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 تقرير بشأن أنشطة
 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

 2019 أكتوبر 30حىت 
 (2019 نوفمرب 28-25 )اسطنبول، للكومسيك والثالثني اخلامسة الدورة إىل مقدم

 :معلومات أساسية

أنشئ صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بوصفه صندوقًا خاًصا يف كنف البنك اإلسالمي  -1
ململكة ملنظمة التعاون اإلسالمي اليت عقدت يف مكة اب االستثنائيةللتنمية بقرار صدر عن القمة 

. ومت تدشينه رمسًيا خالل االجتماع السنوي الثاين 2005العربية السعودية يف ديسمرب 
 2007مايو  30و 29والثالثني جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية الذي عقد يومي 

 يف دكار، السنغال.

يف دول منظمة التعاون اإلسالمي،  من الفقر رامج احلدوبص الصندوق لتمويل مشاريع ص  وخ   -2
حتسني  ركز علىوتاليت تعزز النمو الذي يراعي مصاحل الفقراء وتؤكد أمهية التنمية البشرية، 

ويشمل لفقراء. ل املستدامة للدخلعزيز القدرة االنتاجية والوسائل الرعاية الصحية والتعليم وت
 لبىنافذ السوق خاصة للفقراء يف األرايف، وحتسني ا مننيذلك متويل فرص التوظيف، وحتس

. ة املستدامةرتبط هذه األهداف مباشرة بتحقيق أهداف التنميالتحتية الريفية وقبل احلضرية. وت
يف البنك ألالصاحل البلدان األقل منواً  بشكل أساسيتمويل بشروط ميسرة، ويقدم الصندوق ال
 .دولة 28البالغ عددها  اإلسالمي للتنمية

 عمليات الصندوق

 من فقراء العامل. ٪40 ا لنحوال تزال بلدان منظمة التعاون اإلسالمي موطنً   -3
األعضاء خطوات كبرية يف حماربة الفقر على مدار العقدين املاضيني،  الدولبينما خطت و 

، اخنفض املدةمليون خالل هذه  320مليون إىل  400واخنفض عدد الفقراء من حوايل 
يعين أن وترية مما . نسمة مليون 700ا يقدر بنحو ملياري إىل يف مجيع أحناء العامل ممذا الرقم ه

حناء العامل. ن الفقر يف مجيع أاحلد من الفقر يف البلدان األعضاء أقل بكثري من وترية احلد م
من السكان يف العديد من دولنا األعضاء حتت خط الفقر  ٪ 50يف الواقع، يعيش أكثر من و 

 دوالر أمريكي يف اليوم. 2عن  الذي يقل
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 إلدارة الصندوق أن هناك حاجة إىل تغيري أساليبتبني من الواضح أن هذا غري مقبول، ألنه   -4
عمليات الصندوق والبحث عن طرق جديدة ذات أتثري أعلى وملموس على عدد الفقراء يف 

 مت اختاذ عدد من اإلجراءات لتحقيق هذه الغاية.وقد الدول األعضاء. 

املراجعة إىل  هتدف هذهتحول إىل منوذج العمل والتشغيل. و ري الصندوق حاليًا مراجعة شاملة للجي -5
كافحة  م، وتعزيز أدائه يفيف إطار جمموعة البنك اإلسالمي للتنميةتعزيز مكانة الصندوق ودوره 
شاطًا نيسعى الصندوق إىل حتقيق املزيد من التأثري وأن يكون أكثر الفقر يف الدول األعضاء. و 

وفعالية يف تطوير التحالفات الدولية ملكافحة الفقر حىت ال يتخلف أحد عن الركب وفقا ألجندة 
وره، وجتنب ، وتعزيز حضزايدة كفاءته واستدامته املالية أهداف التنمية املستدامة. كما يسعى إىل

 اتا سياسجع أيضً . كما نراللتنمية بنك اإلسالميلاالزدواجية يف األنشطة التشغيلية واملالية ل
 اصة ابالستثمار لتعزيز إيرادات الصندوق.وق اخلالصند

