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اإلسالمي للتنميةتقرير عن أنشطة صندوق التضامن   
  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 ديسِِِّّّم   (العربيِِِّّّة السِِِّّّعوديةاململكِِِّّّة ) مبكِِِّّّة املكرمِِِّّّة
االجتمِِّّاا السِِّّنوي الثِِّّاال والثالثِِّّف يلِِّّس كِِّّافال  البنِِّّك السِِّّالم   يف "الصِِّّندول"عمِِّّا  أل

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

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

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

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

، وحتسِِّّف يف املنِِّّا ا الريصيِِّّة تاصِِّّةصقِِّّرا  لل جتاريِِّّةفِِّّرع عمِِّّق، وتِِّّوفذ منافِِّّذ  متويِِّّق :ومنقِِّّا)
تحقيِِِِّّّّا . وتِِِِّّّّرتبه هِِِِّّّّذ  األهِِِِّّّّدار مبااِِِِّّّّرة ب(الريصيِِِِّّّّة واِِِِّّّّبن ا نِِِِّّّّريةاألساسِِِِّّّّية البِِِِّّّّت التحتيِِِِّّّّة 

رؤيِّة م  "كما تتصا ؛  و"أهدار األمم املتحدة للتنمية املستدامة" "أللصيةالمنائية لهدار "األ
للِِّّدو   سِِّّرةشِِّّروم مي  بمتويالتِِّّن  "الصِِّّندول"ويقِِّّدم  ."م(2020هِِِّّّ )1440عِِّّام حِِّّ  البنِِّّك 

 البنك.باً األعنا  األقق منو  الثماال والعشريم 
 

 تعبئة المواردثانياً: حالة 
املسِِِّّّا ة الطوعيِِِّّّة مِِِّّّم جانِِِّّّا الِِِّّّدو  األعنِِِّّّا   أعلِِِّّّ  مبِِِّّّد "الصِِِّّّندول"تأسِِِّّّيس  ةتقِِِّّّوم فكِِِّّّر  -4

أن يأيت اجز  األعالم  املنتالر مم ة السالمية". وعلين، فقد كان"للتعبذ عم التنامم واألتو  
رتصعِِّّة الِِّّدتق، وبالقِِّّدر املدو  ضِِّّمم الِِّّصة مِِّّم املسِِّّا ات مِِّّم اموعِِّّة الِِّّدو  األعنِِّّا  املصِِّّن  

 لرتجيح املسا ات النعيصة املتوقعة مم جانا الدو  األقق منواً. ،الكايف
 

الِِّّذي ال يِّزا  "الصِِّّندول" يعِّاال مِِّّم تِّدال مسِِّّتو  املِِّّوارد املعبِّأة، مقارنًِِّّة برأمسالِّن املسِِّّتقدر  -5
، وكلِِِّّّك بِِِّّّالر م مِِِّّّم م 10يبلِِِّّّ   مثانيِِِّّّة أعِِِّّّوام علِِِّّّ  بِِِّّّد  أعمالِِِّّّن نِِِّّّ   مليِِِّّّارات دوالر أمريكِِِّّّ  

 م(.2012-2008تنصيذ تطتن االسرتاتيجية اخلمسية )اكتما  و 
 

                                                           

 . نعمليات" هو وحد  الذي سيكون متاحاً لتمويق الصندول"ستثمار موارد الذي سيدر   ادتق الأن  "الوق " مصقوم يعن 1
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مليِِِِّّّّار  2.68 "الصِِِِّّّّندول"بلِِِِّّّّ  امِِِِّّّّوا املسِِِِّّّّا ات املعلنِِِِّّّّة يف رأمسِِِِّّّّا  ، م2016 أبريِِِِّّّّق 25يف  -6
 أمريكِِِّّّ   مليِِِّّّار دوالر و ، اً دولِِِّّّة عنِِِّّّو  44مِِِّّّم  يكِِِّّّ   أمر مليِِِّّّار دوالر  1.68، منِِِّّّن أمريكِِِّّّ   دوالر 
 .  "البنك"مم جانا  واحد

 
مليِِِِّّّّون  850، منقِِِِّّّّا أمريكِِِِّّّّ   مليِِِِّّّّار دوالر  2.47حِِِِّّّّ  ا ن  احملص ِِِِّّّّلةاملسِِِِّّّّا ات  بلِِِِّّّّ    ِِِِّّّّا    -7

