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  تقرير عن أنشطة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
  م2014 سبتمرب 30حىت 

  الجتماع الكومسيك  الثالثنيالدورة  يُعَرض على
  )م2014 نوفمرب 25-28( 

  
  أّوًال: معلومات أساسية

بع" ("الصــــندوق") صــــندوق التضــــامن اإلســــالمي للتنمية"س أســــِّ  -1 اً بوصــــفه صــــندوقاً خاصــــاً 
ي عقد ذقرار مؤمتر القمة اإلســالمية االســتثنائية الل، وفقاً ("البنك") مي للتنميةالللبنك اإلســ

ة الرمسية قنطالالاكانت م. و 2005يف ديســــــــــــــمرب  )اململكة العربية الســــــــــــــعودية( املكرمةمبكة 
االجتماع الســـــنوي الثاين والثالثني جمللس حمافظي البنك اإلســـــالمي  يف "الصـــــندوق"عمال أل

 السنغال.، مبدينة داكار ،م2007مايو  30و 29 يوميللتنمية، الذي عقد 
دوالر  اتمليار  10مســــتهدف قدره  برأمسال أســــاســــيّ  1هيئة وقفعلى  "الصــــندوق"أســــس  -2

ـــا املـــاليـــة  كي تعلنَ   "البنـــك"دول ميع ت الـــدعوة جلهَـــ جِّ . وقـــد وُ أمريكيّ   يفعن مســـــــــــــــــامهـــا
 لعملياته؛ املعنويَّ و  الفينّ  الدعمَ  وتقدِّمَ ، "الصندوق"

لنمّو الذي الفقر يف  للحّد من "الصــــندوق"س أعمال رَّ كَ تُ  -3 لنهوض  دوله األعضــــاء، وذلك 
لتنمية   لصــــــــــحيةا الرعاية الرفع من مســــــــــتوىوال ســــــــــيما ( البشــــــــــريةخيدم الفقراء، واالهتمام 

للفقراء  ملستدامةاومصادر الدخل القدرة اإلنتاجية  لتعزيزالالزم  الدعم املايلّ تقدمي و )، والتعليم
، وحتســــــــني ة)يف املناطق الريفية خاصــــــــفقراء لل جتاريةفرص العمل، وتوفري منافذ  متويل ومنها(

ــــــــــــــــالريفية وشــبه احلضــرية. وترتبط هذه األهداف مباشــرة باألســاســية البىن التحتية  هداف "األـ
ــــــــــــــــــــــــــــ (1440عام حىت رؤية البنك مع "كما تتفق "؛  أللفيةاإلمنائية ل ويقدم  ."م)2020هـ

 لبنك.اً األعضاء األقل منوّ الثماين والعشرين للدول  سرةشروط ميَّ به متويل "الصندوق"
  
 

                                                            

 . هعمليات" هو وحده الذي سيكون متاحاً لتمويل الصندوق"ستثمار موارد الذي سيدرّه ادخل الأن  "الوقف" مفهوم يعين 1
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 تعبئة املواردنياً: حالة 
ال يزال "الصـــــندوق" يعاين من تدين مســـــتوى املوارد املعبأة، مقارنًة برأمساله املســـــتهدف الذي  -4

لأمريكيّ مليــارات دوالر  10يبلغ  ــ ســــــــــــــبعــة مرور من رغم، وذلــك   هأعوام على بــدء أعمــال
 .م)2012-2008سرتاتيجية اخلمسية (خطته االمن تنفيذ  االنتهاءلرغم من و 

املســــــــامهة الطوعية من جانب الدول األعضــــــــاء  أعلى مبد "الصــــــــندوق"ســــــــيس  ةتقوم فكر  -5
يت املنتظر من ة اإلســالمية". وعليه، فقد كان"للتعبري عن التضــامن واألخوّ  اجلزء األعظم  أن 

دخل، رتفعة الاملدول الفئة ضــمن فة عضــاء املصــنَّ من املســامهات من جانب جمموعة الدول األ
لقدر   املتوقعة من جانب الدول األقل منواً. للتعويض عن ضعف املسامهات ،الكايفو

مليار  2.68 "الصندوق"بلغ جمموع املسامهات املعلنة يف رأمسال م، 2014 سبتمرب 30يف  -6
مليار دوالر و ، اً دولة عضـــــــــــو  44من جانب  أمريكيّ مليار دوالر  1.68، منه أمريكيّ دوالر 
 ."البنك"من جانب  واحد أمريكيّ 

