التونسية وتقديرنا لحكومة

أمانة إلى بندر بن حجار، رئيس مجموعة البنك، وأيضل أن أُزجي الشكر إلى معالي الدكتور 

 البنك على الترتيبات السديدة التي اتخذوها.

 

 معالي الرئيس، الزمالء المحافظون

ما فتئت البيئة العالمية تتغير وتتطور. وما برحت خطى هذه التغييرات تتسارع بفعل التطورات 

الرابعة. وقد أحدث ذلك تغييرا في األسلوب التكنولوجية، وبوجه أخص نشوء الثورة الصناعية 

ووضع ممارساتنا المألوفة على  مالنا وفي التواصل مع بعضنا بعضاالذي نتبعه في أداء أع

في  المحك. وفي ضوء تباين الخلفية االقتصادية وتفاوت مستويات التنمية بين البلدان األعضاء

الشراكات من أجل التنمية " نون المعموضوع هذا العام  البنك اإلسالمي للتنمية، يثير

للمضي قدما في مسار تنمية رأس المال البشري واالبتكار والتحول المستدامة: السعي معا 

وفي  .حقا في الوقت المناسب ، وهو موضوع يُثارويتيح فرصا في اآلن ذاته " تحدياالرقمي

ضطالع بدور حافز على أن يواصل اال قادر على للتنمية هذا الصدد، نعتقد أن البنك اإلسالمي

 فجوات التنمية داخل البلدان األعضاء بتقديم الدعم والمساعدة التقنية. تضييق

 

 بعضالعام وعلى موضوع هذا  آرائنا بشأنعلى  أطلعكم معالي الرئيس، أن لي،واسمحوا 

 دار السالم. المبادرات التي اتخذتها بروناي
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ذخرنا، فهم  بابناش  تعزيزا لثقافة االبتكار.أوال، تشجيع إشراك الشباب في التكنولوجيا 

وهم سباقون إلى تطبيق  يضطلعون بدور ريادي مهم في استخدام التكنولوجيا وتطويرها.

. يُستعان فيها بوسائط اإلعالم التكنولوجيا واستحداثها وإيجاد حلول للتصدي لتحديات التنمية

مجتمعاتهم المحلية.  هم واحتياجاتالحتياجاتحاذقون للتكنولوجيا، ومدركون  وهم مبتكرون،

نحن مكنَّاهم فهيئنا لهم بيئة حاثة وإن وينبغي علينا أن نستمع إليهم ونفيد من قدراتهم أتم الفائدة. 

، أضحوا مصدر نمونا الرئيسي. واتساقاً مع ذلك، نحث البنك على أن يقدم الدعم على االبتكار

ى شبكة االنترنت يستخدمها الشباب من جميع البلدان من قبيل إنشاء منصة عل لهم، المالئم

في  والمهارات التقنية والدراية العملية ،ةوتبادل اآلراء الجديد االفتراضي، األعضاء للتعارف

ويمكن أن تُعتمد التغلب على التحديات االقتصادية التي تواجهها البلدان األعضاء وشعوبها. 

 يذ وتطور الستحداث منتجات ومبتكرات فعلية.أفضل األفكار العملية والقابلة للتنف

 

دار السالم، اتخذنا مبادرات عديدة يُبتغى منها إشراك شبابنا في االبتكارات  برونايوفي 

على  سنويا منافسات التي تُجرىال األمثلة على ذلك،التكنولوجية وحثهم على ذلك.  ومن 

وجائزة ولي  ،لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برونايمن بينها جوائز والصعيد القطري، 

باب المشاركة في هاتين والمبتكرة والتطور التكنولوجي. ويُفتح  مستحدثةالعهد للمنتجات ال

وفضال عن  لألفراد والطالب والجمعيات وللشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. المنافستين

ومات واالتصاالت، ينال الجيل الشاب من لوجيا المعلتشجيع االبتكار واإلبداع في مجال تكنو

، في مضمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وائز التقدير المستحقالجوهذه المنافسات 

 هذا المجال.هتمامهم با حافزة إياهم ومثيرة

 

ول حاضن لتكنولوجيا أنشانا "المركز اإللكتروني" وهو أومن باب تهيئة بيئة حافزة، 

 دار السالم. ويتطلع هذا المركز إلى أن يكون مركز امتياز برونايالمعلومات واالتصاالت في 

الشباب منهم في قطاع رات الواعدة بالمهارات، ال سيما أصحاب المشاريع ذوي القد لتزويد

ز مهاراتهم تعزتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتُعقد لمن يحتضنهم المركز حلقات عمل 

ودورات في تكوين الشبكات تعينهم على تطوير أعمالهم  ،وقدراتهم على إنشاء المشاريع

 التجارية وإنشاء صالت مع القطاع المعني.

