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 ة تقرير عن سير العمل في صندوق التضامن اإلسالمي للتنمي
 م2017أبريل  15حتى 

 معلومات أساسية –أواًل 
 للبنك تابعا   خاصا   صندوقا   بوصفه"( الصندوق" )"للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق" أسِّس .1

 املكرمة مبكة عقد الذي ئيةاالستثنا اإلسالمية القمة مؤمتر لقرار وفقا   ،"(البنك)" للتنمية اإلسالمي
 يف" الصندوق" عمالأل الرمسية االنطالقة وكانت. م2005 ديسمرب يف( السعودية العربية اململكة)

 29 يومي عقد لذيا للتنمية، اإلسالمي البنك حمافظي جمللس والثالثني الثاين السنوي االجتماع
 .السنغال داكار، مبدينة م،2007 مايو 30و

. أمريكي   دوالر مليارات 10 قدره مستهدف أساسي   برأمسال 1وقف هيئة على" الصندوق" أسس .2
 الدعمَ  وتقدِّمَ  ،"الصندوق" يف املالية مسامهاهتا عن تعلنَ  كي"  البنك" دول جلميع الدعوة ُوجَِّهت وقد

 لعملياته؛ واملعنوي   الفن  
 خيدم الذي النمو  ب بالنهوض وذلك األعضاء، دوله يف الفقر من للحد  " الصندوق" أعمال ُتَكر س .3

 وتقدمي ،(والتعليم لصحيةا الرعاية مستوى من الرفع سيما وال) البشرية بالتنمية واالهتمام الفقراء،
 فرص متويل ومنها) فقراءلل املستدامة الدخل ومصادر اإلنتاجية القدرة لتعزيز الالزم املال   الدعم

 الريفية األساسية التحتية بىنال وحتسني ،(خاصة الريفية املناطق يف للفقراء جتارية منافذ وتوفري العمل،
 البنك رؤية" مع تتفق كما  ؛"لأللفية اإلمنائية األهداف"بـ مباشرة األهداف هذه وترتبط. احلضرية وشبه
 والعشرين لثماينا للدول مي سرة بشروط متويالته" الصندوق" ويقدم(". م2020) هـ1440 عام حىت

 .بالبنك األعضاء منو ا   األقل

 وضع تعبئة الموارد –ثانياً 
 رأس المال األساسي

بلدا   48سامهات ممليار دوالر أمريكي، ميثل  2.68يبلغ رأمسال "الصندوق" يف الوقت احلاضر  .4
مليار دوالر أمريكي(.  1.0مليار دوالر أمريكي(، ومسامهة البنك اإلسالمي للتنمية ) 1.68عضوا  )

 ر أمريكي. مليارات دوال 10% من رأس املال املعتمد املستهدف البالغ 26.8وميثل ذلك 

                                                           
  سيكون  الذي وحده هو " الصندوق " موارد استثمار  سيدّره الذي الدخل أن" الوقف" مفهوم يعني (1)

 
 .عملياته لتمويل متاحا
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هـ 1437دفعات متت يف  4مليار دوالر أمريكي، منه  2.532يبلغ جمموع رأس املال املعلن حاليا   .5
 مليون دوالر أمريكي على النحو التال:  153.48اإلمجالية قيمتها 

 مليون دوالر أمريكي 150.0من البنك اإلسالمي للتنمية:  -
 مليون دوالر أمريكي 1.0من بنغالديش:  -
 مليون دوالر أمريكي 2.38من إندونيسيا:  -
 مليون دوالر أمريكي 0.1من تركمنستان:  -

 دوالر أمريكي. 940.000م( من بنني مببلغ 2017هـ )1438تلقى الصندوق دفعة واحدة يف  .6

مليون دوالر أمريكي،  148.96للصندوق هو  املتعهد بدفعهااملبلغ املتبقي من جمموع املسامهات  .7
مليون دوالر سيسددها البنك اإلسالمي للتنمية بقسط واحد يف الربع الثالث من  50.0منه 

مليون دوالر  35.0مليون دوالر أمريكي )تشمل  99.9البلدان األعضاء  وستسددم، 2017
 7.00والر من السنغال، وماليني د 10.00السودان، و منمليون دوالر  14.0تسددها إيران، و

 ماليني دوالر من بنغالديش(. 