الِِِّّّدو   دفعتقِِِّّّا أمريكِِِّّّ   مليِِِّّّار دوالر  1.57و ،البنِِِّّّك السِِِّّّالم  للتنميِِِّّّة دفعقِِِّّّا أمريكِِِّّّ   دوالر 
مل يسِِِِِّّّّّد د أي مِِِِِّّّّّم الِِِِِّّّّّدو  األعنِِِِِّّّّّا  أي مسِِِِِّّّّّا ة يف رأمسِِِِِّّّّّا   م،2016ويف عِِِِِّّّّّام  األعنِِِِِّّّّّا .

ماليِِّّف دوالر أمريكِِّّ  مِِّّم  100الصِِّّندول حِِّّ  ا ن، بيِِّّد أن البنِِّّك السِِّّالم  للتنميِِّّة سِِّّد د 
 املبل  الذي تعق د بن.

 
 أمريكِِِِِّّّّّ   مقابِِِِِّّّّّقمليِِِِِّّّّّون دوالر  62.07 م2015يف عِِِِِّّّّّام  "لصِِِِِّّّّّندولدتِِِِِّّّّّق "ا صِِِِِّّّّّايفبلِِِِِّّّّّ   -8

 8‚32ا االخنصِِّّال  خ تسِِّّارة عِِّّز  هِِّّذي  . و املنصِِّّرميف العِِّّام مليِِّّون دوالر أمريكِِّّ    72.33
مليِِِّّّون دوالر أمريكِِِّّّ  مِِِّّّم ودائِِِّّّ  الصِِِّّّندول )السِِِّّّندات السِِِّّّالمية(، وأينِِِّّّاً تسِِِّّّارة صِِِّّّرر 

 م.2015مليون دوالر أمريك  يف عام  2‚5العمالت األجنبية اليت بلغ  
 

، يف اجتماعن الراب  الِّذي 432-3/م م/ ت ت عأقر الس كافال  الصندول القرار رقم  -9
، وكلِِِّّّك سِِِّّّعياً منِِِّّّن يف حِِِّّّق مشِِِّّّكلة ضِِِّّّع  تعقِِِّّّدات دينِِِّّّة جِِِّّّدةم مب2011عقِِِّّّد يف يونيِِِّّّو 

 املناسااملستو    ريقة يف حتديدايلس  اعتمد الدو  األعنا  يف رأمسا  "الصندول". وقد
 :ه عوامق ح لثالثة معيار املتوسه املرج  بنا  عل  ، "لصندوللِّ"اكق دولة عنو   لت ا

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

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

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

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

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

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

قطعِِّّة أرل علِِّّ  الصِِّّندول مِِّّم أجِِّّق تطويرهِِّّا، لكِِّّ  تِِّّدر دتِِّّالً يعِِّّز  مِِّّوارد الصِِّّندول. وسِِّّيعت  هِِّّذا 
م الوقِِّّ   ضِِّّافة  خ مِِّّا تقدمِِّّن الدولِِّّة العنِِّّو املعنيِِّّة مِِّّم مسِِّّا ة ماليِِّّة يف رامسِِّّا  الصِِّّندول. وستسِِّّت د

% مِِّّم الِِّّدتق الِِّّذي يِِّّدر  اسِِّّتثمار الوقِِّّ  لتمويِِّّق مشِِّّاري  يف الدولِِّّة العنِِّّو، 50نسِِّّبة ال تقِِّّق عِِّّم 
 ".ويست دم املبل  املتبق  لتمويق أنشطة أتر  للصندول
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. ويف حِِّّا  الت عِِّّات مِِّّوارد  تعزيِِّّزمِِّّم  "الصِِّّندول" اهلِِّّام   هِِّّذا القِِّّرارتنصيِِّّذ بِِّّالطب ، سِِّّيمك م  -12
األمِّال   الذي سيتحقا ممالدتق مم  مباارةً ستستصيد الدو  األعنا  املاحنة الوقصية، فإن 

