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 معلومات أساسية

للبنك اإلسالمي للتنمية )"البنك"(  اأنشئ صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )"الصندوق"( باعتباره صندوقا خاصا تابع -1
يف مكة املكرمة باململكة العربية السعودية، يف  ت عقديتال ،مبوجب قرار صادر عن الدورة االستثنائية ملؤمتر القمة اإلسالمي

طلق الصندوق رمسيا خالل االجتماع السنوي الثاين والثالثني جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية، وأ   .2005ديسمرب 
 يف دكار، بالسنغال. 2007مايو  30و 29الذي عقد يومي 

الدول  مجيع مليارات دوالر أمريكي. ودعيت 10أساسي مستهدف قدره ، برأمسال 1وقف يف هيئةوأنشئ الصندوق  -2
 إىل اإلعالن عن مسامهاهتا املالية يف رأمسال الصندوق وتقدمي الدعم الفين واملعنوي ألنشطته.بنك األعضاء يف ال

ع النمو الذي تشج   ص الصندوق لتمويل مشاريع وبرامج احلد من الفقر يف دول منظمة التعاون اإلسالمي، اليتوخيص   -3
ز القدرة اإلنتاجية عاية الصحية والتعليم، وتعز  الر  علىت يناحتسإجراء د على التنمية البشرية، وال سيما يدعم الفقراء، وتشد  

األسواق، وال سيما لفقراء  إتاحة الوصول إىلواألدوات املستدامة لتحقيق الدخل للفقراء، مبا يف ذلك متويل فرص العمل، و 
 أهداف بلوغبتباطا مباشرا وترتبط هذه األهداف ار  األرياف، وحتسني البنية التحتية األساسية الريفية وما قبل احلضرية.

ن األقل منوا األعضاء و والعشر  الدول الثمان اأساسستفيد منها تالتنمية املستدامة. ويوفر الصندوق متويال بشروط ميسرة، 
 يف البنك.

 الموارد حشدحال  –أوال 

. يف ما بينها "المينيالتضامن واألخوة اإلس إلبداء"أنشئ الصندوق على أساس مسامهات طوعية من الدول األعضاء  -1
" الدول األعضاء ذات الدخل املرتفعمن الدول املصنفة ضمن فئة "سامهات امل جزء كبري منيأيت أن  خىتو ، ي  ذلكل

 ض املسامهات الصغرية اليت حيتمل أن تقدمها الدول األعضاء األقل منوا.من شأنه أن يعو  مبقدار 

دا بضعف مستوى ما ح شد من املوارد، نه ال يزال مقي  ته، فإأ الصندوق عملياورغم أن عشر سنوات قد انقضت منذ بد   -2
 مليارات دوالر أمريكي. 10مقارنة برأمساله املستهدف املعتمد، وهو 

مليار  1.7دولة عضوا ) 49سامهت هبا ، مليار دوالر أمريكي 2.7 حاليا الصندوق االلتزامات برأسمالوتبلغ  -3
 قلح% من رأس املال املستهدف املعتمد )امل27.0ك ريكي(. وميثل ذلمليار دوالر أم 1.0دوالر أمريكي( والبنك )

1.) 

                                                            
 .هالدخل املتأيت من استثمار مواردحصرا من أنشطة الصندوق متو ل يقتضي مفهوم الوقف أن   1

 2018أكتوبر  31حتى  تهتقرير صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية عن أنشط
 مقد  م إلى اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )كو مسيك( في دورتها الرابعة والثالثين
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. وهذه الدول هي: مليون دوالر أمريكي 24.1تعهدات جديدة بلغت ، 2017يف عام ، مت أربع دولقد  و  -4
مليون دوالر  1.0مليون دوالر أمريكي(؛ وبروناي دار السالم ) 1.0مليون دوالر أمريكي(؛ وتوغو ) 21.1السودان )

 .2018د حىت اآلن بأي مبالغ يف عام تعه  مليون دوالر أمريكي(. ومل ي   1.0ف )الديأمريكي(؛ وامل

مليون  1قيمته  . وقد مت حىت اآلن استالم مبلغ واحدمليار دوالر أمريكي 2.585حاليا  رأس المال المدفوعويبلغ  -5
 اد هباملتعه   املسامهاتن ال مل يستلم م. لذلك، ال يز 2018من دولة عضو، هي بنغالديش، يف عام  دوالر أمريكي