 الرتكيز على الربامج املوجهة حنو التأثري

اختذ الصندوق خطوات عملية لعكس ثقافة الرتكيز يف املقام األول على حجم وعدد  -6
على سبيل . الربامج املوجهة حنو التأثري إىلاملشروعات املوافق عليها وتوجيه مزيد من الرتكيز 

ايل يف إطار برانمج صندوق التضامن ، وافق الصندوق هذا العام على أول مشروع ملاملثال
ذا الربانمج إىل يهدف هو واستبقائهم ابملدرسة".  األطفال املتسربني إلحلاق للتنمية اإلسالمي

هد ذلك ميو  لدول األعضاء املشاركة.مليون من األطفال املتسربني من املدارس يف ا 2.4دعم 
الطريق لتنفيذ الربانمج يف بلدان أخرى يف أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، اليت تضم 

نا فاسو ابكستان ونيجرياي وبوركي-أكرب عدد من األطفال املتسربني ابملدارس يف مناطقهم 
 .والنيجر وكوت ديفوار

و ة العمى الذي ميكن تفاديه، وهو برانمج آخر موجه حنكما مت إحراز تقدم كبري يف برانمج مكافح -7
 32جتدر اإلشارة إىل أن برانمج مكافحة العمى الذي ميكن تفاديه هو شراكة عاملية جتمع و التأثري. 

استشارة،  ماليني 10ومليون عملية لعالج إعتام عدسة العني  1.5شريًكا هتدف إىل تنفيذ 
 ،ندوقالصجرى األخرى. وقد أ د من خدمات بناء القدراتابإلضافة إىل توزيع النظارات والعدي

ألمراض  استشارة 60.000و عالجعملية  15.000 ،لربانمجابعتباره الشريك الرئيس يف ا
. عالوة على ذلك، مت تنظيم 2018منذ بدء التنفيذ يف أواخر عام  دول أعضاءيف ستة  ونعيال

بلغت و دولة عضو.  13من  اإلفريقيني الشباب برامج لبناء القدرات يف تركيا وتونس ألطباء العيون
يف ضوء و مليون دوالر أمريكي.  250 التكلفة اإلمجالية لربانمج مكافحة العمى الذي ميكن تفاديه
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من خالل وسائل غري  واردخيطط الصندوق لتوسيع تغطيته اجلغرافية وتعبئة املجناح هذا الربانمج، 
 ، مثل التمويل اجلماعي.تقليدية

 تعزيز موافقات الصندوق

ماليني دوالر أمريكي يف  105مشاريع وبرامج بلغت قيمتها  7كما وافق الصندوق على  -8
ذه الفقر، مت إسناد ه ا بسياسة البنك اإلسالمي للتنمية للحد من. واسرتشادً 2019عام 

 التعليم،و ، املياه والصحة، مثل إمدادات قطاعات اليت تراعي مصاحل للفقراءاملشروعات لل
من رأس مال الصندوق  ٪30قرر جملس إدارة الصندوق أيًضا ختصيص كما والتنمية الريفية.  

خالل هنج  قر منوطأة الف ختفيف يف املشروعات ذات التأثري الكبري على املدفوع الستثماره
مكني الت قصندو  ”-هو املشروع األول يف إطار هذا الربانمجو  التنمية". "وقف/ائتمان

 ، وقد ساهممليون دوالر أمريكي 500لغ قيمته ، والذي تباالقتصادي للشعب الفلسطيين"
 مليون دوالر أمريكي. 52.0صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية فيه مببلغ 

 2019-2009الصندوق يوضح الرسم البياين أدانه منو موافقات مشاريع   -9

 

 

 تعزيز الشراكات من أجل حشد املوارد

والشركاء غري  لى القطاع اخلاصيركز بشكل أكرب عجديًدا لتعبئة املوارد  الصندوق منهًجاتبىن  -10
 االوقاف لتكون اإلحسان الستثمارطور الصندوق صناديق  الصدد،يف هذا و  .احلكوميني