لةاملســـــــامهات  بلغ إمجايلّ  -7 مليون دوالر  700، منها أمريكيّ مليار دوالر  2.26حىت اآلن  احملصـــــــَّ
 م2013يف عام  الدول األعضـــــاء. دفعتهامليار دوالر  1.56و ،البنك اإلســـــالمي للتنمية دفعها

ماليني  5ن دوالر أمريكي)، مصر (مليو  300( إندونيسيا: تشملدفعت دول عديدة مسامهات 
ماليني دوالر أمريكي)،  5( ن دوالر أمريكي)، كازاخستانمليو  2,4دوالر أمريكي)، إندونيسيا (

م قـــــدمـــــت 2014ويف  بنغالديش (مليون دوالر أمريكي).ماليني دوالر أمريكي)،  5تونس (
، ومليون دوالر أمريكّي على   مليون دوالر أمريكي 1,9إندونيسيا وبنغالديش مسامهات مببلغ 

 التوايل. 
 43,0 مقابل م2014 أمريكّي ســـــــــنةمليون دوالر  51,3صـــــــــايف دخل "الصـــــــــندوق" بلغ  -8

دة حقيُعزى ذلك بصـــــــــورة أســـــــــاســـــــــية إىل و  ،يف الســـــــــنة الســـــــــابقة أمريكيّ مليون دوالر  يبة ز
  م. 2014االستثمارات وارتفاع معدالت عوائد االستثمارات يف الصكوك يف 

، يف اجتماعه الرابع 432-3/م م/إت ت صجملس حمافظي الصــــــــــــــندوق القرار رقم اعتمد  -9
، وذلك سعياً منه يف حل مشكلة ضعف تعهدات الدول دةم جب2011عقد يف يونيو الذي 

  لتربع ملناســبااملســتوى  طريقة يف حتديداجمللس  اعتمد وقداألعضــاء يف رأمسال "الصــندوق". 
 :هي مؤشراتح لثالثة معيار املتوسط املرجَّ بناء على ، "لصندوقلـ"اكل دولة عضو 
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ألرقام احلقيقيةقيمة إمجايل الناتج احمللي  -  ؛للبلد 
 ؛من السلع واخلدماتالبلد قيمة صادرات  -
 .للبلد النقد األجنيبّ  قيمة احتياطيّ  -

مة التعاون منظ أجهزةاجتماعات كثري من   اليت أعربت عنهاوجهة النظر  معالقرار  يتسق هذا -10
حتديد  عضــــــــو علىدولة عدم وجود توجيهات معدَّة ملســــــــاعدة كل  ومفادها أنّ  ،اإلســــــــالمي

 املسامهات.تلك مستوى  تديناألسباب الرئيسة يف املسامهة املناسبة يشكل أحد 
جتماعه ، يف ا"صــندوق التضــامن اإلســالمي للتنمية"جملس حمافظي  اعتمد ،ذلك عالوة على -11

-3/م م/ت إ ت صالقرار رقم  ،خلرطومم 2012أبريل  4و 3يومي  الذي عقداخلامس 
 :إىل ما يليالدول األعضاء  يدعو، الذي 434

ثال، وقف املاختاذ كافة التدابري لدعم جهود الصـــــــــندوق يف تعبئة املوارد، ومن ذلك على ســـــــــبيل "... 
قطعة أرض على الصــــــندوق من أجل تطويرها، لكي تدر دخًال يعزز موارد الصــــــندوق. وســــــيعترب هذا 

خدم مسال الصــندوق. وســتســتأالوقف إضــافة إىل ما تقدمه الدولة العضــو املعنية من مســامهة مالية يف ر 
دولة العضـــــو، من الدخل الذي يدره اســـــتثمار الوقف لتمويل مشـــــاريع يف ال %50نســـــبة ال تقل عن 

 ".ويستخدم املبلغ املتبقي لتمويل أنشطة أخرى للصندوق

 ســــــــتفيدت عندما موارده تعزيزمن ســــــــيمكِّن "الصــــــــندوق"  اهلامّ  هذا القرارتنفيذ من اجللّي أن  -12
لى عاألمالك اليت وضعتها وقفاً  الذي سيتحقق منالدخل من  الدول األعضاء املاحنة مباشرةً 