يف  حد  الِّدو  األعنِّا  )بنِّف(، جِّر  التِّ ا بقطعِّة أرل . و اليت وقصتقا عل  "الصندول"
للصِِّّندول، وجِِِّّّر  االحتصِِِّّّا  لبنِِِّّّا  ب ِِِّّّرجفع علِِّّ  هِِِّّّذ  القطعِِِّّّة يف العاصِِِّّّمة كوتونِِِّّّو يف مِِِّّّارس 

  أرال يف منِِِِِّّّّّا ا قطِِِِِّّّّّ  تصصِِِِِّّّّّو لقِِِِِّّّّّرار مِِِِِّّّّّ  ادو  تسِِِِِّّّّّ  بِِِِِّّّّّ  و جتام. وحِِِِّّّّ  ا ن، 2016
وهِِّّذ   . "لصِِّّندولوتأجذهِِّّا كِِّّ  تِِّّدر  دتِِّّالً علِِّّ  "ا، حيِِّّمي نكِِّّم بنِِّّا  أبِِّّرا  حديثِِّّة متميِِّّزة

الدو  ه : أكربيجان، والكامذون، واألردن، والسنغا ، واليمم، وبنِّف، وع مِّان، والسِّودان، 
نح اسِِّّتعدادها ملِِّّعِِّّم    دو  أعنِِّّا  أتِِّّر ، أعربِِّّو ينيِِّّا، وبوركينِِّّا فاسِِّّو. وفنِِّّالً عِِّّم كلِِّّك

 .ذا القراروفقاً هلت عات مناسبة "الصندول" 
 

ِِِّّّ لصتِِِّّّ  ضِِِّّّافة  خ كلِِِّّّك،  -13  15و 14 يِِِّّّوم  تة السِِِّّّالمية االسِِِّّّتثنائية الرابعِِِّّّة الِِِّّّيت عقِِِّّّدالقم 
الثانية عشرة اليت عقدت  "التعاون السالم    مة"منال  ة ، وقم  مةة املكر  مبك   م2012أ سطس 
يف مكافحِِّّة الصقِِّّر،  "الصِِّّندول"دور   خاالنتبِِّّا  القِِّّاهرة، بم 2013ف ايِِّّر  7و 2فيمِِّّا بِِّّف 

. وعليِِِّّّن، "الصِِِّّّندول"املزيِِِّّّد مِِِّّّم الِِِّّّدعم هلِِِّّّذا  علِِِّّّ  حشِِِّّّد "البنِِِّّّك السِِِّّّالم  للتنميِِِّّّة" وحثتِِِّّّا
بِّذ  أقصِّ  اجقِّود  يفألعِّوام الثالثِّة املقبلِّة تِّال  ا "لصندوللِِّّ"ا االسِّرتاتيج   يتمثق اهلدر 

ويف الوقِّ  نصسِّن،  .األعنِّا  التزامات الِّدو  يادة و  ذ املدفوعة،   ي  االلتزاماتتحصيق ل
 بعِِِِّّّّ  الصِِِِّّّّرع املناسِِِِّّّّبة لتِِِِّّّّأمف مِِِِّّّّوارد  ضِِِِّّّّافية لِِِِّّّّن، وكلِِِِّّّّك مِِِِّّّّم تِِِِّّّّال  "الصِِِِّّّّندول"يِِِِّّّّتلمس 

، وختصِِّّيب بعِِّّ  أصِِّّو  األوقِِّّار، وتعزيِِّّز التمويِِّّق املشِِّّرت  االئتمِِّّان صِِّّناديامثِِّّق  ،ليِِّّاتا 
 القطاا اخلاع.كذلك اخلذ، و  أهق وعطا اتملشروعات الصندول، 

 
دعم بِِّّرامج ختصيِِّّ  الصقِِّّر، اسِِّّتئمان لِِّّالصِِّّندول   ِِّّاراً لتأسِِّّيس صِِّّناديا اعتمِِّّد الِِّّس  دارة  -14

اِِِِِِّّّّّّركات القطِِِِِِّّّّّّاا اخلِِِِِِّّّّّّاع، و اخلِِِِِِّّّّّّذ، وأهِِِِِِّّّّّّق كومِِِِِِّّّّّّات، ا ف الِِِِِِّّّّّّرا بف، مثِِِِِِّّّّّّق مبشِِِِِِّّّّّّاركة املِِِِِِّّّّّّاحن
لصِِِّّّناديا  التشِِِّّّغيل اهليكِِِّّّق  وضِِِّّّ حاليِِِّّّاً علِِِّّّ   "الصِِِّّّندول"  كِِِّّّعع ويِّ  . منائيِِِّّّةالؤسسِِِّّّات املو 