مبثابة أداة مبتكرة لتعبئة املوارد يسعى من خالهلا الصندوق إىل التعاون مع اجلهات املاحنة 
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 الستثمار إحسانعلى أول صندوق املوافقة  متتو ابستخدام مفهوم الوقف اإلسالمي ومبادئه. 
مليون دوالر أمريكي، سوف يساهم  100االوقاف للقدس برأس مال مستهدف قدره 

الصندوق يعمل و مليون دوالر أمريكي.  20.0ق التضامن اإلسالمي للتنمية فيه مببلغ صندو 
مليون  250على إنشاء وقف إحسان استثماري مع انفستكورب، البحرين، بقيمة  أيًضا

  ويتم النظر يف عدد من الصناديق املماثلة يف الدول األعضاء األخرى. أمريكي،دوالر 

 وك الوقف النقدية لتكون منتًجا مبتكرًا يسعى من خالله إىلبتطوير صك الصندوق أيًضاقام  -11
 ي التخطيطوجير الشراكة مع املؤسسات املالية املؤهلة لتعبئة املوارد من أجل احلد من الفقر. 

 منها اإلصدار األول يبلغ، مليار دوالر أمريكي 1.0ية بقيمة قدصكوك وقف ن إلصدار
 دوالر أمريكي مع املنظمات املاليزية. 100.0

على  2لحق ، بينما حيتوي املعن الربامج املوجهة حنو النتائج على مزيد من التفاصيل 1حيتوي امللحق 

 ابلفعل. اكتملتمشاريع / برامج  6نتائج 

 دخل الصندوق

ل عملياته طلوبة فورًا لتمويامل غريي طلب من الصندوق استثمار رأس ماله واألرابح احملتجزة  -12
 (،ائتمان)أي  اوابعتبار الصندوق وقفً لتوليد دخل ميكن استخدامه يف متويل مشاريعه وبراجمه. 

 اإليرادات،ن لتحقيق أقصى قدر مو . يف أنشطته التشغيليةاملال املدفوع ال يستخدم  فإن رأس
ية للصندوق النقدية احلال يتم االحتفاظ ابلسيولة فقط ابلقدر الالزم للوفاء ابملتطلبات

 يتم استثمار مجيع موارد رأس املال يفكما   .على املدى القصري سحوبةوااللتزامات غري امل
عتمد بقيمة املال املمن أصل رأس و . يف الصندوقالصندوق وفًقا لسياسة االستثمار املعتمدة 

والر أمريكي يف مليار د 2.585رأس املال املدفوع إىل  بلغمليار دوالر أمريكي،  10.0
إىل  2019من املتوقع أن يصل صايف دخل الصندوق يف عام و . 2019هناية أكتوبر 
مليون دوالر أمريكي الذي مت حتصيله  84.22، مقارنًة مببلغ مليون دوالر أمريكي 86.32

 .2018يف عام 

ر اأطلق الصندوق العديد من املبادرات لتكميل تدخالته يف الدول ألعضاء من خالل استثم -13
 جزء من موارده الرأمسالية يف مشاريع وبرامج احلد من الفقر، كما هو مبني أعاله.
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علقة يف اإلجراءات املتسياسة عامة لالستثمار يسرتشد به ل اجديدً  االصندوق إطارً  يطور -14
ستقبلية اإلنفاق امل تستند السياسة العامة إىل أهداف الصندوق وأهدافو بتخصيص األصول. 

أيًضا ختصيص األصول االسرتاتيجية، والذي حيدد املخصصات املستهدفة  شملتاملتوقعة. و 
ملختلف فئات األصول مع اهلدف العام املتمثل يف تعزيز العائد على استثمارات صندوق 

 التضامن اإلسالمي للتنمية.

