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للتنميةتقرير عن أنشطة صندوق التضامن اإلسالمي   
  م2015أكتوبر  15حتى 

 
 أّواًل: معلومات أساسية

ِِِّّّأ   -1 بوصِِِّّّصن صِِِّّّندوقاً تاصِِِّّّاً تابعِِِّّّاً " )"الصِِِّّّندول"( صِِِّّّندول التنِِِّّّامم السِِِّّّالم  للتنميِِِّّّة"س س 
ي عقِّد ذقرار مؤمتر القمة السالمية االسِّتثنائية الِّل، وفقاً )"البنك"( م  للتنميةالللبنك الس

ة الرمسيِِِّّّة قِِِّّّنطالالاكانِِِّّّ  م. و 2005يف ديسِِِّّّمرب  (السِِِّّّعوديةامملكِِِّّّة العربيِِِّّّة ) مبكِِِّّّة امكرمِِِّّّة
االجتمِِّّاا السِِّّنوي الثِِّّاال والثالثِِّّف يلِِّّس كِِّّافال  البنِِّّك السِِّّالم   يف "الصِِّّندول"عمِِّّال أل

 السنغال.، عاصمة مبدينة داكار ،م2007مايو  30و 29 يوم للتنمية، الذي عقد 
 

 10مسِِِِّّّّتقدر قِِِِّّّّدر   برأمسِِِِّّّّال أساسِِِِّّّّ   )اسِِِِّّّّتئماال(  1وقِِِِّّّّ هيئِِِِّّّّة علِِِِّّّّ   "الصِِِِّّّّندول"أسِِِِّّّّس  -2
ِِّّج  . وقِِّّد و  أمريكِِّّ   دوالر  اتمليِِّّار  عِِّّم مسِِّّا ا ا  كِِّّ  تعلِِّّم   "البنِِّّك"دول ميِِّّ    الِِّّدعوة جق 
 لعملياتن؛ امعنوي  و  الصن   الدعم   وتقد م  ، "الصندوليف "امالية 

 
دولِّن األعنِّا ، وكلِّك بِّالنقول بِّالنمو  الِّذي الصقر يف  للحد  مم "الصندول"س أعمال ر  ك  ت   -3

 الصِِِِّّّّحية الرعايِِِِّّّّة الرفِِِِّّّّ  مِِِِّّّّم مسِِِِّّّّتو وال سِِِِّّّّيما  البشِِِِّّّّريةخيِِِِّّّّدم الصقِِِِّّّّرا ، واالهتمِِِِّّّّام بالتنميِِِِّّّّة 
ومصِِّّادر الِِّّدتق القِِّّارة للصقِِّّرا  القِِّّدرة النتاجيِِّّة  لتعزيِِّّزالِِّّال م  الِِّّدعم امِِّّا   تقِِّّد  و (، والتعلِِّّيم

، وحتسِِّّف يف امنِِّّا ا الريصيِِّّة تاصِِّّةصقِِّّرا  لل جتاريِِّّةفِِّّرع عمِِّّق، وتِِّّوفذ منافِِّّذ  متويِِّّق :ومنقِِّّا)
هدار ِّ"األ. وتِِّّرتبه هِِّّذ  األهِِّّدار مباهِِّّرة بِِّّ(الريصيِِّّة وهِِّّبن احلنِِّّريةاألساسِِّّية البِِّّا التحتيِِّّة 

ويقِِِّّّدم  ."م(2020هِِِِّّّّ )1440عِِِّّّام حِِِّّّ  رؤيِِِّّّة البنِِِّّّك مِِِّّّ  "كمِِِّّّا تتصِِِّّّا "؛  أللصيِِِّّّةالمنائيِِِّّّة ل
 البنك.باً األعنا  األقق منو  الثماال والعشريم للدول  سرةشروط مي  بمتويالتن   "الصندول"

 
 تعبئة المواردثانياً: حالة 

امسِِِّّّا ة الطوعيِِِّّّة مِِِّّّم جانِِِّّّا الِِِّّّدول األعنِِِّّّا   أعلِِِّّّ  مبِِِّّّد "الصِِِّّّندول"تأسِِِّّّيس  ةتقِِِّّّوم فكِِِّّّر  -4
أن يأيت اجز  األعالم  امنتالر مم ة السالمية". وعلين، فقد كان"للتعبذ عم التنامم واألتو  

رتصعِِّّة الِِّّدتق، وبالقِِّّدر امدول ضِِّّمم الِِّّصة مِِّّم امسِِّّا ات مِِّّم اموعِِّّة الِِّّدول األعنِِّّا  امصِِّّن  
 لرتجيح امسا ات النعيصة امتوقعة مم جانا الدول األقق منواً. ،الكايف

 
الِِّّذي ال يِّزال "الصِِّّندول" يعِّاال مِِّّم تِّدال مسِِّّتو  امِِّّوارد امعبِّأة، مقارنًِِّّة برأمسالِّن امسِِّّتقدر  -5