مِِّّ   مباحثِِّّاتي ر  كمِِّّا   عِِّّ  املقتمِِّّة.صظ بعالقِِّّات وثيقِِّّة مِِّّ  اجقِِّّات املاحنِِّّة تاالئتمِِّّان، فيمِِّّا  ِِّّ
 ا ِِِّّّد  مِِِّّّم  ِِِّّّتم مب تلِِِّّّ  كِِِّّّاوريف تأسِِِّّّيس صِِِّّّناديا ائتمِِِّّّان  للشِِِّّّروابعِِِّّّ  الِِِّّّدو  األعنِِِّّّا  

 .، واستحداث مشاري  استثمارية حتقا منصعة للصقرا الصقر
 

للِّدتق يصِّ   قِّار  ضِّمان مصِّدر سِّتثمارية دِّدر اال تنسياسِّ النالر يف "الصندول"كما يعيد  -15
 .عل  املد  الطويقحباجتن مم املوارد، فيما  صظ القيمة ا قيقية الستثماراتن 

 
 "الصندوق"عمليات ثالثاً: 
مليِِِِِّّّّّون دوالر  565.8م، 2015هنايِِِِِّّّّّة بلِِِِِّّّّّ    ِِِِِّّّّّا  متِِِِِّّّّّويالت الصِِِِِّّّّّندول املعتمِِِِِّّّّّدة، حِِِِِّّّّّ   -16

. و  دوالر أمريكِّ   لصِّا  مليِّون  133.36عمليِّة بقيمِّة  19تال  العام، اعتمدت أمريك    10مليِِّّون دوالر أمريكِِّّ  لصِِّّا   128.0مشِِّّروعاً بقيمِِّّة  12دولِِّّة عنِِّّو، مقارنِِّّة بِِِِِّّّّّ  15
ووفقِِِِِّّّّّاً لسياسِِِِِّّّّّة البنِِِِِّّّّّك للحِِِِِّّّّّد  مِِِِِّّّّّم الصقِِِِِّّّّّر، يرتكِِِِِّّّّّز دعِِِِِّّّّّم 0م.  2014دو  أعنِِِِِّّّّّا  يف عِِِِِّّّّّام 

علِِّّ  األقِِّّق مِِّّم  ٪80الصِِّّندول علِِّّ  املشِِّّاري  كات األثِِّّر الكبِِّّذ علِِّّ  الصقِِّّر، وقِِّّد ت صِِّّب 
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 ٪85م، ت ص صِِّّ  2015تمِِّّدة لصِِّّا  الِِّّدو  األعنِِّّا  األقِِّّق منِِّّواً.  ويف عِِّّام متويالتِِّّن املع
منقِِّّا موجقِِّّة  ِِّّاالت  ٪48مِِّّم متِِّّويالت الصِِّّندول املعتمِِّّدة، للِِّّدو  األعنِِّّا  األقِِّّق منِِّّواً، و

الصقر املدق ، وه  حتديِّداً قطاعِّات التمويِّق األصِّغر، والتِّدريا املقِّن، والتنميِّة الريصيِّة. ويف 
ملنطقِّة الِّدو   ٪15و، لتمِّويالت املعتمِّدة كانِّ  لصِّا  أفريقيِّامم هِّذ  ا ٪61الواق ، فإن 
  لبلدان آسيا والشرل األوسه. ٪12املستقلة، و

 
 "الصندوق" المحوريّةبرامج رابعاً: 
تِّال  تطتِّن االسِّرتاتيجية  الصقِّر مم أجق ا د  مِّم كوريفع  برناافع بتنصيذ  "الصندول" اهتم   -17