بلدان  5م من 2016مليون دوالر أمريكي يف  3.35كانت هناك التزامات جديدة مببلغ قدره  .8
دوالر أمريكي  200.000، واالحتاد الُقمريدوالر أمريكي من  650.000على النحو التال: 

مليون دوالر أمريكي من توغو،  1.00، ومليون دوالر أمريكي من غامبيا 1.22من غينيا، و
 ، سوى دفعة واحدةم2017حىت اآلن يف  ومل تسدد،دوالر أمريكي من تركمنستان.  300.000و

 دوالر أمريكي من بنني. 940.000مببلغ 

أرسلت خطابات إىل مجيع احملافظني بتوقيع رئيس جملس حمافظي الصندوق تطالب بتنفيذ قرار جملس  .9
، الذي يناشد البلدان األعضاء أن حتدد مستوى 432-4م: ص ت إ ت/م م/حمافظي الصندوق رق

بناء على معيار حمدد يأخذ يف احلسبان الناتج احمللي اإلمجال  ،مسامهتها الطوعية يف الصندوق
 ، وجمموع قيمة الصادرات اإلمجالية واحتياطي العمالت األجنبية.لكل بلد عضو احلقيقي

 الموارد التكميلية:
االستئمانية ( الصناديق 1يهدف الصندوق للحصول على موارد تكميلية من خالل ما يلي: ) .10

( املشاركة يف التمويل 3( تثمري أراضي الوقف يف البلدان األعضاء؛ )2املتخصصة للحد من الفقر؛ )
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قد ( عقد الشراكات مع اجلهات اخلريية واملستثمرين االجتماعيني والقطاع اخلاص. و 4مع الشركاء؛ )
ركز الصندوق حىت اآلن على املشروعات الوقفية للصندوق، مع بذل اجلهود يف الوقت ذاته لإلفادة 

 من مصادر املوارد التكميلية احملتملة. 

 وقف بنين

بنني أول بلد خيصص قطعة أرض للصندوق يف إطار برنامج الوقف. وقد اكتمل حتديد قيمة األرض  .11
أيضا . وأوصت  اخلاصة هبا أمريكي، كما أجنزت دراسة اجلدوىمليون دوالر  5.7اليت قدرت مببلغ 

الدراسة باللجوء إىل استثمار متعدد االستخدامات يتكون من برجني للشقق املفروشة واإلقامة قصرية 
. وشارك املدير العام للصندوق يف حفل تدشني وقف والبيع بالتجزئةكتبية امل ساحةاملاملدة، و 

 م.2016فرباير  9نني الصندوق يف بنني يوم االث

مليون دوالر أمريكي. وتشري التوقعات إىل  22قدر حجم التمويل املطلوب للوقف يف بنني مببلغ  .12
%، استنادا  إىل نسبة 13.3ان املشروع سيحقق معدل عائد داخلي قبل اقتطاع الضريبة مقداره 

اإلسالمي للتنمية على  مت تأمني موافقة البنكقد و  %.55% و45رأس املال إىل الدين ترتاوح بني 
 رأس املال وجزء من متويل الدين. املسامهة يف متويل

اعتمدت و ماليني دوالر أمريكي،  6وافق صندوق تثمري ممتلكات األوقاف على تقدمي متويل مببلغ  .13
مليون دوالر أمريكي.  9.7يف رأمسال املشروع مببلغ  صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةمسامهة 

عن اهتمامه باملشروع، وهناك  رمسيا   ECOBANKلي حمتمل هو إيكوبانك وأعرب شريك حم
 مناقشات مع البنك األفريقي للصناعة والتجارة للمسامهة يف املشروع.