أذربيجان، والكامريون، واألردن، هي دول ( عشـــــــر حىت اآلنســـــــتجابت ا. وقد "الصـــــــندوق"
 مناطق يف أراض) مبنح وغينيا، وبوركينافاســــو ،والســــودانوعمان، بنني، والســــنغال، واليمن، و 

جريها كي تدّر دخًال على "امتميزة، حيث ميكن بناء أبراج حديثة  . ويف الوقت "لصندوقو
ذا قاً هلوفتربعات مناســـبة "الصـــندوق" نح مل اســـتعدادهاعن  ت دول أعضـــاء أخرىذاته، أعرب

  .القرار
أغســــــــــــطس  15و 14 يومي تة اإلســــــــــــالمية االســــــــــــتثنائية الرابعة اليت عقدالقمّ  لفتتكما  -13

يما بني فالثانية عشـــرة اليت عقدت  "التعاون اإلســـالميّ  مة"منظَّ ة ، وقمّ مةة املكرَّ مبكّ  م2012
 تــاوحثيف مكــافحــة الفقر،  "الصــــــــــــــنــدوق"دور  االنتبــاه إىللقــاهرة، م 2013فرباير  7و 2
دف ويتمثل اهل ."الصــــــــندوق"املزيد من الدعم هلذا  على حشــــــــد "البنك اإلســــــــالمي للتنمية"

االسرتاتيجّي لــــــ"الصندوق" خالل األعوام الثالثة املقبلة يف بذل أقصى اجلهود لتحصيل مجيع 
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دة التزامات الدول األعضــــــاء.    لفرصا "الصــــــندوق"كما يتلمس االلتزامات غري املدفوعة، وز
بة لتأمني موارد إضـــــــــــــــافية لعملياته ناديقلياتاآل بعض ، وذلك من خاللاملناســــــــــــــ  ، كصــــــــــــــ

، وختصــيص بعض أصــول األوقاف، وتعزيز التمويل املشــرتك ملشــروعات الصــندوق، االســتئمان
 القطاع اخلاص، إخل.كذلك اخلري، و  أهل اتوهب

فقر، دعم برامج ختفيف الل االســــتئمانإطاراً لتأســــيس صــــناديق اعتمد جملس إدارة الصــــندوق  -14
شــــــــــــــركات قطاع خاص، و خري، وأهل حكومات، اجلهات املاحنة اليت تشــــــــــــــمل مبشـــــــــــــــاركة 

 ليالتشــــــــغياهليكل  وضــــــــعحالياً على  "الصــــــــندوق" فكعْ يَـ و  .، وآخرينمنائيةإومؤســــــــســــــــات 
 مباحثاتي رِ جيُْ و  ،املهتمةفظ بعالقات وثيقة مع اجلهات املاحنة ت، فيما حياالستئمانلصناديق 

سيس صناديق  للشروعمع بعض الدول األعضاء   احلّد من رتم مبختلف حماو  استئمانيف 
 الفقر.

دف   "الصندوقوضع " -15 في للدخل ي مستدامضمان مصدر كذلك سياسة استثمارية شاملة 
 .ى املدى الطويلعل ويضاعفها احلقيقية الستثماراتهحباجته من املوارد، فيما حيفظ القيمة 

 "الصندوق"عمليات لثاً: 
 ،مليون دوالر أمريكي) 382‚4(بقيمة  عمليةً  64حىت اليوم منذ إنشـــائه  "الصـــندوق" دعم -16

" اإلســـــــــــالمّي للتنمية البنكمن "تمويل أو مبشـــــــــــاركة يف ال مباشـــــــــــر من دخلهبتمويل ســـــــــــواء 
 64ني فمن ب. فنيةالســـــــــــــــاعدة املمنح ذلك يف مبا ، آخرين وممولنياملســــــــــــــتفيدة  كوماتواحل

، مليون دوالر أمريكي) 1‚7عملية، ُمّول مشـــروعان للتمويل األصـــغر يف قريغيزســـتان (بقيمة 
اكتملت  )ماليني دوالر أمريكي 7ومشـــــــروع للتنمية اجملتمعية املتكاملة يف إندونيســـــــيا (بقيمة 