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

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

بنِِِِّّّّو  ال: )يشِِِّّّملون مِِِِّّّّم اِِِّّّركا  آتِِِِّّّّريم املبِِِّّّال  بقيِِِِّّّّة ويعب ِِِّّّ ، يف السِِِِّّّّنة أمريكِِِّّّ   مليِِِّّّون دوالر 
اجمعيِِِّّّات و املؤسسِِِّّّات السِِِّّّالمية، و  ، والبنِِِّّّو تعِِِّّّددة األ ِِِّّّرار، والقطِِِّّّاا اخلِِِّّّاع  املمنائيِِِّّّة ال

 .(ايتم  املدال  ت منالماو  ،اخلذية
 

18- ِِِِِّّّّّ مقِِِِِّّّّّدارها  ة  الي ِِِِِّّّّّبقيمِِِِِّّّّّة  حِِِِِّّّّّ  ا ن يف   ِِِِِّّّّّار هِِِِِّّّّّذيم ال نِِِِِّّّّّااف املشِِِِِّّّّّاري عِِِِِّّّّّدد  مِِِِِّّّّّم  د  اعت م 
ل نِِِِِّّّّّامج كِِِِِّّّّّو األميِِِِِّّّّّة  دوالر أمريكِِِِِّّّّّ   مليِِِِِّّّّّون  136.05) أمريكِِِِِّّّّّ   دوالر  مليِِِِِّّّّّون 247.52
بلغ  مسِّا ات و . (ل نامج دعم التمويق األصغر أمريك   مليون دوالر  111.47واملقنية، 

مليِِّّون دوالر أمريكِِّّ  يف برنِِّّامج كِِّّو  50‚01) أمريكِِّّ   مليِِّّون دوالر  74.53 "الصِِّّندول"
وقِِِِّّّّد (. يف برنِِِِّّّّامج دعِِِِّّّّم التمويِِِِّّّّق األصِِِِّّّّغرمليِِِِّّّّون دوالر أمريكِِِِّّّّ   24‚52األميِِِِّّّّة املقنيِِِِّّّّة، و

 لدو  األفريقية.مم هذ  االعتمادات لالنصيا األك  ت ص ب 
 

 الشركاء اإلنمائيينلتمويل المشترك مع خامساً: النهوض با
 يِِِِّّّّادة املبلِِِِّّّّ   ، وكلِِِِّّّّك مِِِِّّّّم أجِِِِّّّّقالتمويِِِِّّّّق املشِِِِّّّّرت النقِِِِّّّّول ب يفجاهِِِِّّّّداً  "الصِِِِّّّّندول"يسِِِِّّّّع   -19

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

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

 
 :برنامج القرى المستدامة -
دو  أفريقيِِِّّّة  6مبِِِّّّدئياً يف   ذص ِِِّّّيِّ نِّ  كِِِّّّ    هِِِّّّذا ال نِِِّّّامج "الصِِِّّّندول" م، أ لِِِّّّا2011يف مِِِّّّايو   -20

مشِِِّّّروا قِِِّّّر  "ال نِِِّّّامج، املسِِِّّّتوح  جزئيِِِّّّاً مِِِّّّم  ويرمِِِّّّ  هِِِّّّذا. التاليِِِّّّة السِِِّّّنوات الِِِّّّثالثتِِِّّّال  
مشكلة الصقر   ق   متكامق ومتعدد القطاعات منوك   منائ    توفذ خ  ،"ألمم املتحدةلاأللصية 

 :يف كِِّّق  مِِّّم للقِِّّر  املسِِّّتدامةولقِِّّد أعطيِِّّ  االنطالقِِّّة ل نِِّّااف املِِّّدق  يف ايتمعِِّّات الريصيِِّّة. 
ِّر   ،بالسودان ردارفو   رب "كولبوس"منطقة و  ،تشاد )منطقة سالمات( ومو مبيِّا، بينمِّا جت 
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ِّد هلِّذا . و و قورية قذ يزسِّتان ،يف النيجر :االستعدادات ل الل برنااف بلِّ  التمويِّق املعتم  ( الواحد مشروالل أمريك   مليون دوالر  20أي مبعد  ) أمريك   مليون دوالر  120 ال نامج
علِِّّ  ايموعِِّّة التاليِِّّة مِِّّم الِِّّدو  حاليِِّّاً  "الصِِّّندول" ويعكِِّّ يف اِِّّكق قِِّّرول ومِِّّنح صِِّّغذة. 
التِِّّاب   "معقِِّّد األرل"بالتعِِّّاون مِِّّ   وسِِّّي نص ذ هِِّّذا ال نِِّّامج. الِِّّيت ستسِِّّتصيد مِِّّم هِِّّذا ال نِِّّامج