 بوركينافاسو

م، زارت بعثة من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وصندوق تثمري ممتلكات 2016يف نوفمرب  .14
األراضي الوقفية. ومتخض عن ذلك ختصيص  االستفادة من األوقاف واغادوغو الستكشاف فرص

مرت مربع، تقع يف منطقة مهمة. وسيتم إعداد  7000قطعة أرض جديدة للصندوق مساحتها 
 دراسة جدوى للمشروع الوقفي املقرتح إلثبات جدواه ومالءمته وإمكانية مسامهة الصندوق فيه.

 واملالديف والسودان. والكامريون من األردن وأذربيجان أعرب عن االهتمام بعرض أراضي وقفية للصندوق كل .15
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 العمليات –ثالثاً 
 االعتمادات

مليون دوالر أمريكي، مقابل االعتمادات املزمعة  98.7هـ 1437عتمدة يف بلغ جمموع القروض امل .16
بلدا  عضوا . وبلغت  11مشروعا  يف  13مليون دوالر، ومشلت هذه االعتمادات  115.00البالغة 

صندوق العيش لمليون دوالر(  20مليون دوالر أمريكي ) 24.1قيمة عمليات املنح خالل العام 
 0.25ماليني دوالر( لالجئني السوريني، و) 3بادرة األراضي اجلافة، و)ملر( واملعيشة، و)مليون دوال

مليون دوالر( ملكافحة ناصور الوالدة. وبلغ جمموع املبالغ  0.1، و)لالحتاد الُقمريمليون دوالر( 
 مليون دوالر أمريكي. 22.2املصروفة خالل العام 

متثل و  ركز بصورة كبرية على مكافحة الفقرتملشاريع ُقدم الدعم وانسجاما  مع سياسات الصندوق،  .17
هـ، وأفاد من هذه 1437مليون دوالر أمريكي( من جمموع االعتمادات يف  %78.3 )79

 االعتمادات التمويل األصغر، وبرنامج حمو األمية املهنية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والزراعة.
 78.29% )75م 2016بلغ املخصص الذي اعتمده الصندوق للبلدان األعضاء األقل منوا  يف  .18

ا يقرتب من النسبة املنصوص عليها يف قرار مبمليون دوالر أمريكي( من جمموع االعتمادات )أي 
ة للمخصصات املرصودة للبلدان األعضاء األقل منوا  باملقارن 20إىل  80جملس إدارة الصندوق البالغة 

 مبخصصات البلدان األعضاء األخرى.
مليون دوالر  8.1% )8بالنسبة لتوزيع االعتمادات حسب القطاعات، بلغ نصيب الزراعة  .19

مليون دوالر أمريكي(،  23% )23مليون دوالر أمريكي(، فالطاقة  40% )40أمريكي(، فالتعليم 
مليون دوالر  2.9)% 3ماليني دوالر أمريكي(، فالتمويل األصغر  10.00% )10.1فالصحة 

 10% )10ماليني دوالر أمريكي(، وقطاعات أخرى  5% )5أمريكي(، فاملاء والصرف الصحي 
 ماليني دوالر أمريكي(. 
 اتجاهات التمويالت المعتمدة

عمليات  106مليون دوالر أمريكي ملنفعة  664.8هـ 1437بلغ إمجال االعتمادات حىت هناية  .20
 % للبلدان األعضاء األقل منوا . 73منها ُخصص بلدا  عضوا ،  33يف 

، (%96.4مليون دوالر أمريكي ) 653.81قيمتها  قروضدمت من جمموع االعتمادات، قُ  .21
 مليون دوالر يف شكل منح.  24.1ُقدمت بقية االعتمادات البالغة و 
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موع عملية بلغ جم 86(، وتبلغ قيمة العمليات اجلارية حاليا  2اكتمل تنفيذ عشرين مشروعا  )امللحق  .22
 من جمموع االعتمادات(.  %23مليون دوالر ) 148.86التمويل املصروف هلا 

 الشراكات-رابعاً 
يشدد الصندوق على أمهية الشراكات والتمويل املشرتك لتكملة موارده احملدودة وزيادة حجم متويالته.  .23

استخدام متويالت تشجعها على لد الشراكات، مبسامهتها يف تكلفة الربامج، حوافز للبلدان وتوج  
 الصندوق بقدر أكرب من املسؤولية لبلوغ أهدافها.