 :1امللحق 

 برانمج املبادرات اجلديدة لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

-2018األطفال املتسربني واستبقائهم ابملدرسة )صندوق التضامن اإلسالمي إلحلاق  برانمج .1
2021 ) 

نشر  التعليم فوق اجلميع، قطر. ويهدف إىل مؤسسة مت تصميم هذا الربانمج وتطويره ابلشراكة مع
وحدات تعليمية بديلة معجلة للوصول إىل األطفال املتسربني من املدارس وتسجيلهم يف املدارس 

راع واألطفال للوصول إىل اجملتمعات احمللية وحاالت الص ،بناًء على خلفياهتم املتنوعةاستبقائهم فيها و 
مت حتديد مايل قد و ، وتوفري التعليم األساسي اجليد هلم. اجات اخلاصة أو اإلعاقات اخلفيفةذوي االحتي

 ونيجرياي وابكستان للمرحلة األولية من الربانمج.
( االستفادة من التمويل املشرتك املبتكر الذي يوفر موارد 1يرتكز الربانمج على ثالثة مبادئ. وهي: )و 

( توسيع نطاق مشاركة اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف تقدمي 2) األعضاء؛ميسرة إضافية للدول 
( 3) الوطنية؛ات قدر اخلدمات التعليمية على أساس اخلربة الراسخة والرغبة يف تبادل املعرفة لبناء ال

من املدرسة يف  املتسربني إىل األطفالالرتكيز على نتائج التعليم الشامل واجليد مع التدخل املوجه 
 النزاعات و /أو احملرومني من اجملتمعات اليت يصعب الوصول إليها.

مليون دوالر أمريكي على  100على مسامهة بقيمة  2018وافق جملس إدارة الصندوق يف أبريل 
مليون دوالر  375( هلذا الربانمج من إمجايل التكلفة املقدرة بـ 2019و 2018مدى عامني )

 ف يفاألطرامتعددو التنفيذ  / وشركاءأخرىحكومية  ومنظمات غري ماحنونسوف يساهم و أمريكي. 
ة كتقدر املسامهات العينية املقدمة من احلكومات املشار و مليون دوالر أمريكي.  127موارد منحة تبلغ 

سبة لتنمية بنمن صندوق التضامن اإلسالمي ل ماليةافعة ر  وميثل ذلكمليون دوالر أمريكي.  148مببلغ 
75:2:1. 

 (2020-2016صندوق العيش واملعيشة )
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كل ابلشراكة مع   2016العيش واملعيشة يف سبتمرب  برانمج صندوقالبنك اإلسالمي للتنمية  دشن
 لتنميةل التضامن اإلسالميمن اململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة وصندوق 

يتس من خالل جتميع املنح املقدمة من املاحنني برأس مال اإلقراض العادي من غومؤسسة بيل وماليندا
منخفضة  ول األعضاءالبنك اإلسالمي للتنمية، يقدم صندوق العيش واملعيشة موارد مالية ميسرة للد

 الدخل ملشروعات التنمية األساسية.
ع ما يق البنك اإلسالمي للتنمية من توز ، سيمّكن هذا املرف(2020-2016مخس سنوات )خالل و 

لرعاية الصحية ا، و ساريةالفقر، واألمراض ال يصل ملياري دوالر من التمويل العادي بشروط ميسرة ملعاجلة
سة ، والبنية التحتية الريفية يف الدول األعضاء يف البنك. وقد وجهت مخذائيغاألولية، والزراعة واألمن ال

 نفة منمصدول أعضاء غري الدول منوًا و وتسعون ابملائة من موارد صندوق العيش واملعيشة إىل أقل 
 ذات تركيز من الفقراء.البلدان األقل منواً 

ت لتأثري وجلنة املراجعة الفنية. وحىت اآلن، متومت إنشاء جلنة تقييم ا 2016بدأ تنفيذ الربانمج يف عام 
غ اليت تبل، ن املشاريع يف إطار هذا الربانمجمليون دوالر أمريكي م 606املوافقة على ما جمموعه 

وقطاع  ٪40توزع هذه املوافقات بني قطاع الصحة و مليون دوالر أمريكي.  724إمجالية تكلفتها 
موريتانيا و  مايلو  وجيبويت وغينياالكامريون و  ملشاريع يف بوركينا فاسو ،٪60الزراعة والبنية التحتية 