، وكلِِِّّّك بِِِّّّالر م مِِِّّّم م 10يبلِِِّّّ   مثانيِِِّّّة أعِِِّّّوام علِِِّّّ  بِِِّّّد  أعمالِِِّّّن نِِِّّّ   مليِِِّّّارات دوالر أمريكِِِّّّ  
 م(.2012-2008تنصيذ تطتن االسرتاتيجية اخلمسية )اكتمال و 
 

                                                           

 . نعمليات" هو وحد  الذي سيكون متاحاً لتمويق الصندول"ستثمار موارد الذي سيدر   ادتق الأن  "الوق " مصقوم يعن 1
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مليِِِّّّار  2.68 "الصِِِّّّندول"بلِِِّّّ  امِِِّّّوا امسِِِّّّا ات امعلنِِِّّّة يف رأمسِِِّّّال ، م2015أكتِِِّّّوبر  15يف  -6
 أمريكِِِّّّ   مليِِِّّّار دوالر و ، اً دولِِِّّّة عنِِِّّّو  44مِِِّّّم  أمريكِِِّّّ   مليِِِّّّار دوالر  1.68، منِِِّّّن أمريكِِِّّّ   دوالر 
 .  "البنك"مم جانا  واحد

 
مليِِِِّّّّون  850، منقِِِِّّّّا أمريكِِِِّّّّ   مليِِِِّّّّار دوالر  2.42حِِِِّّّّ  ا ن  احملص ِِِِّّّّلةامسِِِِّّّّا ات  بلِِِِّّّّ  إ ِِِِّّّّا    -7

الِِِّّّدول  دفعتقِِِّّّا أمريكِِِّّّ   مليِِِّّّار دوالر  1.57و ،البنِِِّّّك السِِِّّّالم  للتنميِِِّّّة دفعقِِِّّّا أمريكِِِّّّ   دوالر 
ليِِّّون م 3.1م، سِِّّددت ثِِّّالل دول مسِِّّا ات وهِِّّ : اندونيسِِّّيا )2015ويف عِِّّام  األعنِِّّا .

مليِِِِِّّّّّون دوالر سِِِِِّّّّّددها  150مليِِِِِّّّّّون دوالر(، إضِِِِِّّّّّافة إ   4.5دوالر أمريكِِِِِّّّّّ (؛ وباكسِِِِِّّّّّتان )
البنِِّّك. ويتوقِِّّ  أن تسِِِّّّدد بِِّّنغالديي، قبِِِّّّق مايِِّّة العِِّّام، مليِِِّّّون دوالر أمريكِِّّ  وهِِِّّّ  عبِِّّارة عِِِّّّم 

 مليون دوالر أمريك . 13تبل   القسه اخلامس مم إ ا  مسا تقا اليت
 

أمريكِّ   مليِّون دوالر  51.72 م2015للربِّ  الثالِّم مِّم عِّام  "لصندولدتق "ا صايفبل   -8 م. وت عِِّّز  هِِّّذ  الزيِِّّادة 2014سِِّّنة للربِِّّ  الثالِِّّم مِِّّم مليِِّّون دوالر أمريكِِّّ    38.36 مقابِِّّق
 إ  منو احملصالة االستثمارية وامعدل امرتص  للعائد مم استثمارات الصندول.

 
، يف اجتماعن الراب  الِّذي 432-3/م م/إت ت عأقر الس كافال  الصندول القرار رقم  -9

، وكلِِِّّّك سِِِّّّعياً منِِِّّّن يف حِِِّّّق مشِِِّّّكلة ضِِِّّّع  تعقِِِّّّدات دينِِِّّّة جِِِّّّدةم مب2011عقِِِّّّد يف يونيِِِّّّو 
 امناساامستو    ريقة يف حتديدايلس  اعتمد الدول األعنا  يف رأمسال "الصندول". وقد

 :ه عوامق ح لثالثة معيار امتوسه امرج  بنا  عل  ، "لصندوللِّ"اكق دولة عنو   لتربا
 

 ؛للبلد باألرقام احلقيقيةقيمة إ ا  الناتج احملل   -
 ؛مم السل  واخلدماتالبلد قيمة صادرات  -
 .للبلد النقد األجنب   قيمة احتيا     -

 
أجقِِّّزة منالمِِّّة وكِِّّاالت اجتماعِِّّات خمتلِِّّ  يف  امعِِّّرب  عنقِِّّاوجقِِّّة النالِِّّر  مِِّّ القِِّّرار  يتسِِّّا هِِّّذا -10

 عنِِّّو علِِّّ دولِِّّة عِِّّدم وجِِّّود توجيقِِّّات معِِّّد ة مسِِّّاعدة كِِّّق  أن   :ومصادهِِّّا التعِِّّاون السِِّّالم 
 امسا ات.تلك مستو   تدالاألسباب الرئيسة يف امسا ة امناسبة يشكق أحد حتديد 

 
 3يِِّّوم   الِِّّذي عقِِّّد، يف اجتماعِِّّن اخلِِّّامس "صِِّّندولال"الِِّّس كِِّّافال   أضِِّّ  إ  كلِِّّك أن -11

، الِِِّّّذي 434-3/م م/إت ت عالقِِِّّّرار رقِِِّّّم اعتمِِِّّّد  ،دينِِِّّّة اخلر ِِِّّّوممبم 2012أبريِِِّّّق  4و
 :إ  ما يل الدول األعنا   يدعو

 
اختِِّّاك كافِِّّة التِِّّدابذ لِِّّدعم جقِِّّود الصِِّّندول يف تعبئِِّّة امِِّّوارد، ومِِّّم كلِِّّك علِِّّ  سِِّّبيق امثِِّّال، وقِِّّ  "... 

