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 صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية
 2017سبتمبر  30حتى 

 معلومات أساسية أواًل: 
تابعاً للبنك اإلسالمي  أسِّس "صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية" )"الصندوق"( بوصفه صندوقاً خاصاً   .1

قد مبكة املكرمة )اململكة العربية للتنمية )"البنك"(، وفقاً لقرار مؤمتر القمة اإلسالالالالالالالالالمية اةسالالالالالالالالت نا ية ال    
ن "الصالالالالالالندوق" ر ي اً خال  2005السالالالالالالعو دة( رب  دسالالالالالالم   نو   ال اين وال الثني اةجتماع السالالالالالالم.  وُ شالالالالالالِّ

 ر،  اصمة السنغا .  رب  اكا 2007جمللس حمافظي "البنك اإلسالمي  للتنمية"، ال   ُ ِقد رب مادو 
 1مليارات  وةر أمردكي . 10وقد أنشالال" "الصالالندوق"  لة جلة الوقأ برأ ا  أصالاليد مسالالتلد   قدر   .2

 اله وتقدمي الد م الفين واملايل واملعنو   ألنشطته.وُ  يت كد البلدان األ ضاء إىل املسامهة رب رأ 
 سالالالالالالمي بالطرق التالية ودعمد الصالالالالالندوق  لة اند  من الفقر رب الدو  األ ضالالالالالاء رب منظمة التعاون اإل

ا حتسالالالالالالالالالالني الر ادة الصالالالالالالالالالال ية حفز النمو  ال   خيدم الفقراء، وإدالء اةهتمام للتنمية البشالالالالالالالالالالردة )وةسالالالالالالالالالالي م
ر الالدخالد القالار ل للفقراء. ومُتن   د م املالايل  الال مم لتعزدز القالدرات اإلنتالاجيالة ومصالالالالالالالالالالالالالالالا والتعليم(، وتوفري الال

  ولة. 28" البالغ  د ها متودالت "الصندوق" بشروط ميسرل، وةسيَّما لال"الدو  األ ضاء األقد  منو اً 
 وضع تعبئة الموارد ثانيًا:
أل ضاء "للتعبري  ن تقوم فكرل تأسيس "الصندوق"  لة مبدأ املسامهة الطو ية من جانب الدو  ا  .4

األ ظم من املسالالامهات من  التضالالامن واألخو ل اإلسالالالمية". و ليه، فقد كان من املنتظر أن دأز ا زء
ارب، للتعودض القدر الكجانب جممو ة الدو  األ ضالاء املصالنَّفة نالمن فاة الدو  املرتفعة الدخد، وب

  ن نعأ املسامهات املتوقعة من جانب الدو  األقد منواً.
 اله املسالالالالالالتلد  ال   دبلغ وة دزا  "الصالالالالالالندوق" دعاين من تدين مسالالالالالالتوب املوار  املعبأل، مقارنًة برأ  .5

، وذلك بالرغم من مرور  شر سنوات  لة بدء أ ما 10  له.مليارات  وةر أمردكي 
 وةر  مليار 2.7موع املسالالالالالالامهات املعلنة رب رأ ا  "الصالالالالالالندوق" ، بلغ جم2017سالالالالالالبتم   30ورب  .6

، منه   وةر أمردكي  واحد   ولة  ضالالالالالالالالالالالالالالواً، ومليار 49مليار  وةر أمردكي  أ لن  نلا  1.7أمردكي 
مليارات  10والبالغ  % من اهلد  املعتمد لرأس املا 27.0أ لن  نه "البنك". ومي د ه ا املبلغ 

  وةر أمردكي.
بلالالدان هي  مليون  وةر أمردكي من أربعالالة 24.1حنو  2017لتعلالالدات ا الالددالالدل سالالالالالالالالالالالالالالنالالة وبلغالالت ا .7

رونا   ار السالم (، وبأمردكيمليون  وةر  1.0مليون  وةر أمردكي(، وطوغو ) 21.1السو ان )
 مليون  وةر أمردكي(. 1.0مليون  وةر أمردكي(، واملالددأ ) 1.0)

                                                 

 دعين مفلوم "الوقأ" أن الدخد ال   تدر   است ماراُت "الصندوق" وموارُ   هو وحد  ال   سيتاح لتمودد  ملياته. 1
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لة ح   .8 ، منلا مليار  وةر واحد من  2.58اآلن وبلغ إمجايل  املسالالالالامهات اةصالالالالَّ مليار  وةر أمردكي 
 مليار  وةر من البلدان األ ضاء. 1.58البنك اإلسالمي للتنمية، و