لعِِِِِّّّّّرمل للتنميِِِِِّّّّّة نِِِِِّّّّّذومل، واملصِِِِِّّّّّرر ايف جامعِِِِِّّّّّة كولومبيِِِِِّّّّّا، ومركِِِِِّّّّّز األهِِِِِّّّّّدار المنائيِِِِِّّّّّة لأللصيِِِِِّّّّّة 
 م.يا  آتر ، واهلال  األمحر القطري، واركيف أفريقيااالقتصادية 

 
 رائدة أخرى:برامج  -
برنِِّّامج ا ِِّّد مِِّّم الصقِِّّر يف املنِِّّا ا  :مثِِّّق ،بِِّّرامج رائِِّّدةتنصيِِّّذ يعكِِّّ  الصِِّّندول حاليِِّّاً علِِّّ    -21

 ا نرية، وبرنامج الطاقة املتجددة للحد  مم الصقر، وبرنامج  نقاك األمقات.
 

 سادساً: المبادرات الجديدة
يف الصقِِّّر  ا ِِّّد  مِِّّمبرنِِّّامج مثِِّّق  جديِِّّدةرامج رائِِّّدة بِِّّ تنصيِِّّذحاليِِّّاً علِِّّ   "الصِِّّندول"يعكِِّّ   -22

 . نقاك األمقاتالصقر، وبرنامج  ا د  ممدة مم أجق نا ا ا نرية، وبرنامج الطاقة املتجد  امل
 

 يِِِّّّاة مليِِِّّّون دوالر أمريكِِِّّّ  ل نِِِّّّامج ي ِِِّّّدع  "صِِِّّّندول ا 100أسِِِّّّقم الصِِِّّّندول كِِِّّّذلك مببلِِِّّّ   -23
البنِِِّّّك بالتعِِِّّّاون مِِِّّّ  مؤسسِِِّّّة قيِِِّّّتس. ومل التمويِِِّّّق املِِِّّّدعوم الِِِّّّيت أنشِِِّّّأها " وهِِِّّّو آليِِِّّّة واملعيشِِِّّّة

 تقتصر مسا ة الصندول يف هذا ال نامج عل  تعبئة موارد مالية  ضافية مِّم اِّركا  تِّارجيف
   اد موارد ميسرة مم الدو  األعنا .عل   ت، بق ساعدفحسا

 
مليِِِّّّون دوالر أمريكِِِّّّ  اِِِّّّراكة مِِِّّّ  حكومِِِّّّة  50ري العِِِّّّداد لنشِِِّّّا  صندول/اِِِّّّركة مببلِِِّّّ   ِِِّّّ -24

 ومسا ف آتريم لصا  مؤسسات التمويق األصغر السالمية. يسيانندو  
 
 ّيةافاق المستقبلسابعاً: اآل

وحشِِّّد  تعبئِِّّة املِِّّواردلقِِّّود اج منِِّّاعصة خ  الراميِِّّة الجِِّّرا اتاختِِّّاك بعِِّّ   "الصِِّّندول"يعتِِّّزم  -25
 :ومم هذ  الجرا ات ما يل . التأييد

 
 واللجِِِّّّو   خمِِِّّّ  الِِِّّّدو  األعنِِِّّّا ، بِِِّّّإجرا  مشِِِّّّاورات تعبئِِِّّّة املِِِّّّوارد مِِِّّّم أجِِِّّّق قِِِّّّود اج تعزيِِِّّّز -

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

املعنيِّة باملسِّؤولية االجتماعيِّة  "الصِّندول"مبِّادرات يف   ِّار  م  القطاا اخلِّاع  ملشاركة ا -
يف الِّدو  األعنِّا  اللتمِّاس  -ومؤسسِّات أفِّراداً  - واالتصا  بكبِّار األثريِّا ، للشركات