 .أمريكي دوالر مليون 142.85مبلغ 

 ت إىل احملافظني املعنيني رسائل وقعها املدير العام للصندوق طلب منهم فيها ما يلي:رسل  وقد أ   -6

(i)   هالنظر يف زيادة مسامهاهتم الطوعية يف رأمسال الصندوق وفقا لقرار جملس حمافظي (ISFD/BG/3-
الصندوق استنادا إىل مال  رأساء إىل حتديد مستوى مسامهاهتا الطوعية يف يدعو الدول األعض لذي، ا(432

من  هحتياطيات، واهصادراتالناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي للبلد، وقيمة جمموع  احلسبانيضع يف د معيار حمد  
 النقد األجنيب؛

(ii)    ز موارده وفقا لقرار تعز  عائدات  جلينتطويرها يع يستطأرض وقفية مناسبة للصندوق قطعة النظر يف ختصيص
 (.ISFD/BG/3-433جملس حمافظي الصندوق )

دور  ،2016اليت عقدت يف اسطنبول يف عام  ،عالوة على ذلك، أكد مؤمتر القمة اإلسالمي يف دورته الثالثة عشرة -4
للصندوق.  التعهد برأس املال الالزم الصندوق يف توفري التمويل ملكافحة الفقر، ودعا الدول األعضاء يف البنك إىل

واجتذاب  التعهداتمن  يوف  بهما مل  يفاء بكلاإلوبالتايل، يركز الصندوق اسرتاتيجيا على بذل كل اجلهود لتحقيق 
الفرص املمكنة لتأمني موارد  طالععلى است يف الوقت ذاتهسيثابر الصندوق مسامهات جديدة من الدول األعضاء. و 

الصناديق االستئمانية، واألصول الوقفية، والشراكات،  ثلالفقر من خالل آليات ملتخفيف من ملشاريع ا مكملة
العالقة  ثمرويستشراكات اسرتاتيجية مع دول أعضاء خمتارة، الصندوق  يطوِّروالتمويل املشرتك، والقطاع اخلاص. و 

 الوثيقة مع املاحنني املهتمني باألمر إلطالق هذه الربامج.

يتسق مع املوارد الالزم  ستثمارية ابتغاء ضمان حتقيق عوائد أعلى ومصدر دخل ثابتوق سياساته االصندال يراجعكما  -5
 توفريها لربامج البنك للحد من الفقر، فضال عن احلفاظ على القيمة احلقيقية للمبالغ املستثمرة من رأس املال.

 عمليات الصندوق –ثانيا 

عملية  118ما جمموعه  2018أكتوبر  حىت 2008عام  الفرتة املمتدة منبلغت االعتمادات الرتاكمية للصندوق يف  -6
مليون دوالر أمريكي.  834.22دولة عضوا، ساهم فيها الصندوق مببلغ  33قروض ومنح( لفائدة يف شكل )

 منوا.لدول األعضاء قل األ% من جمموع املشاريع املعتمدة 80وخصصت نسبة 

نمية الريفية(، اليت خصص هلا ( الزراعة )مبا يف ذلك الت1) فهي هعمليات ا الصندوقالقطاعات الرئيسية اليت جيري فيهأما  -7
% من 24( التعليم )مبا يف ذلك التدريب املهين(، الذي خصص له ما نسبته 2% من متويل الصندوق، و)45حنو 

 متويل الصندوق.
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مبثابة وهو دوق العيش واملعيشة"، مليون دوالر أمريكي يف برنامج جديد، هو "صن 100كما ساهم الصندوق مببلغ  -8
وبالتايل فإن دعم  غيتس.، أنشأه البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة مقدماع قسط كبري من القرض يقوم على دف تسهيل

أيضا  سيتيحصندوق لصندوق العيش واملعيشة لن يعني على توفري املزيد من املوارد من الشركاء اإلمنائيني فحسب، بل ال
ماليني  606ميسرة. وقد اعتمد صندوق العيش واملعيشة مشاريع بلغت قيمتها اإلمجالية موارد بشروط  للدول األعضاء