الشركاء األساسيون للصندوق يف عملياته هم حكومات البلدان املستفيدة. ومع ذلك، فقد كثف  .24
يف عمله، والسيما يف  إلشراكهم الصندوق جهود التعاون مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة

نية، وبرنامج دعم التمويل األصغر، وبرنامج القرى املستدامة. واشتمل تنفيذ برنامج حمو األمية امله
يف "كيغال"، و"املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف  "مركز األهداف اإلمنائية لأللفية"ذلك على 

 أفريقيا"، ومؤسسة "بيل ومليندا غيتس"، وأصحاب مصلحة آخرين.

التعاونية مع مؤسسات عاملة منخرطة يف جمال مكافحة الفقر يف  عالقاتهواصل الصندوق تعزيز  .25
وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع اجمللس  ،م(2016هـ )1437البلدان األعضاء يف البنك. ويف 

 اإلسالمي للمؤسسات املاحنة )مقره قطر(. 

 وعزز الصندوق عالقته باملؤسسات القطرية التالية:  .26
   ك تُ لَ صSilatech 
 قطر اخلريية 
 دوق قطرصن 
  التعليم فوق اجلميع.مؤسسة 

م تؤكد التعاون بني الطرفني يف 2016ديسمرب  12ك" يف تُ لَ وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع "ص   .27
 جمال التمويل األصغر وتشغيل الشباب.

( للتعاون يف جمال EAAالتعليم فوق اجلميع ) مؤسسةيعد الصندوق للتوقيع على مذكرة تفاهم مع  .28
البلدان األعضاء. ويتوقع أن مُيك ن ذلك الصندوق من تعزيز متويالته بصورة كبرية باملشاركة التعليم يف 

مليون طفل بإعادهتم إىل املدارس. ويتوقع  1.8يف مشاريع التمويل املشرتك مبا يعود باملنفعة على 
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يس صندوق مليون دوالر أمريكي يف اقرتاح تأس 100.00أن تسهم مبادرة التعليم فوق اجلميع مببلغ 
 عاملي له أثر كبري على التعليم.

بالنسبة ملبادرة "صلتك"، يزمع الصندوق التعاون بإنشاء مليوين فرصة عمل جديدة للشباب بالشراكة  .29
مع منظمات غري حكومية حملية ومؤسسات مالية يف البلدان املستهدفة. ومما جيدر ذكره هنا، أن 

عمال الشباب" يف جزر القمر األبرنامج دعم رواد الصندوق قد عقد شراكة مع "صلتك" يف إطار "
(YES-COM الذي أسهمت فيه مبادرة "صلتك" مببلغ ،)مليون دوالر أمريكي، وساهم  1.675

 مليون دوالر أمريكي. 3.9الصندوق فيه مببلغ 

يضاف إىل ما تقدم، أن الصندوق يسعى لتعبئة املوارد من الصندوق اإلنساين ملنظمة التعاون  .30
، كما االحتاد الُقمرياإلسالمي، وقطر اخلريية، وصندوق قطر للتنمية، ملشاريع مكافحة الفقر يف 

قف يتوقع أن تقدم املؤسسات القطرية املذكورة الدعم الالزم للصندوق من أجل تطوير مشروع للو 
 ملتابعة أنشطته يف قطر. الدوحة، وفتح مكتبيف 

 الوضع المالي–خامساً 
 الدخل

من املسامهات املدفوعة من البلدان األعضاء ومن "البنك"، إضافة تتكون أرصدة الصندوق السائلة  .31
إىل األرباح املستبقاه. وطبقا  لسياسة الصندوق االستثمارية، استثمرت هذه األرصدة يف عمليات 