قطعِِّّة أرل علِِّّ  الصِِّّندول مِِّّم أجِِّّق تطويرهِِّّا، لكِِّّ  تِِّّدر دتِِّّالً يعِِّّز  مِِّّوارد الصِِّّندول. وسِِّّيعترب هِِّّذا 
م الوقِِّّ  إضِِّّافة إ  مِِّّا تقدمِِّّن الدولِِّّة العنِِّّو امعنيِِّّة مِِّّم مسِِّّا ة ماليِِّّة يف رامسِِّّال الصِِّّندول. وستسِِّّت د

% مِِّّم الِِّّدتق الِِّّذي يِِّّدر  اسِِّّتثمار الوقِِّّ  لتمويِِّّق مشِِّّاري  يف الدولِِّّة العنِِّّو، 50نسِِّّبة ال تقِِّّق عِِّّم 
 ".ويست دم امبل  امتبق  لتمويق أنشطة أتر  للصندول
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. ويف حِِّّال التربعِِّّات مِِّّوارد  تعزيِِّّزمِِّّم  "الصِِّّندول" اهلِِّّام   هِِّّذا القِِّّرارتنصيِِّّذ بِِّّالطب ، سِِّّيمك م  -12
األمِّال   الذي سيتحقا ممالدتق مم  مباهرةً ستستصيد الدول األعنا  اماحنة الوقصية، فإن 

  تصصِِِّّّو لقِِّّرار مِِِّّّ  ابِِِّّّ  عشِِّّر دول و حِِِّّّ  ا ن، فقِِّّد جتا. و الِِّّيت وقصتقِِّّا علِِِّّّ  "الصِِّّندول"
وتأجذهِّا كِِّّ  تِِّّدر  دتِِّّالً علِِّّ  ، حيِِّّم نكِّم بنِِّّا  أبِِّّرا  حديثِِّّة قطِّ  أرال يف منِِّّا ا متميِِّّزة

وهذ  الدول ه : أكربيجان، والكامذون، واألردن، والسنغال، واليمم، وبنف،  . "لصندول"ا
عم    دول أعنا  أتر ، أعربوع مان، والسودان، و ينيا، وبوركينا فاسو. وفنالً عم كلك

 .ذا القراروفقاً هلتربعات مناسبة "الصندول" نح استعدادها م
 

ِِِّّّ لصتِِِّّّ إضِِِّّّافة إ  كلِِِّّّك،  -13  15و 14 يِِِّّّوم  تاالسِِِّّّتثنائية الرابعِِِّّّة الِِِّّّيت عقِِِّّّدة السِِِّّّالمية القم 
الثانية عشرة اليت عقدت  "التعاون السالم    مة"منال  ة ، وقم  مةة امكر  مبك   م2012أ سطس 
يف مكافحِِّّة الصقِِّّر،  "الصِِّّندول"دور  االنتبِِّّا  إ القِِّّاهرة، بم 2013فربايِِّّر  7و 2فيمِِّّا بِِّّف 

. وعليِِِّّّن، "الصِِِّّّندول"امزيِِِّّّد مِِِّّّم الِِِّّّدعم هلِِِّّّذا  علِِِّّّ  حشِِِّّّد "البنِِِّّّك السِِِّّّالم  للتنميِِِّّّة" وحثتِِِّّّا
بِّذل أقصِّ  اجقِّود  يفألعِّوام الثالثِّة امقبلِّة تِّالل ا "لصندوللِِّّ"ا االسِّرتاتيج   يتمثق اهلدر 

ويف الوقِّ  نصسِّن،  .التزامات الِّدول األعنِّا  يادة و  ذ امدفوعة،   ي  االلتزاماتتحصيق ل
 بعِِِِّّّّ  الصِِِِّّّّرع امناسِِِِّّّّبة لتِِِِّّّّأمف مِِِِّّّّوارد إضِِِِّّّّافية لِِِِّّّّن، وكلِِِِّّّّك مِِِِّّّّم تِِِِّّّّالل "الصِِِِّّّّندول"يِِِِّّّّتلمس 

، وختصِِّّيب بعِِّّ  أصِِّّول األوقِِّّار، وتعزيِِّّز التمويِِّّق امشِِّّرت  االئتمِِّّان صِِّّناديامثِِّّق  ،ليِِّّاتا 
 القطاا اخلاع، إخل.كذلك اخلذ، و  أهق وعطا اتمشروعات الصندول، 