مليون  62.07مليون  وةر أمردكي، مقابد  83.04 2016وبلغ صالالالالالارب  خد الصالالالالالندوق سالالالالالنة  .9
 2017 الدخد رب سالالالنة . ودُتوقع أن دبلغ صالالالارب2015 وةر أمردكي مت د أرباحا حتققت رب سالالالنة 

 مليون  وةر أمردكي. 91.0ما قدر  
، رب اجتما ه الرابع ال   432-3وا تمد جملس حمافظي الصالالالالالالالالالالالالندوق القرار رقم   ت إت م م   .10

جبدل، وذلك سالالعياً منه رب حد مشالالكلة نالالعأ تعلدات البلدان األ ضالالاء رب  2011 قد رب دونيو 
 حتددد املسالالالالالالالتوب املناسالالالالالالالب لت ع كد  ولة  ضالالالالالالالو رأ ا  "الصالالالالالالالندوق". وقد ا تمد اجمللس طردقة رب

 لال"الصندوق"، بناء  لة معيار املتوسط املرجَّ  ل الثة مؤشرات هي 
 قيمة إمجايل الناتج اةلي للبلد باألرقام انقيقية؛  −
 قيمة صا رات البلد من السلع واخلدمات   −
 قيمة احتياطي  البلد من النقد األجنيب   −

ودتسالالالالالالالالالالالالالالع هالالال ا القرار مع وجلالالالة النظر ال  أ ربالالالت  نلالالالا مرارا رب اجتمالالالا الالالات أجلزل منظمالالالة التعالالالاون  
اإلسالمي، ومفا ها أن   دم وجو  توجيلات معدَّل ملسا دل كد  ولة  ضو  لة حتددد املسامهة املناسبة 

حد اآلن ثالثة دشكد أحد األسباب الر يسة رب تدين مستوب تلك املسامهات. وقد استجاب للقرار إىل 
 بلدان هي السو ان وجزر القمر وغامبيا.

( خال  433-3أنالالالالالالالالالأ إىل ذلك أن  جملس حمافظي الصالالالالالالالالالندوق ا تمد القرار رقم )  ت إ ت م م  .11
فيه مجيع البلدان األ ضالالالالاء إىل    ا 2012أبردد  4و 3اجتما ه اخلامس ال    قد رب اخلرطوم دومي 

و  ال  دب هلا "الصالالالالالالالالالالالالالالندوق" من أجد تعباة املوار ، كوقأ أمال  اختاذ كافة التدابري الال ممة لد م ا ل
مناسبة  لة "الصندوق" ميكن أن دنم يلا بنفسه لتدر   ليه  ا دات تعزم موار  . كما دعت  ذلك الوقأ 
إنافًة تضا  إىل املسامهة املالية للدو  األ ضاء املعنية رب رأ ا  "الصندوق". وسيسخِّر "الصندوق" 

% من الدخد املت قع من ت مري تلك األوقا  لتمودد مشالالالاردعه رب الدو  األ ضالالالاء 50  ن ما ة دقد  
 املعنية؛ أما املبلغ املتبقي، فسيستخدمه رب متودد أنشطة "الصندوق" األخرب.

ومن ا لي  أن تنفي  ه ا القرار اهلام  سالالالاليمكِّن "الصالالالالندوق" من تعزدز موار  . أما اهلبات الوقفية فسالالالالتعو   .12
دل املباشالالالالالالرل  لة البلدان الواهبة أدضالالالالالالا بفضالالالالالالد الدخد املتأز من تطودر وإ ار تلك األوقا . ورب بالفا 
، أُ طيت انطالقة بدء األشالالغا  رب بنني ألو  وقأ للصالالندوق رب بلد  ضالالو مبوجب ه ا 2016ف ادر 

 لة  القرار امل كور. ك لك، قدمت كد من بوركينا فاصو وجزر القمر  رونا ملموسة لتخصيص أراض
جلة الوقأ للصالالالالالالالالالالالالندوق.  وقد اسالالالالالالالالالالالالتجابت ح  اآلن العددد من البلدان األخرب للقرار مبن  أراض رب 