 عملية.  62ة يف حمفظة الصندوق . وبذلك، يبلغ عدد العمليات النشطمجيعها
 

 ســـــــــــــــــاهموقـــد . أمريكيّ مليـــار دوالر  2,2 بلغمبلعمليـــات ا هلـــذه اإلمجـــاليـــةكلفـــة تر القـــدّ تُ  -17
يف ، ) أمريكيّ مليون دوالر  382,4(من إمجايل املبلغ  ٪17,4 بنســــــــــبة فيها "الصــــــــــندوق"

ك البنمن "لتمويل املشــــــــرتك  ،مليون دوالر أمريكيّ 1819,6وقدره  ،قي املبلغ جاء حنيٍ 
تنمية اليشمل و ومتثلت القطاعات الرئيسة يف (أ) الزراعة ( .آخرين " وشركاءللتنمية اإلسالميّ 
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يشــــــــــمل التدريب يل "الصــــــــــندوق"، (ب) والتعليم (و من متو  %43حنو  مثلت) حيث يةالريف
 من متويل "الصندوق".  %24حنو  ميثلاملهين) إذ 

 د على(ما يزيالعمليات  هذهمن كرب هي املســـــــــــتفيد األاً منوّ  األقلّ ول األعضـــــــــــاء وكانت الدُّ   -18
من هـــذه االعتمـــادات ٪61دِّمـــت قُـــ  فقـــدويف الواقع، . )"الصــــــــــــــنـــدوق"من متويالت 80٪

 .الشرق األوسطو آسيا لدول  ٪12، و"ابطة الدول املستقلةلـ"ر  ٪15ألفريقيا، و
ت للعمليات  -19  ، إذ ميثل ذلك نســــبةمليون دوالر أمريكي 67، حىت اآلنبلغ إمجايل املســــحو

 .من إمجايل مبلغ التمويل املعتمد 21٪

 "الصندوق" احملوريّةبرامج رابعاً: 
جمني بتنفيذ  "الصــــندوق" اهتمّ  -20 االســــرتاتيجية  خالل خطته الفقر من أجل احلّد من حمورينيبر

مج حمو األمية " :أال ومها ،م)2012-2008اخلمســــــــــــــية األوىل ( مج دعم "و "املهنيةبر بر
جمني مببلغ  لكــلٍّ  اإلمجــاليــةكلفــة ت. وتقــدر ال"التمويــل األصــــــــــــــغر مليون  500من هــذين الرب

مج فز؛ فيقدِّم من موارده الذاتيةدور احمل "الصـــــندوق". ويؤدي أمريكيّ دوالر  رأمساالً  لكل بر
 (ومنهم نمن شــركاء آخري الغاملب بقية ويعّبئ، يف الســنة أمريكيّ مليون دوالر  20 مبدئّياً قدره

املؤســــــــــــــســـــــــــــــات اإلســــــــــــــالمية، و  ، والبنوكتعددة األطراف، والقطاع اخلاصّ املمنائية اإلبنوك ال
 .)اجملتمع املدينّ هيئات و  ،اجلمعيات اخلرييةو 

جمني املشــــــــــــــاريععدٌد من  دَ اعُتمِ  -21 ذه هل ةمجاليّ القيمة اإل ت. وبلغحىت اآلن يف إطار هذين الرب
ـــــــــــــــ"ل يّ مليون دوالر أمريك 136,05( أمريكيّ دوالر  مليون 247,52 املشاريع مج حمو ـ بر

ــــــ"ل أمريكيّ مليون دوالر  111,47و، "األمية املهنية مج دعم التمويل األصغرـ ت وبلغ. ")بر
مليون دوالر أمريكّي  50,01(منها  أمريكيّ مليون دوالر  74,53 "،صـــــــندوقال"مســـــــامهة 

مج حمو األميــــــة املهنيــــــة" ل" مج دعم التمويــــــل  أمريكيّ مليون دوالر  24,52ورب يف "بر
 لدول األفريقية.ُخصِّص القسط األوفر من هذه االعتمادات لوقد  ،األصغر"
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 الشركاء اإلمنائينيلتمويل املشرتك مع خامساً: النهوض 
دة املبلغ اإل ، وذلك من أجللتمويل املشــــرتكلنهوض لجاهداً  "الصــــندوق"يســــعى  -22  مجايلّ ز