 
بِِّّرامج ختصيِِّّ  الصقِِّّر،  دعماسِِّّتئمان لِِّّالصِِّّندول إ ِِّّاراً لتأسِِّّيس صِِّّناديا اعتمِِّّد الِِّّس إدارة  -14

هِِِِِِّّّّّّركات القطِِِِِِّّّّّّاا اخلِِِِِِّّّّّّاع، و اخلِِِِِِّّّّّّذ، وأهِِِِِِّّّّّّق كومِِِِِِّّّّّّات، احلف الِِِِِِّّّّّّرا بف، مثِِِِِِّّّّّّق مبشِِِِِِّّّّّّاركة امِِِِِِّّّّّّاحن
لصِِِّّّناديا  التشِِِّّّغيل اهليكِِِّّّق  وضِِِّّّ حاليِِِّّّاً علِِِّّّ   "الصِِِّّّندول"  كِِِّّّع  ويِّ  . منائيِِِّّّةالؤسسِِِّّّات امو 

مِِّّ   مباحثِِّّاتي ر  كمِِّّا    ِِّّ  امقتمِِّّة.صظ بعالقِِّّات وثيقِِّّة مِِّّ  اجقِِّّات اماحنِِّّة تاالئتمِِّّان، فيمِِّّا  ِِّّ
 احلِِِّّّد  مِِِّّّم  ِِِّّّتم مب تلِِِّّّ  كِِِّّّاوريف تأسِِِّّّيس صِِِّّّناديا ائتمِِِّّّان  للشِِِّّّروابعِِِّّّ  الِِِّّّدول األعنِِِّّّا  

 الصقر.
 

للِِّّدتق يصِِّّ   قِِّّار  ضِِّّمان مصِِّّدر كِِّّذلك سياسِِّّة اسِِّّتثمارية هِِّّاملة  ِِّّدر  "الصِِّّندولوضِِّّ  " -15
 .عل  امد  الطويقحباجتن مم اموارد، فيما  صظ القيمة احلقيقية الستثماراتن 

 
 "الصندوق"عمليات ثالثاً: 
مليِّون دوالر  562.2م، 2015سبتمرب ماية بل  إ ا  متويالت الصندول امعتمدة، ح   -16

. ومم هذا امبل  ت ص   ( لتمويِّق مشِّاري  مِّنح. ٪4مليِّون دوالر أمريكِّ   ) 19.6ب أمريك  
وبلِِِّّّ  إ ِِِِّّّّا   للِِِّّّدول األعنِِِِّّّّا  األقِِِّّّق منِِِِّّّّواً. ٪78ومِِِّّّم إ ِِِّّّا  امشِِِِّّّّاري  امعتمِِِّّّدة، ت ص ِِِِّّّّب 

، وبالتِِّّا   قِِّّا معِِّّدل  2.7امعتمِِّّدة لِِّّدعم  يِِّّ  امشِِّّاري  التمِِّّويالت  مليِِّّار دوالر أمريكِِّّ   دوالرات مِِّّم التمِِّّويالت  5الصِِّّندول  قِِّّا  البِِّّاً  ، أي لكِِّّق دوالر يقدمِِّّن5:1رفِِّّ  مقِِّّدار  
 اخلارجية. 
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مليِِِّّّون دوالر أمريكِِِّّّ    121.6ه 1436بلِِِّّّ  إ ِِِّّّا  التمِِِّّّويالت امعتمِِِّّّدة للمشِِِّّّاري  لعِِِّّّام  -17 مليِِّّار  124.4مقِِّّدارها ل مقابِِّّق متِِّّويالت معتمِّدة مزمعِِّّة للقِِّّرول مليِّون للقِِّّرو  107.9)
 ،) مليِّون دوالر للمِّنح، مقابِّق متِّويالت معتمِّدة مزمعِّة للمِّنح بلغِِّّ   13.7ودوالر أمريكِّ  

 .مليون دوالر أمريك    14.77
 

دوالر  ونمليِّ 1.7مشل  العمليات امعتمدة مشروعف للتمويق األصغر يف قذ يزستان )مببل   -18
ماليِِِّّّف دوالر( واكتمِِِّّّق  7(، ومشِِِّّّروا واحِِِّّّد للتنميِِِّّّة ايتمعيِِِّّّة يف إندونيسِِِّّّيا )مببلِِِّّّ  أمريكِِِّّّ   

 65الصِِِّّّندول  كصالِِّّةإ ِِِّّّار يف حاليِِّّاً تنصيِِّّذ هِِّّذ  امشِِِّّّاري . وعليِِّّن، تبلِِِّّّ  العمليِِّّات النشِِِّّّطة 
 عملية.