 

والجيدة  نظم التعليم الراسخة. تمثل وثانيا، تعزيز نظم التعليم تحقيقا لمجتمع ملم بالتكنولوجيا

اسما في تحقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي.  وال التي تراعي التغيرات العالمية عامال ح

يزال القول بأهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحسبانها علوما أساسية، إلعداد 

نتقبل شبابنا للعمل وتشجيع االبتكار وتسريع خطى التنمية في المستقبل قوال سديدا.  بيد أننا 

ية القائلة بأن الموضوعات الرئيسية قد توسعت اآلن فغدت اآلراء المستمدة من البحوث الجار
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تحل محل الوظائف سلوظائف المقبلة التي ل ، استباقاوالتصميم نالتحكم اآللي والفنو تشمل

التقليدية بفعل توسع نطاق التأثيرات المنبثقة عن الثورة الصناعية الرابعة. ولذلك، نشجع البنك 

أعضائه التعليمية، ال  سباقا إلى تقديم المساعدة الشاملة لنظمأن يكون على  اإلسالمي للتنمية

تعزيز موضوعات العلوم والتكنولوجيا والتحكم اآللي والهندسة والفنون سيما بغية 

 والرياضيات.

 

في العلوم والتكنولوجيا  دار السالم، من خالل وزارة التعليم، مركز الشراكة برونايوقد أنشأت 

السالم وتعزيزا له دار  برونايفي  ر تعليم العلوم والتكنولوجيا والبيئةلتطوي ، تشجيعاوالبيئة

من خالل التعاون بين المؤسسات التعليمية على نحو يتسق مع أهداف التنمية الوطنية 

والوكاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وبإشراف من هذا المركز، اتُِخذت مبادرات 

تصميم اهتمت، لتعزيز العلوم والتكنولوجيا وال طاعنا الخاصطة تعلم شتى بالتعاون مع قوأنش

لمشاركة في المشاريع والمنافسات الوطنية واإلقليمية تشجيع الطالب على ابفي المقام األول، 

 .ودعمهم في هذا الصدد والدولية

 

عالم قائم على التكنولوجيا، أعدت بروناي دار السالم،  فعالة فيوحتى تظل قوة العمل في بلدنا 

من خالل المركز الوطني للحكومة اإللكترونية، التابع لمكتب رئيس الوزراء، برنامجا لمنح 

شهادات معرفة األبجدية الرقمية لموظفي الخدمة المدنية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز 

بتزويدهم بالتدريب الالزم على استخدام تكنولوجيا باألبجدية الرقمية  معرفة هؤالء الموظفين

 المعلومات واالتصاالت ومنحهم شهادات مصدقة عالميا بغية إعداد قوة عمل حكومية كفؤة.

 

  في التصدي لتحديات التنمية.االجتماعية وتطوير مهاراتهم  أصحاب المشاريعتشجيع  ثالثا،

المؤلف من وكاالت حكومية عديدة قائمة نمية للتصدي لتحديات التقد ال يكون الهيكل التقليدي 

 أصحاب المشاريعنعتقد أن بوسع  على مستويات مختلفة مستداما في األجل الطويل. ولذلك،

مستعينين  ،بدور حاسم في تضييق الفجوات اإلنمائيةفي هذا المجال االجتماعية االضطالع 

من السوق. وهم يحفزون االبتكار والتحول على الصعيد االجتماعي  بحلول مستمدة في ذلك

وتنمية المشاريع. وهم يتصدون للتحديات  من بينها التعليم والصحة والبيئة ،في مجاالت شتى

بما لديهم من أصحاب المشاريع و الذي يتسم به حماسالاإلنمائية، مثل أهداف الحد من الفقر، ب

ارية ويشجعون االبتكار الذي يتغلب على الممارسات التقليدية. في مجال األعمال التجدراية 

على الوجه األفضل لتوفير الموارد والشبكات األساسية  مهيئأن البنك اإلسالمي للتنمية ونعتقد 

ن أصحاب المشاريع االجتما من النمو وتوسيع  عية الواعدين في البلدان األعضاءالتي تمك ِ

 نطاق أعمالهم ومنتجاتهم.