ومع  املعنّية األطرافعالقات العمل مع د أيضاً وهو ما يوطّ . ثريهوتعظيم املتاح من التمويل 
 ذلك وة علىعالواســتدامتها.  املشــاريعفرص جناح  تعزيز من أجلاآلخرين  الشــركاء اإلمنائيني

عدداً من الشـــــراكات االســـــرتاتيجية لطرح مبادرات جديدة. وفيما يلي  " أقامالصـــــندوق" نّ فإ
 هذه املبادرات: علىمثلة بعض األ

مج القرى املستدامة -  :بر
مج "الصــــــــــــــنــدوق" م، أطلق2011يف مــايو   -23 ذكي   هــذا الرب دول أفريقيــة  6مبــدئيــاً يف  يـُنَـفــَّ

مج، املســــــتوحى جزئياً من  ويرمي هذا. الّالحقة الســــــنوات الثالثخالل  قرى  مشــــــروع"الرب
مشــكلة الفقر  حللّ  متكامل ومتعدد القطاعات منوذج إمنائيّ  توفريإىل  ،"ألمم املتحدةلاأللفية 

كّل من تشـــــــــــــــاد   يف للقرى املســــــــــــــتدامةلفعل برامج  تانطلقو املدقع يف اجملتمعات الريفية. 
، وموزمبيق، بينما هنالك لســــــــــودان رغرب دارفو يف  "لبوسك"منطقة (منطقة ســــــــــالمات) و 

مويل املعتَمد هلذا بلغ الت. و ســـتانيز رية قريغترتيبات جارية إلطالق مشـــروعني يف النيجر ومجهو 
مج ) الواحد مشروعلل أمريكيّ مليون دوالر  20أي مبعدل ( أمريكيّ مليون دوالر  120 الرب

ص "الصـــــــندوق" من هذا املبلغ يف شـــــــكل قروض ومنح صـــــــغرية.  مليون دوالر  43,2ُخصـــــــِّ
ويســـــاهم الشـــــركاء اآلخرين مليون دوالر أمريكّي  35,6أمريكّي بينما يســـــاهم "البنك" مببلغ 

مج. أمريكيّ  مليون دوالر 11,5مببلغ  التابع  "معهد األرض"لتعاون مع  وســــيُنفَّذ هذا الرب
عريب للتنمية لاملصــــــــــــــرف ا"نريويب، ويف  "مركز األهداف اإلمنائية لأللفية"جلامعة كولومبيا، و

 ن.ي، واهلالل األمحر القطري، وشركاء آخر يف أفريقيا"االقتصادية 

 املبادرات اجلديدةسادساً: 
مج " مثل( رامج رائدة جديدةوضــــــــع بحالياً على  "الصــــــــندوق"يعكف  -24 يف قر الف احلّد منبر

مج الطــاقــة املتجــدّ "، و"نــاطق احلضــــــــــــــريــةامل مج "، و"الفقر احلــّد مندة من أجــل بر نقــاذ إبر
 .األمهات")
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 ّيةفاق املستقبلسابعاً: اآل
وحشــــــــد  دتعبئة املوار لهود اجل مضــــــــاعفةإىل  الرامية اإلجراءاتاختاذ بعض  "الصــــــــندوق"يعتزم  -25

 :ومن هذه اإلجراءات ما يلي. التأييد
 إىل واللجوءمع الدول األعضــــــــاء، جراء مشــــــــاورات تعبئة املوارد من أجل هود اجل تعزيز -

دول األعضــــاء، الووقف أراض يف ، العينّية واهلبات، احملســــننيمثل ( غري تقليدية مصــــادر
 )؛إخل.

ملســــــؤولية االجتم "الصــــــندوق"مبادرات يف إطار  مع القطاع اخلاصّ  التعامل - اعية املعنية 
ء، للشركات اس يف الدول األعضاء اللتم - أفراداً ومؤسسات - واالتصال بكبار األثر

 مسامهتهم يف "الصندوق"؛
 م؛2017-2015لفرتة لالثانية  "لصندوق"اوضع اسرتاتيجية  -
ه . وستوجَّ "الصندوق" حتت رعاية الفقر مبكافحة معنية خاصة استئمانيةصناديق  إنشاء -