 مسا تقم يف "الصندول"؛
 

 ؛م2018-2016لصرتة الثانية عم ا "لصندول"اوض  اسرتاتيجية  -
 

ن . وسِّتوج  "الصندول" حت  رعاية الصقر مبكافحة معنية استئمانية تاصةصناديا   نشا  -
 والرعايِِّّة، االبتِِّّدائ   التعلِِّّيم مثِِّّق ) لصقِِّّرا لمتويِِّّق اخلِِّّدمات األساسِِّّية هِِّّذ  الصِِّّناديا  خ 
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الصحية األولية، والتمويق األصِّغر، والتنميِّة الزراعيِّة والريصيِّة، والطاقِّة مِّم أجِّق الصقِّرا ، 
 ؛(القدرات املؤسسية وتعزيزوال اثة العاجلة، 

 
 500انشِِّّا  صِِّّندول عِِّّامل  للتعلِِّّيم علِِّّ  هيئِِّّة وقِِّّ  مشِِّّروم )اسِِّّتئمان( مببلِِّّ  اقِِّّرتاح  -

مليِِِّّّون دوالر مِِِّّّم مِِِّّّوارد   100صِِِّّّندول" مببلِِِّّّ  مليِِِّّّون دوالر أمريكِِِّّّ ، يسِِِّّّاهم فيِِِّّّن "ال
اجِِِّّّز  املتبقِِِّّّ  مِِِّّّم املؤسسِِِّّّات واجمعيِِِّّّات القليميِِِّّّة مثِِِّّّق أهِِِّّّق اخلِِِّّّذ، ي عبِِِّّّأ الرأمساليِِِّّّة، و 

الصِِّّندول علِِّّ  حكومِِّّات الِِّّدو  األعنِِّّا  بِِّّق هِِّّذا  واألفِِّّراد األثريِِّّا . ولِِّّم يقتصِِّّر عمِِّّق
وكلك لنمان حتقيا أثر ملموس لقطاا  يشمق القطاا اخلاع واملنالمات  ذ ا كومية

 التعليم عل  الدو  األعنا .
 

 دتلن؛  يادة بغية ي ةاالستثمار "الصندول" سياسة تنصيذ اللتزام التام ب عادة النالر وا -
 

 ."لصندولمالية "اتعزيز ل توسي  نطال الشراكات -
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 ملحق

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 )بالدوالر األمريكي( "الصندوق"بيان المساهمات افي رأسمال 

 م2016أبريق  30ح  

 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 األو  4.000.000 13.000.000 بنغالديش  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 األو  7.545.500 10.000.000  ندونيسيا  20
 القسه األو  والثاال 65.000.000 100.000.000  يران  21
 كامالً مدفوا   1.000.000 1.000.000 العرال  22
 كامالً مدفوا   3.000.000 3.000.000 األردن  23
 القسه األو  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 تعقد ال يوجد ليبيا  28
 كامالً مدفوا   20.000.000 20.000.000 ماليزيا  29
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد املالدي   30
  ذ مدفوا 0 4.000.000 ما    31
  ذ مدفوا 0 5.000.000 موريتانيا  32
 كامالً مدفوا   5.000.000 5.000.000 املغرب  33
 كامالً مدفوا   200.000 200.000 مو مبيا  34
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  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 األو  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 اململكة العربية السعودية  41
  ذ مدفوا 0 10.000.000 السنغا   42
 القسه األو  300.000 1.000.000 سذاليون  43
  ذ مدفوا 0 ال يوجد تعقد الصوما   44
 القسه األو  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 المارات العربية املتحدة  54
 كامالً مدفوا   300.000 300.000 أو بكستان  55
 كامالً مدفوا   3.000.000 3.000.000 اليمم  56
جز  مم  خ  األو  القسه 850.000.000 1.000.000 البنك السالم  للتنمية   57

 القسه التاس 
  2.342.649.500 2.679.360.000 اإلجمالي 

 
 دولة 12  الدو  اليت مل تعلم عم أي  تعقدعدد 
 دولة 28 الدو  اليت تعقدت ودفع  كق  ما تعقدت بنعدد 
 دول 6 الدو  اليت تعقدت ودفع  بع  ما تعقدت بنعدد 
 دول 10 الدو  اليت تعقدت ومل تدف  ما تعقدت بنعدد 

 
 ٪26.8 نسبة التعقدات  خ الرأمسا  املستقدر

 ٪88.54 املا  املدفوا  خ التعقداترأس نسبة 
 