اليت حققها  ةوبلغت الرافعة املاليأوغندا. و طاجيكستان و السودان و السنغال و  نيجريايو  النيجرو  املغربو 
 .18:1الصندوق لصندوق املعيشة والعيش 

 (2022-2018مكافحة العمي الذي ميكن تفاديه )املرحلة الثانية من حتالف 
بناًء على التأثريات الكبرية على حياة الناس اليت حتققت خالل املرحلة األوىل من التحالف، وافق 
الصندوق وغريه من اجلهات املاحنة والشركاء على تقدمي اجليل الثاين من حتالف مكافحة العمى الذي 

ة ابلعيون شاملة ومستدامة للعناييهدف اجليل الثاين من التحالف إىل تقدمي خدمات و ميكن تفاديه. 
موزمبيق و  مايلو ريتانيا مو و غينيا بيساو وجيبويت و  كوت ديفوارو  وغينياتشاد و  دولة )بوركينا فاسو 12يف 

، ابإلضافة إىل إعتام عدسة العني، وسوف يتضمن اجليل الثاين أمراض النيجر وتوغو(و  جزر القمرو 
 ، واعتالل الشبكية وغريها.(اجللوكوما) املاء األزرق العني األخرى اليت ميكن الوقاية منها مثل

 5ماليني دوالر أمريكي يف  5مسامهة قدرها  ىعل2017فرباير وافق جملس إدارة الصندوق يف 
دوالر أمريكي  مليون 25.0 ة حشد موارد بقيمةالصندوق بدايً  استهدفما نبيو سنوات هلذا الربانمج. 

وقعت إعالن وقد مليون دوالر أمريكي.  251سنوات، ارتفع املبلغ الفعلي امللتزم به إىل  5خالل 
يث حميثل الربانمج إجنازًا يف تعبئة املوارد و . 2018جهة ماحنة وشريكة يف أبريل  32التحالف الرمسي 

 .49:1لرافعة املالية بلغ بلغت ا
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 للتمويل )ماليزاي ETHIS Malaysiaبواسطة  2018اجلماعي يف عام مت تطوير وإطالق منصة للتمويل 
 املوارد من اجلمهور إىل الربانمج. األخالقي( لتعبئةاجلماعي 

األعضاء منًوا  الدولبرانمج صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية للمنح الدراسية ألقل  .2
(2018-2027) 

ي الدراسية إضافة إىل برانمج البنك اإلسالميعد برانمج صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية للمنح 
للمنح الدراسية. واهلدف منه هو إاتحة الفرصة للشباب والشاابت احملتاجني واملوهوبني من أقل الدول 

سامهة يف ، ومتكينهم من امل/أو الدبلوم التقينحلصول على درجة البكالوريوس ومن أجل ا منواً للدراسة
 تنمية بلداهنم/ جمتمعاهتم.

مليون دوالر أمريكي يف  10.0على مسامهة بقيمة  2017مايو وافق جملس إدارة الصندوق يف د وق
 من التكلفة اإلمجالية هلذا الربانمج. ٪100سنوات متثل  10

 صندوق العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  .3
حجم وبلغ  ،2017مت إنشاء صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف يوليو 

رأس مال الصندوق من مسامهات البنك والدول  ويتألف. مليون دوالر أمريكي 500اهلدف األويل 
األعضاء والدول غري األعضاء يف البنك والكياانت واملؤسسات والشركات واألفراد داخل الدول 

االبتكار وخاصة ( دعم العامل اإلسالمي بقوة 1اهلدف العام للصندوق هو )و . وخارجها األعضاء
( تسهيل تسويق التكنولوجيا املطورة من 2االبتكار االجتماعي ملواجهة حتدايت التنمية الرئيسية، )

خالل شراكات مستدامة بني الباحثني ورجال األعمال من الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية 
( تشجيع األنشطة املشرتكة 3) ،دياالقتصا-التأثري االجتماعي حتقيق والدول غري األعضاء من أجل