 
 ٪43شِِّّمق التنميِِّّة الريصيِِّّة( وتسِِّّتحوك علِِّّ  حنِِّّو ياالهتمِِّّام الرئيسِِّّة هِِّّ : الزراعِِّّة ) قطاعِِّّات -19

صِِِّّّندول؛ والتعلِِِّّّيم )يشِِِّّّمق برنِِِّّّامج كِِِّّّو األميِِِّّّة امقنيِِِّّّة( الِِِّّّذي يسِِِّّّتحوك علِِِّّّ  مِِِّّّم متِِِّّّويالت ال
 مم التمويالت. 24٪

 
مِّم  ٪80كان  الدُّول األعنا  األقق  منو اً أكرب مسِّتصيد مِّم هِّذ  العمليِّات )مِّا يزيِّد علِّ   -20

مِِِّّّم التمِِِّّّويالت امعتمِِِّّّدة كانِِِّّّ  ألفريقيِِِّّّا،  ٪61متِِِّّّويالت "الصِِِّّّندول"(.  ويف الواقِِِّّّ ، فِِِّّّإن 
 لدول آسيا والشرل األوسه. ٪12لرابطة الدول امستقلة، و ٪15و
 

مليِِّّون  81‚9، مقابِِّّق أمريكِِّّ   مليِِّّون دوالر  97‚33 ،حِِّّ  اليِِّّوم ،سِِّّحوباتبلِِّّ  إ ِِّّا  ام -21
يِِِِِّّّّّاد عِِِِِّّّّّدد امشِِِِِّّّّّاري  امعتمِِِِِّّّّّدة امسِِِِِّّّّّتوفية لشِِِِِّّّّّروط د  امِِِِِّّّّّ  . و م2014مايِِِِِّّّّّة عِِِِِّّّّّام  حِِِِِّّّّّ دوالر 

 .الزيادةتأتذ السحوبات أيناً وتذة السحا، يتوق  أن 
 

 "الصندوق" المحوريّةبرامج رابعاً: 
تِّالل تطتِّن االسِّرتاتيجية  الصقِّر مم أجق احلد  مِّم كوريفبرنااف بتنصيذ  "الصندول" اهتم   -22

واسِِِِِّّّّّتمر يف تنصيِِِِِّّّّّذ هِِِِِّّّّّذ  الِِِِِّّّّّربامج بعِِِِِّّّّّد انقنِِِِِّّّّّا  مِِِِِّّّّّدة  م(2012-2008اخلمسِِِِِّّّّّية األو  )
. وتقِِِّّّدر "دعِِِّّّم التمويِِِّّّق األصِِِّّّغر برنِِِّّّامج"و "برنِِِّّّامج كِِِّّّو األميِِِّّّة امقنيِِِّّّة" : ِِِّّّاو  ،االسِِِّّّرتاتيجية

. ويِِِِِّّّّّؤدي أمريكِِِِِّّّّّ   مليِِِِِّّّّّون دوالر  500مِِِِّّّّم هِِِِِّّّّّذيم الربنِِِِِّّّّّااف مببلِِِِّّّّ   لكِِِِِّّّّّق   ال اليِِِِِّّّّّةالكلصِِِِّّّّة 
 20 قِِِّّّدر  اً مبِِِّّّدئي  ٍل رأمسِِِّّّا لكِِِّّّق برنِِِّّّامج ؛ فيقِِِّّّد م مِِِّّّم مِِِّّّوارد  الذاتيِِِّّّةحتصيزيِِِّّّاً  اً دور  "الصِِِّّّندول"

بنِِِِّّّّو  ال: )يشِِِّّّملون مِِِِّّّّم هِِِّّّركا  آتِِِِّّّّريم امبِِِّّّال  بقيِِِِّّّّة ويعب ِِِّّّ ، يف السِِِِّّّّنة أمريكِِِّّّ   مليِِِّّّون دوالر 
اجمعيِِِّّّات و امؤسسِِِّّّات السِِِّّّالمية، و  ، والبنِِِّّّو تعِِِّّّددة األ ِِِّّّرار، والقطِِِّّّاا اخلِِِّّّاع  اممنائيِِِّّّة ال

 .(ايتم  امدال  ت منالماو  ،اخلذية
 

23- ِِِِِّّّّّ مقِِِِِّّّّّدارها  ةإ الي ِِِِِّّّّّبقيمِِِِِّّّّّة  حِِِِِّّّّّ  ا ن يف إ ِِِِِّّّّّار هِِِِِّّّّّذيم الربنِِِِِّّّّّااف امشِِِِِّّّّّاري عِِِِِّّّّّدد  مِِِِِّّّّّم  د  اعت م 
لربنِِِِِّّّّّامج كِِِِِّّّّّو األميِِِِِّّّّّة  دوالر أمريكِِِِِّّّّّ   مليِِِِِّّّّّون  136.05) أمريكِِِِِّّّّّ   دوالر  مليِِِِِّّّّّون 247.52
وقِِِِّّّّد سِِِِّّّّاهم . (لربنِِِِّّّّامج دعِِِِّّّّم التمويِِِِّّّّق األصِِِِّّّّغر أمريكِِِِّّّّ   مليِِِِّّّّون دوالر  111.47وامقنيِِِِّّّّة، 