 2017مليون خالل عام  243و 2016مليون دوالر أمريكي خالل عام  363.0دوالر أمريكي، اعتمد منها 
( %40لصحة )دات بني قطاع امليون دوالر أمريكي. وتتوزع هذه االعتما 724.0بتكلفة إمجالية للمشاريع مقدارها 

 ،وموريتانيا ،ومايل ،وغينيا ،وجيبويت، والكامريون ،( وختص مشاريع يف بوركينا فاسو%60وقطاع الزراعة والبنية التحتية )
 وأوغندا. ،وطاجيكستان ،والسودان ،والسنغال ،ونيجرييا ،والنيجر ،واملغرب

 حشد الموارد لتنمية األوقاف

، جهدا لتشجيع الدول األعضاء على 2012يف عام  ISFD/BG/3/433عتماد قراره مل يأل  الصندوق، منذ ا -9
، يف 2018يناير  31، حىت بلغ عدد الدول اليت خصصت قطعا أرضية للصندوقو  ختصيص أصول وقفية للصندوق.

 كوت ديفوار.و ، وجزر القمر، وبوركينا فاسو ،إطار برنامج الوقف أربع دول، هي بنني

 بنين

مليون دوالر أمريكي )أجري التقييم يف عام  5.7نني للصندوق مببلغ اليت خصصتها ب قطعة األرضيةقدرت قيمة ال -10
ويعكف الصندوق حاليا على  .2016فرباير  8يف مدينة كوتونو يوم  وضع حجر األساسنظم حفل (. و 2014

لتنفيذ املشروع.  للصندوقمشروع، ووافقت حكومة بنني مبدئيا على تقدمي إعفاءات ضريبية ومجركية للتعيني مدير 
 .2021سبتمرب  حبلولينتهي أن و  2018يتوقع أن يبدأ املشروع يف سبتمرب و 

 بوركينا فاسو

منحت بوركينا فاسو الصندوق قطعة أرضية كوقف يف منطقة رئيسية يف واغادوغو. ويعمل الصندوق حاليا على تقييم  -11
 إجراء دراسة جدوى.األرض قبل قطعة 

 جزر القمر

هكتارات. ويعمل  5 فوق مساحتهاتكورنيش موروين لقمر للصندوق قطعة أرضية على  مة جزر اخصصت حكو  -12
 الصندوق حاليا على تقييم قطعة األرض قبل إجراء دراسة جدوى شاملة.

عن اعتزامه  والسودان ،وتوغو ،واملالديف ،والكامريون ،وسرياليون ،وكوت ديفوار ،والبحرين ،وأعرب كل من آذربيجان -13
 .وقفية ندوق قطعة أرضيةمنح الص

 حشد الموارد لبرامج الصندوق القائمة على القروض والمنح

حلشد منح إضافية من الشركاء  2017يف عام  يهاووافق علثالثة برامج جديدة قائمة على املنح الصندوق  اعتمد -14
 لتمويل تلك الربامج على النحو التايل:

 تالفيه:مى الممكن مكافحة العمن أجل تحالف الالمرحلة الثانية من 
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فيه من أثر عظيم يف مكافحة العمى املمكن تالمن أجل تحالف البرنامج بناء على ما حتقق يف املرحلة األوىل من    (أ)
إىل  . ورمي من املرحلة الثانيةهحياة الناس، فقد اتفق الصندوق وماحنني وشركاء آخرين على تنفيذ املرحلة الثانية من

بلدا )بوركينا فاسو، وتشاد، وغينيا، وكوت ديفوار،  12ومستدامة للعناية بالعيون يف توفري خدمات شاملة وميسرة 
، ستشمل الساديا بيساو، وموريتانيا، ومايل، وموزمبيق، وجزر القمر، والنيجر، وتوغو(. وإىل جانب وجيبويت، وغين
 وغري ذلك. اعتالل الشبكية،و  ،أمراض عيون أخرى ميكن تالفيها، مثل الزرقاملرحلة الثانية 

 على مدىدوالر أمريكي ماليني  5مسامهة يف هذا الربنامج مببلغ  2017اعتمد جملس إدارة الصندوق يف فرباير و 
مليون دوالر أمريكي على  25.0ستهدف يف البداية حشد موارد هلذا التحالف مقدارها سنوات. ولئن كان ي   5