 مناطع متميزل، حيث ميكن بناء أبراج حدد ة وتأجريها كي تدر   خالً  لة "الصندوق".  
م 2012أغسالالالطس  15و 14كما شالالالد ت القم ة اإلسالالالالمية اةسالالالت نا ية الرابعة ال   قدت دومي  .13

" ال انية  شالالالالالالالالالالالالرل ال   قدت فيما بني  مبك ة ف ادر  7و 2املكرَّمة، وقم ة "منظَّمة التعاون اإلسالالالالالالالالالالالالالمي 
أبردد  15و  10بني  تركيا فيمام بالقاهرل، والقمة اإلسالالالالالالالالالالالمي ال   قدت رب إسالالالالالالالالالالطنبو ، 2013
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،  لة أمهية  ور "الصالالالالالالالالالندوق" رب مكاف ة الفقر، وح ت "البنك اإلسالالالالالالالالالالمي للتنمية"  لة 2016
د املزدد من الد م له. ودتم د اهلد  اةسرتاتيجي  لالالالال"الصندوق" خال  األ وام ال الثة املقبلة رب حش

ب   أقصة ا لو  لت صيد التعلدات غري املدفو ة، ومدا ل التزامات البلدان األ ضاء. كما دتلمس 
ليات، "الصالالالالالالالالالالالالالالندوق" الفر  املناسالالالالالالالالالالالالالالبة لتأمني موار  إنالالالالالالالالالالالالالالافية لعملياته، وذلك من خال  بعض اآل

كصالالالالنا دع اةسالالالالتامان، وختصالالالاليص بعض أصالالالالو  األوقا ، والشالالالالراكات، والتمودد املشالالالالرت  ملشالالالالاردع 
 الصندوق، وهبات أهد اخلري، وك لك القطاع اخلا .  

ودواصالالالد "الصالالالندوق" ك لك تعزدز سالالالياسالالالته اةسالالالت ماردة لضالالالمان مصالالالدر  خد قار دفي  اجته من  .14
 ودضا فلا  لة املدب الطودد. املوار ، وحيفظ القيمة انقيقية ةست ماراته

 عمليات الصندوقثالثًا:  
 11مليون  وةر أمردكي لتمودالالد  165حنو  2017دُتوقع أن دبلغ إمجالالايل القروض املعتمالالدل سالالالالالالالالالالالالالالنالالة  .15

مليون  وةر أمردكي رب  98.7مشالالالالالالالالالالالالرو ا رب البلدان األ ضالالالالالالالالالالالالاء )اثنان منلا ذوا طابع إقليمي(، مقابد 
بلدا  ضالالوا. وتشالالمد تلك التوقعات  مليات املن  وقدرها  11رب  مشالالرو ا 14السالالنة السالالابقة، لتمودد 

 مليون  وةر أمردكي ُخصصت بالفعد لصندوق العيش واملعيشة. 20مليون  وةر أمردكي، منلا  29
حنو  2017ح  أغسالالالالالطس  2008وبلغت اة تما ات الرتاكمية من  أن بدأ الصالالالالالندوق  ملياته رب  .16

% منلا تنتمي إىل فاة 80بلدا  ضالالالالوا،  33 ملية رب  123 مليون  وةر أمردكي موم ة  لة 668
مالدري  وةر أمردكي، ودبلغ معد   3البلدان األشالالالالالالالالد فقرا. وتقدر تكلفة ه   املشالالالالالالالالاردع مبا دزدد  لة 

  وةرات من التمودد اخلارجي مقابد كد  وةر من الصندوق. 4.5، أ  ما مي د 4.5 1الرفع املايل 
 اآلفاق المستقبلية 

"الصالالالالالالندوق" اختاذ بعض اإلجراءات الرامية إىل مضالالالالالالا فة ا لو  لتعباة املوار  وحشالالالالالالد التأديد.  دعتزم .17
 ومن ه   اإلجراءات ما دلي 

تعزدز حشد املوار  بالتشاور مع البلدان األ ضاء لتنفي  قرارات جملس حمافظي الصندوق ذات  −
ألغراض الوقأ رب البلدان املصالالالالا ر غري التقليددة، م د األرانالالالالي املوهوبة  واسالالالالتغال الصالالالاللة، 

 األ ضاء، وهبات أهد اخلري واهلبات العينية، وغريها.
 العمد مع القطاع اخلا  مبوجب مبا رل الصندوق رب جما  املسؤولية اةجتما ية للشركات. −
 ونع اسرتاتيجية "الصندوق" ال انية −
اخلدمات  مُتو " إنشاء صنا دع استامانية خاصة معنية مبكاف ة الفقر حتت ر ادة "الصندوق −