يف برنِِِّّّامج و  أمريكِِِّّّ   مليِِِّّّون دوالر  74.53 مببلِِِّّّ  برنِِِّّّامج كِِِّّّو األميِِِّّّة امقنيِِِّّّةيف  "الصِِِّّّندول"
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مم النصيا األكرب ت ص ب . وقد أمريك   مليون دوالر  24.52 مببل  دعم التمويق األصغر
 لدول األفريقية.هذ  االعتمادات ل

 

 الشركاء اإلنمائيينلتمويل المشترك مع خامساً: النهوض با
 يِِِِّّّّادة امبلِِِِّّّّ   ، وكلِِِِّّّّك مِِِِّّّّم أجِِِِّّّّقالتمويِِِِّّّّق امشِِِِّّّّرت النقِِِِّّّّول ب يفجاهِِِِّّّّداً  "الصِِِِّّّّندول"يسِِِِّّّّع   -24

األ ِّرار عالقِّات العمِّق مِّ  وهِّو مِّا يو ِّد أينِّاً . تِّأثذ وتعاليم امتاح مم التمويق  ال ا   
 أض واستدامتقا.  امشاري فرع جناح  تعزيز مم أجقا تريم  الشركا  المنائيفوم   امعني ة

عِِِّّّدداً مِِِّّّم الشِِِّّّراكات االسِِِّّّرتاتيجية لطِِِّّّرح مبِِِّّّادرات جديِِِّّّدة.  " أقِِِّّّامالصِِِّّّندول" أن   إ  كلِِِّّّك
 هذ  امبادرات: عل مثلة بع  األ أيتوفيما ي

 
 :القرى المستدامة برنامج -
دول أفريقيِِِّّّة  6مبِِِّّّدئياً يف   ذص ِِِّّّيِّ نِّ  كِِِّّّ    هِِِّّّذا الربنِِِّّّامج "الصِِِّّّندول" م، أ لِِِّّّا2011يف مِِِّّّايو   -25

مشِِِّّّروا قِِِّّّر  "الربنِِِّّّامج، امسِِِّّّتوح  جزئيِِِّّّاً مِِِّّّم  ويرمِِِّّّ  هِِِّّّذا. التاليِِِّّّة السِِِّّّنوات الِِِّّّثاللتِِِّّّالل 
مشكلة الصقر  حلق   متكامق ومتعدد القطاعات منوك  إمنائ    توفذإ   ،"ألمم امتحدةلاأللصية 

 :يف كِِّّق  مِِّّم للقِِّّر  امسِِّّتدامةولقِِّّد أعطيِِّّ  االنطالقِِّّة لربنِِّّااف امِِّّدق  يف ايتمعِِّّات الريصيِِّّة. 
ِّر   ،بالسودان ر رب دارفو  "كولبوس"منطقة و  ،تشاد )منطقة سالمات( ومو مبيِّا، بينمِّا جت 

ِّد هلِّذا بلِّ  التمويِّق ام. و و قورية قذ يزسِّتان ،يف النيجر :االستعدادات ل الل برنااف عتم  ( الواحد مشروالل أمريك   مليون دوالر  20أي مبعدل ) أمريك   مليون دوالر  120 الربنامج
علِِّّ  ايموعِِّّة التاليِِّّة مِِّّم الِِّّدول حاليِِّّاً  "الصِِّّندول" ويعكِِّّ يف هِِّّكق قِِّّرول ومِِّّنح صِِّّغذة. 
التِِّّاب   "معقِِّّد األرل"بالتعِِّّاون مِِّّ   وسِِّّي نص ذ هِِّّذا الربنِِّّامج. الِِّّيت ستسِِّّتصيد مِِّّم هِِّّذا الربنِِّّامج

لعِِِِِّّّّّرمل للتنميِِِِِّّّّّة نِِِِِّّّّّذومل، وامصِِِِِّّّّّرر ايف جامعِِِِِّّّّّة كولومبيِِِِِّّّّّا، ومركِِِِِّّّّّز األهِِِِِّّّّّدار المنائيِِِِِّّّّّة لأللصيِِِِِّّّّّة 
 م.ي، واهلالل األمحر القطري، وهركا  آتر يف أفريقيااالقتصادية 

 
 رائدة أخرى:برامج  -
برنِِّّامج احلِِّّد مِِّّم الصقِِّّر يف امنِِّّا ا  :مثِِّّق ،بِِّّرامج رائِِّّدةتنصيِِّّذ يعكِِّّ  الصِِّّندول حاليِِّّاً علِِّّ    -26

 احلنرية، وبرنامج الطاقة امتجددة للحد  مم الصقر، وبرنامج إنقاك األمقات.
 