بني الدول األعضاء اليت من شأهنا أن تؤدي إىل االبتكار ورايدة األعمال من خالل تطبيق العلوم 
( تعزيز استمرارية سلسلة التمويل والوصول إليها من خمتلف مصادر التمويل مثل 4؛ )والتكنولوجيا

ااتحة  يق التحوط يف املراحل الالحقة، من أجلصناديق التمويل االستثماري يف املراحل املبكرة وصناد
( 5)ديدة؛ اصة وإنشاء سوق جــكارها اخلالزدهار أبفل املبتكرة، اريع الصغرية واملتوسطةــالفرصة للمش

 واالبتكار. تكنولوجياوالختصيص مصدر اثبت ميكن توقعه من األموال اليت تعترب حامسة لتطوير العلوم 
 بينما وافق الربانمج،هلذا  مليون دوالر أمريكي 100على مسامهة قدرها وافق جملس إدارة الصندوق  

مليون دوالر أمريكي للربانمج. من املتوقع أن تساعد مسامهة  100البنك اإلسالمي للتنمية أيًضا على 
مليون دوالر أمريكي الستكمال رأس املال املستهدف  300املبلغ البالغ ابقي الصندوق يف تعبئة 

 .4:  1رافعة مالية قدرها  سيمثل ممامليون دوالر أمريكي(  500للصندوق )
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 (2030-2018برنامج تحالف وقف ناسور الوالدة )
لوالدة ايهدف برانمج حتالف وقف انسور الوالدة إىل حتسني صحة األم عن طريق معاجلة انسور 

( منع حدوث حاالت 1سيقوم الربانمج مبا يلي: )و  .2030واملسامهة يف القضاء عليه حبلول عام 
( زايدة خدمات إعادة 3) ،ساء الالئي يعانني من هذه احلالة( عالج الن2) الوالدة،جديدة من انسور 

 اعي للنساءواالجتم( توفري الدعم واملتابعة الكافيني لضمان حتقيق النشاط االقتصادي 4)التأهيل 
ن سيتم تنفيذ الربانمج يف أفغانستان وابكستان وسرياليو و الالئي يعاجلن من خالل هذا الربانمج. 

 والصومال وغامبيا.
 5ماليني دوالر أمريكي يف  5على مسامهة قدرها  2017يف مايو وافق جملس إدارة الصندوق 

سوف تستخدم مليون دوالر أمريكي و  40التكلفة اإلمجالية للربانمج  تبلغو سنوات هلذا الربانمج. 
مليون دوالر أمريكي من مصادر خارجية خالل  35مسامهة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لتعبئة 

 .7: 1رافعة مالية قدرها فرتة الربانمج، مما ميثل 
 برانمج متكني املنظمات غري احلكومية .4

ملسامهة يف احلد من الفقر يف الدول األعضاء منظمة التعاون اإلسالمي من اهلدف من الربانمج هو ا 
ع / منظمات اجملتمع املدين احمللية لتكون قادرة على مجني وتعزيز املنظمات غري احلكوميةخالل متك

سية ـج الرئيـلنتائمل اــتشو وأدائها على أرض الواقع.  نفيذهااألموال من السوق احمللية والدولية وحتسني ت
ر سبل يتطو  (2؛ )الجئ ويتيم 15,000 ـلـ هارات ذات الصلةــية املـتقدمي تعليم جيد وتنم( 1للربانمج: )

 500( تعزيز3الدخل من خالل األنشطة املدرة للدخل؛ ) خفضةأسرة من 3000 ــالعيش اجملتمعية ل
 غري احلكومية/ منظمات اجملتمع املدين. املنظمة

مليون دوالر أمريكي، ومن املخطط أن يساهم الصندوق مبنحة  40ربانمج تبلغ التكلفة التقديرية لل
 .3:1الرافعة املالية  ويتوقع أن تبلغ. سنوات 10ملدة  ماليني دوالر أمريكي 10مببلغ 

 االوقاف في البنوك اإلحسان الستثمارصناديق  .5

االوقاف  الستثماراإلحسان على مفهوم إنشاء صناديق  2017وافق جملس إدارة الصندوق يف نوفمرب 
يسعى صندوق  ،أداة مبتكرة لتعبئة املوارداألوقاف  اإلحسان الستثمارصندوق وميثل يف البنوك التجارية. 