، والر ادة الصالالالال ية األولية، والتمودد األصالالالالغر، والتنمية  األسالالالالاسالالالالية للفقراء )كالتعليم اةبتدا ي 
 الزرا ية والردفية، والطاقة من أجد الفقراء، واإلغاثة العاجلة، وتعزدز القدرات املؤسسية(؛

 إنشاء الصندوق العاملي ألثر التعليم −
 اةست مارد ة وتنفي ها بفعالية بغية مدا ل مداخيله؛مراجعة سياسة "الصندوق"  −
 توسيع نطاق الشراكات لتعزدز قدرل "الصندوق" التمودلية.  −

----------- 
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 بيان الصندوق عن المساهمات الرأسمالية
 2014سبتمبر  30حتى 

الرقم 
 التعهدات القطر التسلسلي

 )بالدوالر األمريكي(
 المبالغ المدفوعة

 المالحظات األمريكي()بالدوالر 

 )بالدوالر األمريكي( المجموع الفرعي   المبالغ المتعهد بها والمدفوعة كليا 
    1.000.000.000 1.000.000.000 العربية السعو دة 1
    300.000.000 300.000.000 الكودت 2
    50.000.000 50.000.000 ا زا ر 3
    50.000.000 50.000.000 قطر 4
    20.000.000 20.000.000 ماليزدا 5
    11.000.000 11.000.000 قاماخستان 6
    10.000.000 10.000.000 مصر 7
    10.000.000 10.000.000 باكستان 8
    10.000.000 10.000.000 إندونيسيا 9

    5.000.000 5.000.000 املغرب 10
    5.000.000 5.000.000 سلطنة  مان 11
    5.000.000 5.000.000 تركيا 12
    5.000.000 5.000.000 تونس 13
    4.000.000 4.000.000 الغابون 14
    3.000.000 3.000.000 األر ن 15
    3.000.000 3.000.000 مجلوردة اليمن 16
    2.238.000 2.200.000 بوركينا فاصو 17
    2.000.000 2.000.000 الب ردن 18
    2.000.000 2.000.000 سوردا 19
    2.000.000 2.000.000 الكامريون 20
    2.000.000 2.000.000 نيجريدا 21
    2.000.000 2.000.000 غينيا 22
    1.000.000 1.000.000 لبنان 23
    1.000.000 1.000.000 العراق 24
    500.000 500.000 سوردنام 25
    424.000 300.000 أذربيجان 26
    300.000 300.000 أومبكستان 27
    200.000 200.000 موممبيع 28
          1.506.662.000   المجموع الفرعي 
       المبالغ المتعهد بها والمدفوعة جزئيا  
    65.000.000 100.000.000 إدران 1
    944.000 36.100.000 السو ان 2
    5.000.000 13.000.000 بنغال دش 3
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  940.000 12.250.000 بنني 4

    2.000.000 3.000.000 برونا  5
    1.000.000 2.000.000 توغو 6
    12.000 1.220.000 غامبيا 7
    300.000 1.000.000 سرياليون 8
    186.000 500.000 فلسطني 9

    100.000  300.000 تركمانستان 10
          169.370.000   المجموع الفرعي 
       المبالغ المتعهد بها والغير مدفوعة  
  - 10.000.000 السنيغا  1

  - 5.000.000 كوت  دفوار 2

  - 5.000.000 موردتانيا 3

  - 4.000.000 مايل 4

  - 2.000.000 تشا  5

  - 2.000.000 النيجر 6

  - 1.000.000 املالددأ 7

  - 650.000 اةحتا  القمر  8

  - 200.000 بيساو غينيا 9

  - 100.000 أوغندا 10

  - 10.000 ألبانيا 11

 29.960.000    المجموع الفرعي  
          
      ال تعهد  
    -   أفغانستان 1
    -   جيبوز 2
    -   غودانا 3
    -   مجلوردة قرقيزدا 4
    -   ليبيا 5
    -   الصوما  6
    -   طاجيكستان 7
    -   اإلمارات العربية املت دل 8
          
 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 البنك اإلسالمي للتنمية 1
  2.582.144.000 2.705.830.000 المجموع الكلي )بالدوالر األمريكي( 

 