مليون دوالر أمريكي. وقد وقع على اإلعالن الرمسي  251 مخس سنوات، فقد ارتفع املبلغ الفعلي املتعهد به إىل
االجتماع السنوي جملموعة البنك يف تونس يف على هامش عقد من املاحنني والشركاء يف اجتماع  32للتحالف 

 20. وأبلغت اإلغاثة اإلسالمية باململكة املتحدة الصندوق مؤخرا مبضاعفة تعهدها من مليون إىل 2018أبريل 
     . 1:49إجنازا يف حشد املوارد بنسبة  ر أمريكي. وميثل الربنامجمليون دوال

ماليني دوالر  10وافق جملس إدارة الصندوق على مسامهة مقدارها : برنامج المنح الدراسية للفقراء   (ب)
 سنوات لربنامج منح دراسية للفقراء يف الدول األعضاء يف البنك. 10أمريكي على 

 .بنكاص بالاخل ملنح الدراسيةاإىل برنامج  وسيمثل هذا الربنامج إضافة

 جملس إدارة الصندوق على مسامهة  الصندوق يف  فقواناسور الوالدة: برنامج التحالف من أجل القضاء على      )ج(     
 ماليني دوالر أمريكي على مخس سنوات. 5هذا الربنامج مببلغ 

 على النحو التايل:  2017أخرى يف عام  امنح الصندوق اعتمد/خص ص    )د(      

  :7.0ته مليون دوالر أمريكي كجزء من برنامج قيم 2.0خصص الصندوق تعليم الالجئين السوريين 
. واجتذب هذا 2016عام من سنوات، بدءا  3تديره إدارة الصناديق االستئمانية ملدة  ماليني دوالر أمريكي

 ماحنني خارجيني.ماليني دوالر أمريكي من  7الربنامج مبلغا إضافيا قدره 

  :3ته خصص الصندوق مليون دوالر أمريكي كجزء من برنامج قيممبادرة األراضي الجافة في الصومال 
 سنوات.  3على  ماليني دوالر أمريكي تديره إدارة الصناديق االستئمانية

  :دوالر مليون  0.25وافق الصندوق على مبلغ بناء القدرات لبرنامج الشباب المقاولين في جزر القمر
 أمريكي هلذا الربنامج.

  :الر أمريكي هلذا املشروع.مليون دو  0.5وافق الصندوق على مبلغ طباعة الكتب الدراسية في اليمن 
   

يرمى من هذه الشراكة إىل إضافة مليون وظيفة يجاد فرص العمل بالشراكة مع سيالتيك، قطر: إلوضع برنامج  -15
 سيتيحهااستهدفها الربنامج يف البداية. وبذلك، سيبلغ عدد الوظائف اليت دولة عربية  15إضافية إىل مليوين وظيفة يف 

الية ة من خالل التمويل األصغر والتدريب املهين ومواءمة الوظائف. وتقدر تكلفة الربنامج اإلمجماليني وظيف 3الربنامج 
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مليون دوالر أمريكي من القروض امليسرة  80.0مليون دوالر أمريكي سيساهم منها الصندوق مببلغ  386.0مببلغ 
ماليني دوالر  7.0نامج منحة قيمتها املباشرة لفائدة الدول املستفيدة على مدى مخس سنوات. وستقدم سيالتيك للرب 

لدول املستفيدة. وجدير بالذكر أيضا أن يف التمويل األصغر مؤسسات ا ستغطيهافأما بقية مبلغ التمويل ، أمريكي
(، YES-COMجزر القمر ) يفالصندوق سبق له أن أقام شراكة مع سيالتيك يف برنامج دعم املقاولني الشباب 

 مليون دوالر أمريكي. 3.9والصندوق مببلغ  دوالر أمريكي مليون 1.675 سامهت فيه سيالتيك مببلغ

 الذين ال يتابعون دراستهم يفاستحداث برنامج لألطفال : ترمي هذه املبادرة إىل ، قطرالجميع فوقالتعليم مبادرة  -16
دول أخرى  إليه وباكستان، وستضاف ،ونيجرييا ،دول أعضاء: سيستهدف هذا الربنامج يف البداية مايل 3املدارس يف 