 سادساً: المبادرات الجديدة
يف الصقِِّّر  احلِِّّد  مِِّّمبرنِِّّامج مثِِّّق  رامج رائِِّّدة جديِِّّدةبِِّّ تنصيِِّّذحاليِِّّاً علِِّّ   "الصِِّّندول"يعكِِّّ   -27

 .إنقاك األمقاتالصقر، وبرنامج  احلد  ممدة مم أجق نا ا احلنرية، وبرنامج الطاقة امتجد  ام
 

مليِِّّون دوالر أمريكِِّّ  لربنِِّّامج ي ِِّّدع  "صِِّّندول األسِِّّر  100أسِِّّقم الصِِّّندول كِِّّذلك مببلِِّّ   -28
امعيشِِِّّّية" وهِِِّّّو آليِِِّّّة هِِِّّّرا  أسسِِِّّّقا البنِِِّّّك بالتعِِِّّّاون مِِِّّّ  مؤسسِِِّّّة قيِِِّّّتس. و  تقتصِِِّّّر مسِِِّّّا ة 

  هِِّّركا  تِِّّارجيف، بِِّّق سِِّّاعد الصِِّّندول يف هِِّّذا الربنِِّّامج علِِّّ  تعبئِِّّة مِِّّوارد ماليِِّّة إضِِّّافية مِِّّم
 إ اد موارد ميسرة مم الدول األعنا .عل  
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مليِِِّّّون دوالر أمريكِِِّّّ  هِِِّّّراكة مِِِّّّ  حكومِِِّّّة  50ري العِِِّّّداد لنشِِِّّّا  صندول/هِِِّّّركة مببلِِِّّّ   ِِِّّّ -29
يسِِِِّّّّيا ومسِِِِّّّّا ف آتِِِِّّّّريم لصِِِِّّّّا  مؤسسِِِِّّّّات التمويِِِِّّّّق األصِِِِّّّّغر السِِِِّّّّالمية. فصِِِِّّّّ  مِِِِّّّّارس نندو إ

 PT Permodalan Nasional Madani (PNM)ندونيسِِّّية مؤسسِِّّة لم، رهِِّّح  احلكومِِّّة ا2015

Perso.  هريكاً اسرتاتيجياً للبنِّك السِّالم  للتنميِّة لتأسِّيس هِّذ  الشِّركة. ويتوقِّ  أن ختصِّب
هلِِّّذ  الشِِّّركة، علِِّّ   اً تأسيسِِّّي لٍ اموعِِّّة البنِِّّك السِِّّالم  للتنميِِّّة وامؤسسِِّّة الندونيسِِّّية رأمسِِّّا

 د امتبق  مم السول.يأن ي عبأ الرص
 
 ّيةالمستقبلافاق سابعاً: اآل

وحشِِّّد  تعبئِِّّة امِِّّواردلقِِّّود اج منِِّّاعصةإ   الراميِِّّة الجِِّّرا اتاختِِّّاك بعِِّّ   "الصِِّّندول"يعتِِّّزم  -30
 :ومم هذ  الجرا ات ما يل . التأييد

 
 واللجِِِّّّو  إ مِِِّّّ  الِِِّّّدول األعنِِِّّّا ، بِِِّّّإجرا  مشِِِّّّاورات تعبئِِِّّّة امِِِّّّوارد مِِِّّّم أجِِِّّّق قِِِّّّود اج تعزيِِِّّّز -

 ؛الدول األعنا ، إخل.ووق  أرال يف ، العيني ة واهلبات :حملسنفمثق ا  ذ تقليدية مصادر
 

امعنيِّة بامسِّؤولية االجتماعيِّة  "الصِّندول"مبِّادرات يف إ ِّار  م  القطاا اخلِّاع  مشاركة ا -
يف الِّدول األعنِّا  اللتمِّاس  -أفِّراداً ومؤسسِّات - واالتصال بكبِّار األثريِّا ، للشركات

 مسا تقم يف "الصندول"؛
 

 ؛م2017-2015لصرتة الثانية عم ا "لصندول"اوض  اسرتاتيجية  -
 

ن . وسِّتوج  "الصندول" حت  رعاية الصقر مبكافحة معنية استئمانية تاصةصناديا  إنشا  -
 والرعايِِّّة، االبتِِّّدائ   التعلِِّّيم مثِِّّق ) لصقِِّّرا لمتويِِّّق اخلِِّّدمات األساسِِّّية هِِّّذ  الصِِّّناديا إ  

الصحية األولية، والتمويق األصِّغر، والتنميِّة الزراعيِّة والريصيِّة، والطاقِّة مِّم أجِّق الصقِّرا ، 
 ؛(القدرات امؤسسية وتعزيزوال اثة العاجلة، 

 
انشِِّّا  صِِّّندول عِِّّام  للتعلِِّّيم يكِِّّون علِِّّ  هيئِِّّة وقِِّّ  مشِِّّروط )اسِِّّتئمان( مببلِِّّ  اقِِّّرتاح  -

مليِِِِّّّّون دوالر مِِِِّّّّم  100مليِِِِّّّّون دوالر أمريكِِِِّّّّ ، يسِِِِّّّّاهم فيِِِِّّّّن "الصِِِِّّّّندول" مببلِِِِّّّّ   500
اجز  امتبق  مم امؤسسات واجمعيات القليمية مثق أهق اخلذ، ي عبأ موارد  الرأمسالية، و 

الصِِّّندول علِِّّ  حكومِِّّات الِِّّدول األعنِِّّا  بِِّّق هِِّّذا  واألفِِّّراد األثريِِّّا . ولِِّّم يقتصِِّّر عمِِّّق
وكلك لنمان حتقيا أثر ملموس لقطاا  يشمق القطاا اخلاع وامنالمات  ذ احلكومية

 التعليم عل  الدول األعنا .
 