 



6 
 

أعداد أصحاب المشاريع  ملموسة في السالم زيادةدار  برونايشهدنا، والحمد هلل، في  وقد

من مسائل التنمية، مثل الحد من الفقر، واالستدامة واسعة النطاق طائفة ب االجتماعية المهتمين

وهي  Green Bruneiالبيئية، والتعليم. ومن بين هذه المشاريع، على سبيل المثال ال الحصر، 

المجتمع  مشاريعالمستدامة من خالل الشباب في مجال التنمية  توعيةتتولى  اجتماعيةشركة 

غرس هذه الروح في تسعى لالحفاظ على البيئة والتي تشجع على  الخضراء والتثقيفالمحلي 

عنى بالبحث عن سبل ، وشركة التواصل مع المجتمع المحلي والتدريب التي تُ بروناي

لمساعدة المحرومين بتقديم المساعدة لهم في شكل موارد  استراتيجيات أكثر استدامةو

ومهارات أساسية ودعم حتى يتمكنوا من الفكاك من دورة الفقرة الخبيثة من خالل مشاريعنا 

 المستدامة الجاري تنفيذها.

 

دار السالم، وسعنا نطاق برامجنا التعليمية  برونايولغرس بذور ثقافة إنشاء المشاريع في 

ي مضمار إنشاء المشاريع، ووضعنا الخطة الوطنية إلنشاء المشاريع التي تهدف والتدريبية ف

البرامج إلى غرس ذهنية إنشاء المشاريع في عقول شبابنا على الصعيد المحلي. وتشمل هذه 

"حلقات العمل القصيرة أثناء نهاية األسبوع من أجل النجاح" و "برنامج الحضانة المجتمعي"، 

". وأُنشئت أيضا ألنشطة الطالبيةالمنهج الدراسي المشترك  مشاريع" و ""البرنامج الصيفي لل

إقامة مدارس على اكتساب الرغبة في للمشاريع التجارية لتشجيع مزيد ممن هجروا ال قرية

 .المشاريع والقدرة على إنشائها

 

إليها مهمة وفي مضمار تنمية المشاريع، أنشأنا مؤسسة دار السالم، وهي هيئة قانونية أُوِكلت 

، بما في ذلك الشركات وتطويرها دار السالم برونايالشركات المحلية في  رصد وتغذية نمو

، يُؤخذ بنهج مشترك وموحد في الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن خالل مؤسسة دار السالم

توجيه نمو الشركات المحلية ودعمه وتشجيعه في إطار هيئة وحيدة تمثل أساسا القطاع الخاص 

 ي يتولى توجيهها.الذ

 

ودعما لتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أدخلنا أيضا تعديالت على هيكلنا 

للنفقات الرأسمالية  %100إعانة مالية بنسبة  الضريبي لتمكين الشركات من الحصول على

رات في ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحفيز الشركات على زيادة االستثما

 وزيادة إنتاجيتها. هاهذا المجال بغية تحسين كفاءة عمليات
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أفضل  تبادل المعرفة عنيمثل   وختاما، تعزيز التعاون لتشجيع االبتكار في االقتصاد الرقمي.

لتهيئة بيئة حافزة لنمو االبتكار واإلبداع شرطا أساسيا لنمضي معا قدما  الممارسات الدولية

 نحو مستقبل أفضل.

 

نك اإلسالمي للتنمية في التي اتخذها الب "الصدد، نود أن نشيد بمبادرة "المشاركةهذا وفي 

. بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ خيرةاألاآلونة 

مركز رقمي يهدف إلى تسريع خطى التقدم االقتصادي  وتتمثل هذه المبادرة في إنشاء

ماعي في العالم النامي من خالل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وباالقتران مع هذا واالجت

الدعم دون ريب للمجتمعات المحلية باالرتقاء يقدم "صندوق التحول" التابع للبنك سالجهد، 

اتساق مجال التركيز الرئيسي مع  في ضوءبأفكارها إلى مصاف معيار معترف به دوليا. و

حدة للتنمية المستدامة، ضمن أمور أخرى، لإلسراع بخطى التقدم نحو القضاء أهداف األمم المت

في  الجيدة والرفاه، وتنمية االبتكار وتحسين البنية التحتيةالتام على الفقر وضمان الصحة 

 نتائج هذه المبادرة في تلبية احتياجات أُمتنا اإلنمائية.  إلىأتطلع ، العالم النامي

 

 معالي الرئيس

داخل  شاملةإصالحات  ه منتنفيذ فيما يجريوفي ختام كلمتي، نود أن نشيد بقيادة رئيس البنك 

المحافظة عليها على المدى البعيد في عالم مجموعة البنك بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية و

في تعزيز التنمية االقتصادية والتقدم  . ونأمل أن يستمر البنكواالضطرابكثير التغير 

 لمجتمعاتنا اإلسالمية وتحقيق الرفاه لها. ياالجتماع

يبقينا جميعا وأن يحفظنا و مزيد من النجاح إلىيوفق البنك  وتعالى أنضرع هلل سبحانه توإنا لن 

 على الصراط المستقيم.

 

  

 

 