مبادرة  املدرسة بالتعاون مع الصندوق و مليون طفل إىل 2.4لربنامج إىل املساعدة على عودة يف املستقبل. ويرمي ا
مليون دوالر  375.0وحكومات الدول املستفيدة واملاحنني الدوليني. وتبلغ تكلفة الربنامج اإلمجالية  التعليم فوق اجلميع
لس إدارة الصندوق يف مليون دوالر أمريكي على حنو ما وافق عليه جم 100.0الصندوق مببلغ  فيهاأمريكي سيساهم 

 .2018رس ما 30

ساهم صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية يف هذا الصندوق مببلغ  :صندوق البنك للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار -17
مليون دوالر إضافية لفائدة صندوق  400.0 حشدمليون دوالر أمريكي. ويتوقع أن يساعد البنك على  100.0

 كار.العلوم والتكنولوجيا واالبت

مليار دوالر  2.5يوفر هذا الصندوق متويال ميسرا مببلغ  :لمؤسسة بيل وميلندا غيتسبرنامج العيش والمعيشة  -18
 اجلمع بنيمنوا األعضاء يف البنك، من خالل توفري مزيج من املنح والقروض امليسرة عن طريق الدول قل أأمريكي لفائدة 
واملنح اليت تقدمها اجلهات  والر أمريكي على مدى مخس سنواتمليون د 100.0 تهاقيم البالغة منحة الصندوق

 املاحنة يف صندوق استئماين متعدد املاحنني.

 حشد الموارد لبرامج الصندوق القائمة على االستثمار 

إنشاء صناديق وبرامج للتمكني االقتصادي: يتعلق األمر بصناديق وبرامج ستنشأ من رأس مال الصندوق أو دخله أو  -19
مج إىل حشد موارد إلنشاء صناديق ومؤسسات للتمكني االقتصادي يف الدول اس استثماري. ويرمي هذا الربناعلى أس

األعضاء تيسريا إلدماج الفئات املتدنية الدخل يف االقتصاد املنتج وتعزيز التنمية املستدامة. وقد أجريت دراسات 
التمكني  قع أن يفوق إمجايل قيمة صناديقبني الصندوق وأصحاب شأن آخرين. ويتو  2017ومشاورات يف عام 

مليارات دوالر أمريكي. وسترتاوح مسامهة الصندوق يف كل من هذه  4.0نظر يف إنشائها اليت ي   هوبراجماالقتصادي 
 %.25% و10الصناديق والربامج بني 

امة هذه الصناديق يسعى صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية إىل إقصناديق اإلحسان الستثمار األوقاف مع البنوك:  -20
% من رأس مال كل 20شد املوارد من احملسنني يف الدول األعضاء. ولن تتجاوز مسامهته يف هذه الصناديق الوقفية حل

% أو أكثر. وسيخصص الدخل املتأيت من كامل املبلغ 80صندوق منها، أي أن احملسنني سيسامهون مبا نسبته 
للتنمية. ويف ما يلي صناديق اإلحسان  فذها صندوق التضامن اإلسالمياملستثمر لربامج التخفيف من الفقر اليت ين

 الستثمار األوقاف اليت هي قيد اإلنشاء حاليا:
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استحدث صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية أيضا منتجات  :صندوق اإلحسان الستثمار األوقاف من أجل القدس -21
". ويستعني صندوق وق اإلحسان الستثمار األوقافمبتكرة حلشد املوارد، مثل "صكوك األوقاف النقدية"، و"صند

التضامن اإلسالمي للتنمية حاليا بصندوق اإلحسان الستثمار األوقاف إلنشاء صندوق خاص للقدس برأس مال قدره 
والبنك التجاري األردين وشركاء  مليون دوالر أمريكي. ويعكف على تطوير هذه املبادرة مع مؤسسة التعاون 100

 5ضامن اإلسالمي للتنمية مذكرة تفاهم مع شركائه يف صندوق القدس يوم ة هذا املبلغ. ووقع صندوق التآخرين لتكمل
أن ميضي قدما يف إقامة الوقف الذي سيخصص دخله ألهل القدس حتسينا ألحوال  حىت يستطيع 2018أبريل 

 عيشهم.