 دتلن؛  يادة بغيةامعتمدة  ي ةاالستثمار "الصندول" االلتزام التام بسياسة  -
 

 ."لصندولمالية "اتعزيز ل توسي  نطال الشراكات -
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 ملحق
 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

 )بالدوالر األمريكي( بيان المساهمات افي رأسمال "الصندوق"
 م2015أكتوبر  15ح  

 التعهدات الدولة الرقم
 )بالدوالر األمريك  (

 المبلغ المدافوع
 المالحظات )بالدوالر األمريك  (

  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد أفغانستان   1
  ذ مدفوا 0 10.000 ألبانيا  2
 كامالً مدفوا   50.000.000 50.000.000 اجزائر  3
 كامالً مدفوا   424.000 300.000 أكربيجان  4
 كامالً مدفوا   2.000.000 2.000.000 البحريم  5
 ح  الراب  القسه األول 4.000.000 13.000.000 بنغالديي  6
  ذ مدفوا 0 12.250.000 بنف  7
  ذ مدفوا 2.000.000 2.000.000 بروناي  8
 كامالً مدفوا   2.238.000 2.200.000 بوركينا فاسو  9

 كامالً مدفوا   2.000.000 2.000.000 الكامذون  10
  ذ مدفوا 0 2.000.000 تشاد  11
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد القمر  12
  ذ مدفوا 0 5.000.000 كوت ديصوار  13
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد جيبويت  14
 كامالً مدفوا   10.000.000 10.000.000 مصر  15
 كامالً مدفوا   4.000.000 4.000.000 اجابون  16
 حالة تاصة 12.000 ال يوجد تعقد  امبيا  17
 كامالً مدفوا   2.000.000 2.000.000  ينيا  18
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد  ينيا بيساو  19
 والثاال القسه األول 7.545.500 10.000.000 إندونيسيا  20
 القسه األول والثاال 65.000.000 100.000.000 إيران  21
 كامالً مدفوا   1.000.000 1.000.000 العرال  22
 كامالً مدفوا   3.000.000 3.000.000 األردن  23
 القسه األول والثاال 6.000.000 11.000.000 كا اتستان  24
 كامالً مدفوا   300.000.000 300.000.000 الكوي   25
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد قرقيزيا  26
 كامالً مدفوا   10.000.000 1.000.000 لبنان  27
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد ليبيا  28
 كامالً مدفوا   20.000.000 20.000.000 ماليزيا  29
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد امالدي   30
  ذ مدفوا 0 4.000.000 ما    31
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  ذ مدفوا 0 5.000.000 موريتانيا  32
 كامالً مدفوا   5.000.000 5.000.000 امغرب  33
 كامالً مدفوا   200.000 200.000 مو مبيا  34
  ذ مدفوا 0 2.000.000 النيجر  35
 كامالً مدفوا   2.000.000 2.000.000 نيجذيا  36
 كامالً مدفوا   5.000.000 5.000.000 ع مان  37
 مدفوا كامالً  10.000.000 10.000.000 باكستان  38
 القسه األول 186.000 500.000 فلسطف  39
 كامالً مدفوا   50.000.000 50.000.000 قطر  40
 كامالً مدفوا   1.000.000.000 1.000.000.000 امملكة العربية السعودية  41
  ذ مدفوا 0 10.000.000 السنغال  42
 القسه األول 300.000 1.000.000 سذاليون  43
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد الصومال  44
 القسه األول 944.000 15.000.000 السودان  45
 كامالً مدفوا   500.000 500.000 سورينام  46
 كامالً مدفوا   2.000.000 2.00.0.000 سوريا  47
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد  اجيكستان  48
 كامالً مدفوا   1.000.000 1.000.000 تو و  49
 كامالً مدفوا   5.000.000 5.000.000 تونس  50
 كامالً مدفوا   5.000.000 5.000.000 تركيا  51
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد تركمنستان  52
  ذ مدفوا 0 100.000 أو ندا  53
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد امتحدةالمارات العربية   54
 كامالً مدفوا   300.000 300.000 أو بكستان  55
 كامالً مدفوا   3.000.000 3.000.000 اليمم  56
جز  مم إ   األول القسه 850.000.000 1.000.000 البنك السالم  للتنمية   57

 القسه التاس 
  2.342.649.500 2.679.360.000 اإلجمالي 

 
 دولة 12    تعلم عم أي  تعقدالدول اليت عدد 
 دولة 28 الدول اليت تعقدت ودفع  كق  ما تعقدت بنعدد 
 دول 6 الدول اليت تعقدت ودفع  بع  ما تعقدت بنعدد 
 دول 10 الدول اليت تعقدت و  تدف  ما تعقدت بنعدد 

 
 ٪26.8 نسبة التعقدات إ  الرأمسال امستقدر

 ٪88.54 التعقداترأس امال امدفوا إ  نسبة 
 