 والرعاية ،االبتدائيّ كالتعليم ( لفقراءلمتويل اخلدمات األســـــــــــاســـــــــــية هذه الصـــــــــــناديق إىل 
الصـــــحية األولية، والتمويل األصـــــغر، والتنمية الزراعية والريفية، والطاقة من أجل الفقراء، 

 ؛)القدرات املؤسسية وتعزيزواإلغاثة العاجلة، 
دة بغيةاملعتمدة  يّةاالستثمار "الصندوق" االلتزام التام بسياسة  -  ؛مداخيله ز
 .على التمويل "لصندوق"ا قدرةتعزيز ل توسيع نطاق الشراكات -
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 امللحق 1
  صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

  يف رأمسال الصندوق الئحة املسامهات
  م2014 سبتمرب 30حىت 

  التعهدات  الدولة الرقم
لدوالر األمريكّي) )  

  املبلغ املدفوع
لدوالر األمريكّي) )  

  0  ال يوجد تعهد أفغانستان  1
  0  10.000 ألبانيا  2
  50.000.000  50.000.000 اجلزائر  3
  424.000  300.000 أذربيجان  4
  2.000.000  2.000.000 البحرين  5
  4.000.000  13.000.000 بنغالديش  6
  0  12.250.000  بنني  7
ي  8   2.000.000  2.000.000 برو
  2.238.000  2.200.000 بوركينا فاسو  9

  2.000.000  2.000.000 الكامريون  10
  0  2.000.000 تشاد  11
  0  ال يوجد تعهد القمر  12
  0  5.000.000 كوت ديفوار  13
  0  ال يوجد تعهد جيبويت  14
  10.000.000  10.000.000 مصر  15
  4.000.000  4.000.000 اجلابون  16
  12.000  ال يوجد تعهد غامبيا  17
  2.000.000  2.000.000 غينيا  18
  0  ال يوجد تعهد غينيا بيساو  19
  2.384.000  10.000.000 إندونيسيا  20
  65.000.000  100.000.000 إيران  21
  1.000.000  1.000.000 العراق  22
  3.000.000  3.000.000 األردن  23
  11.000.000  11.000.000 كازاخستان  24
  300.000.000  300.000.000 الكويت  25
  0  ال يوجد تعهد قرغيز  26
  1.000.000  1.000.000 لبنان  27
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  0  ال يوجد تعهد  ليبيا  28
  20.000.000  20.000.000 ماليز  29
  0  ال يوجد تعهد املالديف  30
  0  4.000.000 مايل   31
  0  5.000.000 موريتانيا  32
  5.000.000  5.000.000 املغرب  33
  200.000  200.000 موزمبيق  34
  0  2.000.000 النيجر  35
  2.000.000  2.000.000 نيجري  36
  5.000.000  5.000.000 ُعمان  37
  5.116.000  10.000.000 كستان  38
  186.000  500.000 فلسطني  39
  50.000.000  50.000.000  قطر  40
  1.000.000.000  1.000.000.000 اململكة العربية السعودية  41
  0  10.000.000 السنغال  42
  300.000  1.000.000 سرياليون  43
  0  ال يوجد تعهد الصومال  44
  944.000  15.000.000 السودان  45
  500.000  500.000 سورينام  46
  2.000.000  2.00.0.000 سور  47
  0  ال يوجد تعهد طاجيكستان  48
  1.000.000  1.000.000 توغو  49
  4.991.000  5.000.000 تونس  50
  5.000.000  5.000.000 تركيا  51
  0  ال يوجد تعهد تركمنستان  52
  0  100.000 أوغندا  53
  0  ال يوجد تعهد اإلمارات العربية املتحدة  54
  300.000  300.000 أوزبكستان  55
  3.000.000  3.000.000 اليمن  56
  700.000.000  1.000.000.000 البنك اإلسالمي للتنمية  57

 2.269.595.000 2.679.360.000 اإلمجايل  
  



 
10 

     

  
  دولة 12تعهد: الدول اليت مل تعلن عن أّي 

  دولة 27الدول اليت تعهدت ودفعت كّل ما تعهدت به: 
   7الدول اليت تعهدت ودفعت بعض ما تعهدت به: 

  دول 10الدول اليت تعهدت ومل تدفع ما تعهدت به: دول 
  
  
  

  %26.8نسبة التعهدات إىل الرأمسال املستهدف: 
 %84.4نسبة رأس املال املدفوع إىل التعهدات: 