ملبلغ املستهدف : )افي البحرين (Investcorp) شركة إنفيستكوربع صندوق اإلحسان الستثمار األوقاف م -22
شركة ستتوىل يف حني مليون دوالر أمريكي،  30.0 لغمببالصندوق  يساهمسمليون دوالر أمريكي:  150.0و ه

شركة (. وقد تلقى صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية خطاب عزٍم من مليون دوالر 120.0 حشد إنفيستكورب
 .إنفيستكورب

على تطوير منتج جديد حلشد املوارد مع مي للتنمية يعكف صندوق التضامن اإلسالصكوك األوقاف النقدية:  -23
املؤسسات املاليزية. وستصدر صكوك األوقاف النقدية بتنظيم من بنك نيجارا. وحسب هذا الربنامج، سيصدر 

مليار دوالر أمريكي، على أن ترتاوح  1.0صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية صكوك أوقاف نقدية مببلغ يصل إىل 
 الرئيستقرير مليون دوالر أمريكي )أعدت وثيقة كاملة تشتمل على  200.0و 100.0ألول بني قيمة اإلصدار ا

 .(لكي ينظر فيها/يعتمدها جملس إدارة الصندوق هوتوصيات

يرمي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية إىل إطالق صندوق التكافل األصغر بالتعاون مع  صندوق التكافل األصغر: -24
ار وائتمان الصادرات لتوفري ضمانات للبنوك واملؤسسات املالية لكي توفر القروض مني االستثماملؤسسة اإلسالمية لتأ

للدول األعضاء ومؤسسات التمويل األصغر اليت حتتاج إىل موارد مالية لتوسيع براجمها للتمويل األصغر والتمكني 
ستدانة للحصول على املزيد منوا على اال أقل الدول األعضاء ةعالوة على ذلك، سيعزز هذا الصندوق قدر االقتصادي. 

مليون دوالر أمريكي على  50.0من املوارد ملكافحة الفقر. ويقرتح أن تبلغ مسامهة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
. وسيمكن هذا املبلغ مليون دوالر أمريكي 50.0 آخر قدره مخس سنوات. ويتوقع أن يساهم شركاء آخرون مببلغ

مليون دوالر أمريكي من خالل بوالص  250.0الستثمار وائتمان الصادرات من تأمني تأمني ااملؤسسة اإلسالمية ل
 إعادة التأمني.

  المضي قدما -ثالثا 

التدابري لبذل وتكثيف جهود حشد املوارد واملناصرة. وتشمل يعتزم صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية اختاذ عدد من  -25
 هذه التدابري:

خالل املشاورات مع الدول األعضاء، واالستفادة من املصادر غري التقليدية، مثل  ود حلشد املوارد منتعزيز اجله -
 احملسنني، والتربعات العينية، ووهب أراضي األوقاف يف الدول األعضاء، إخل.
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ذوي األرصدة ، واالتصال كذلك بركاتللشالقطاع اخلاص يف إطار مبادرات املسؤولية االجتماعية  معالتواصل  -
 لمسامهة يف الصندوق.ل اطلبمن األفراد واملؤسسات يف الدول األعضاء ة املالية الضخم

إنشاء صناديق استئمانية حمددة متصلة مبكافحة الفقر حتت مظلة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. وسريمى  -
حية األساسية، ي، والرعاية الصمن هذه الصناديق إىل متويل توفري اخلدمات األساسية للفقراء، مثل التعليم االبتدائ

 والتمويل األصغر، والزراعة، وتنمية األرياف، وتوفري الطاقة للفقراء، واإلغاثة الطارئة، وبناء القدرات املؤسسية.