م(. وهناك جزء يسري 2016هـ )1437مراحبة سلعية واستثمارات قصرية األجل موافقة للشريعة يف 
 أسهم رأس املال ويف االستثمارات العقارية. وتشكل االستثمارات يف من هذه األرصدة مستثمر يف

 % من جمموع استثمارات الصندوق. 95الدوالر األمريكي واليورو ما يربو على 

 الدخل اإلجمالي

مليون دوالر أمريكي مقابل  87.663م( 2016هـ )1437بلغ الدخل اإلمجال للصندوق يف  .32
م(. ويتكون هذا الدخل أساسا  من أرباح الصكوك 2015هـ )1436مليون دوالر يف  65.025

هـ(، ومن ودائع سلعية 1436مليون دوالر يف  42.668مليون دوالر أمريكي ) 50.729 وقدرها
هـ(، وعمليات مراحبة قيمتها 1436مليون دوالر يف  15.846)ومليون دوالر(  18.673)

 هـ(.1436مليون دوالر يف  5.851مليون دوالر )مقابل  11.279
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 مخصص الخسائر

مليون  15.397كان هناك خمصص للخسائر أو القروض املتعثرة يف حسابات الصندوق قدره  .33
مليون دوالر  14.011دوالر أمريكي، والسيما فيما يتعلق باالستثمار يف أسهم رأس املال )

 مليون دوالر أمريكي(.  1.386أمريكي(، وخمصص للقروض املتعثرة مببلغ 

 صافي الدخل

 63.04مليون دوالر أمريكي، مقابل  87.67م( 2016هـ )1437بلغ صايف دخل الصندوق يف  .34
% 2.34% و2.73%. وميثل ذلك عائدا  مقداره 25هـ، أي بزيادة قدرها 1436مليون دوالر يف 

على صايف أصول الصندوق يف العامني املذكورين على التوال. ونظرا  ألن صايف أصول الصندوق 
مليار  2.653مليار دوالر أمريكي إىل  2.509% يف الفرتة املذكورة )من 7.06ارتفع بنسبة 

استثمارات الصندوق للموارد الرأمسالية وأرباحه  عائددوالر(، فإن ذلك ميثل ارتفاعا  يف معدل 
هـ. وحتقق هذا العائد رغم االحتفاظ مبخصص للقروض 1436املستبقاه غري املستخدمة خالل 

 مليون دوالر أمريكي.  15.397املتعثرة مقداره 

******************** 
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 (: الئحة المساهمات في رأسمال الصندوق بالدوالر األمريكي1الملحق )