التضامن اإلسالمي للتنمية إىل أتسيسها من خالل التعاون مع املؤسسات املالية املؤهلة يف جهوده لتعبئة 
م صندوق يستخد اء صندوق استثماري تقليدي،وبداًل من إنشاملوارد من أجل ختفيف وطأة الفقر. 

 اتحبس املسامهاالوقاف مفهوم ومبادئ الوقف )الوقف اإلسالمي( حيث يتم  اإلحسان الستثمار
مسامهة تبلغ و (. إطالق املنفعة)أي األصل( من املستفيدين مع السعي لتحقيق الدخل من االستثمار )



 -9- 

. ٪80مقابل  ٪20حسان الستثمار االوقاف ديق اإلصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية يف صنا
 .4: 1 وهو للرافعة املاليةاحلد األدىن  حيقق الصندوقوابلتايل 

 فيما يلي صناديق اإلحسان الستثمار االوقاف قيد اإلنشاء:

صندوق اإلحسان الستثمار االوقاف لـلقدس مع بنك خمتار يف منطقة اخلليج، واهلدف  (أ)
 مليون دوالر أمريكي. 100هو 

مليون  150هو واهلدف يف البحرين  انفستكورباالوقاف مع  اإلحسان الستثمارصندوق  (ب)
 .دوالر أمريكي

الية يف البنوك الت األوقاف مع الستثمار األخرى صناديق اإلحسانبشـأن جيري التفاوض  (ج)
 الكويت وماليزاي واإلمارات العربية املتحدة.

 صكوك الوقف النقدية: .6
صكوك األوقاف النقدية عبارة عن أداة مبتكرة لتعبئة املوارد يسعى صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
إىل إصدارها من خالل الدخول يف شراكات مع املؤسسات املالية املؤهلة ضمن جهوده لتعبئة املوارد 

هوم صكوك على مف 60رقم وافق اجتماع جملس إدارة الصندوق وقد من أجل ختفيف وطأة الفقر. 
. وفًقا للنموذج املقرتح، يستهدف الصندوق مليار دوالر أمريكي من 2018فرباير يف الوقف النقدية 

 200و 100صكوك الوقف النقدية، اليت سيتم إصدارها على مراحل تبدأ بشرحية ترتاوح قيمتها بني 
مليار دوالر  1.0خيطط الصندوق إلصدار صكوك الوقف النقدية بقيمة و  مليون دوالر أمريكي.

مع املنظمات املاليزية مبوجب لوائح بنك  دوالر أمريكي 100.0 منها إصدارأول ، قيمة أمريكي
 نيجارا.

 برانمج التمكني االقتصادي العاملي .7
يت هلا أتثري يف املشروعات الستثمار جزء من رأس املال املدفوع أعد الصندوق هذا الربانمج لتمكينه من ا

 على اجملتمعات احملرومة اليت ستخدم األهداف التالية:اقتصادي كبري -اجتماعي
 ختصيص املزيد من املوارد لتخفيف حدة الفقر -
 االستثمار يف املشاريع املتوافقة مع سياسة الصندوق االسرتاتيجية -

 .وهلا الصندوقنطاق املشاريع اليت ميتوسيع دة أتثري و زاي -
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من رأس ماله إلنشاء برانمج التمكني االقتصادي  ٪30من خالل هذا املشروع، خيصص الصندوق  
 مج مببلغ تقدر التكلفة اإلمجالية للربانو مليون دوالر أمريكي(.  850العاملي )

 .3.7: 1فعة مالية متوقعة قدرها برا، مليارات دوالر أمريكي 4

 