 سياسة الصندوق االستثمارية وتنفيذها التنفيذ الفعال لزيادة دخله.استعراض  -

 دوق.ة التمويلية للصنو لقلتوسيع نطاق الشراكات تعزيزا  -
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 1 –ق لحالم

 بيان المساهمات في رأس مال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

 2018أكتوبر  31حتى 

التعهدات )بآالف  الدولة الرقم
 الدوالرات األمريكية(

المبالغ المدفوعة )بآالف 
 الدوالرات األمريكية(

 المالحظات

 ت بالكاملفعد   داتتعه

 ملبالكا د فع 1 000 000 1 000 000 اململكة العربية السعودية 1

 د فع بالكامل 300 000 300 000 الكويت 2

 د فع بالكامل 50 000 50 000 اجلزائر 3

 د فع بالكامل 50 000 50 000 قطر 4

 د فع بالكامل 20 000 20 000 ماليزيا 5

 د فع بالكامل 11 000 11 000 كازاخستان 6

 د فع بالكامل 10 000 10 000 مصر 7

 بالكاملد فع  10 000 10 000 باكستان 8

 د فع بالكامل 10 000 10 000 إندونيسيا 9

 د فع بالكامل 5 000 5 000 املغرب 10

 د فع بالكامل 5 000 5 000 عمان 11

 د فع بالكامل 5 000 5 000 تركيا 12

 د فع بالكامل 5 000 5 000 تونس 13

 د فع بالكامل 4 000 4 000 الغابون 14

 املع بالكد ف 3 000 3 000 بروناي 15

 د فع بالكامل 3 000 3 000 األردن 16

 د فع بالكامل 3 000 3 000 اليمن 17

 د فع بالكامل 2 200 2 200 بوركينا فاسو 18

 د فع بالكامل 2 000 2 000 البحرين 19
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 د فع بالكامل 2 000 2 000 سوريا 20

 د فع بالكامل 2 000 2 000 الكامريون 21

 بالكامل د فع 2 000 2 000 نيجرييا 22

 د فع بالكامل 2 000 2 000 غينيا 23

 د فع بالكامل 1 000 1 000 لبنان 24

 د فع بالكامل 1 000 1 000 العراق 25

 د فع بالكامل  500  500 سورينام 26

 د فع بالكامل 300 300 آذربيجان 27

 د فع بالكامل 300 300 أوزبكستان 28

 لد فع بالكام 200 200 موزمبيق 29

 فع جزء منهاد   داتتعه

القسطان األول  65 000 100 000 إيران 1
 والثاين

 القسط األول 944 36 100 السودان 2

 7إىل  1األقساط  7 000 13 000 بنغالديش 3

 القسط األول 940 12 250 بنني 4

 القسط األول 1 000 2 000 توغو 5

 القسط األول 12 1 220 غامبيا 6

 لقسط األولا 300 1 000 سرياليون 7

 القسط األول 186  500 فلسطني 8

 القسط األول 100 300 تركمنستان 9

 تعهدات لم ت دفع 

 مل ي دفع شيء - 10 000 السنغال 1

 مل ي دفع شيء - 5 000 كوت ديفوار 2

 مل ي دفع شيء - 5 000 موريتانيا 3
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 مل ي دفع شيء - 4 000 مايل 4

 يءمل ي دفع ش - 2 000 تشاد 5

 مل ي دفع شيء - 2 000 النيجر 6

 مل ي دفع شيء - 1 000 املالديف 7

 مل ي دفع شيء - 650 جزر القمر 8

 مل ي دفع شيء - 200 غينيا بيساو 9

 مل ي دفع شيء - 100 أوغندا 10

 مل ي دفع شيء - 10 ألبانيا 11

 لم تتعهد بأي مبالغ دول  

 مل تتعهد بأي مبلغ -  أفغانستان 1

 مل تتعهد بأي مبلغ -  يبويتج 2

 مل تتعهد بأي مبلغ -  غويانا 3

 مل تتعهد بأي مبلغ -  مجهورية قرغيزستان 4

 مل تتعهد بأي مبلغ -  ليبيا 5

 مل تتعهد بأي مبلغ -  الصومال 6

 مل تتعهد بأي مبلغ -  طاجيكستان 7

 مل تتعهد بأي مبلغ -  اإلمارات العربية املتحدة 8

 

 د فع بالكامل 1 000 000 1 000 000 مي للتنميةاإلسالالبنك  1

  2 585 144 2 705 830 المجموع الكلي

)بآالف  موارد الصندوق العينية: 
الدوالرات 
 األمريكية(

 5 355 قطعة أرض وقفية يف بنني 1

 حيدد الحقا بوركينا فاسو 2
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 حيدد الحقا جزر القمر 3

 حيدد الحقا كوت ديفوار 4

          

  

 