 م2017أبريل  15حتى 
 التعهدات البلد م

 )بالدوالر األمريكي(
 المبلغ المدفوع
 مالحظات )بالدوالر األمريكي(

 ال يوجد تعهد  -   أفغانستان  (1

 ال يوجد أي دفعة  -  10.000 ألبانيا  (2

 مدفوع بالكامل 50.000.000 50.000.000 اجلزائر  (3

 مدفوع بالكامل 424.000 300.000 أذربيجان  (4

 مدفوع بالكامل 2.000.000 2.000.000 البحرين  (5

 األقساط من األول إلى السادس 5.000.000 13.0000.000 بنغالديش  (6

 األول القسط  940.000 12.250.000 بنني  (7

 مدفوع بالكامل 2.000.000 2.000.000 بروناي  (8

 مدفوع بالكامل 2.238.000 2.200.000 بوركينافاسو  (9

 مدفوع بالكامل 2.000.000 2.000.000 الكامريون  (10

 ال يوجد أي دفعة  -  2.000.000 تشاد  (11

 ال يوجد أي دفعة  -  650.000 االحتاد القمري  (12

 يوجد أي دفعةال   -  5.000.000 كوت ديفوار  (13

 ال يوجد تعهد  -   جيبويت  (14

 مدفوع بالكامل 10.000.000 10.000.000 مصر  (15

 مدفوع بالكامل 4.000.000 4.000.000 الغابون  (16

 حالة خاصة 12.000 1.220.000 غامبيا  (17

 مدفوع بالكامل 2.000.000 2.000.000 غينيا  (18

 ال يوجد أي دفعة  -  200.000 غينيا بيساو  (19

 ال يوجد تعهد  -   غيانا  (20

 مدفوع بالكامل 10.000.000 10.000.000 إندونيسيا  (21

 القسطان األول والثاني 65.000.000 100.000.000 إيران  (22

 مدفوع بالكامل 1.000.000 1.000.000 العراق  (23

 مدفوع بالكامل 3.000.000 3.000.000 األردن  (24

 مدفوع بالكامل 11.000.000 11.000.000 كازاخستان  (25

 مدفوع بالكامل 300.000.000 300.000.000 الكويت  (26

 ال يوجد تعهد  -   مجهورية قريغيزيا  (27

 مدفوع بالكامل 1.000.000 1.000.000 لبنان  (28
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 ال يوجد تعهد  -   ليبيا  (29

 مدفوع بالكامل 20.000.000 20.000.000 ماليزيا  (30

 ال يوجد تعهد  -   املالديف  (31

 دفعة ال يوجد أي  -  4.000.000 مال  (32

 ال يوجد أي دفعة  -  5.000.000 موريتانيا  (33

 مدفوع بالكامل 5.000.000 5.000.000 املغرب  (34

 مدفوع بالكامل 200.000 200.000 موزمبيق  (35

 ال يوجد أي دفعة  -  2.000.000 النيجر  (36

 مدفوع بالكامل 2.000.000 2.000.000 نيجرييا  (37

 مدفوع بالكامل 5.000.000 5.000.000 عمان  (38

 مدفوع بالكامل 10.000.000 10.000.000 باكستان  (39

 القسط األول  186.000 500.000 فلسطني  (40

 مدفوع بالكامل 50.000.000 50.000.000 قطر  (41

 مدفوع بالكامل 1.000.000.000 1.000.000.000 اململكة العربية السعودية  (42

 ال يوجد أي دفعة  -  10.000.000 السنغال  (43

 القسط األول  300.000 1.000.000 سرياليون  (44

 ال يوجد تعهد  -   الصومال  (45

 القسط األول  944.000 15.000.000 السودان  (46

 مدفوع بالكامل 500.000 500.000 سورينام  (47

 مدفوع بالكامل 2.000.000 2.000.000 سورية  (48

 ال يوجد تعهد  -   طاجيكستان  (49

 مدفوع بالكامل 1.000.000 1.000.000 توغو  (50

 مدفوع بالكامل 5.000.000 5.000.000 تونس  (51

 مدفوع بالكامل 5.000.000 5.000.000 تركيا  (52

 القسط األول  100.000 300.000 تركمنستان  (53

 ال يوجد أي دفعة  -  100.000 أوغندا  (54

 ال يوجد تعهد  -   اإلمارات العربية املتحدة  (55

 مدفوع بالكامل 300.000 300.000 أوزبكستان  (56

 مدفوع بالكامل 3.000.000 3.000.000 اليمن  (57

 األقساط األول إلى التاسع عشر 950.000.000 1.000.000.000 البنك اإلسالمي للتنمية  (58

   2.532.036.000 2.681.730.000 المجموع الكلي  
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 (: مشاريع الصندوق المكتملة2الملحق )
 

 

 

 

 

 

2ND BLINDNESS CONTROL CAMPAIGN 53000 

3RD BLINDNESS CONTROL CAMPAIGN 52000 

4TH BLINDNESS CONTORL CAMPAIGN 67000 

4TH BLINDNESS CONTROL CAMPAIGN 60000 

HOLISTIC APPROACH TO ERADICATI NG OBSTETRIC FISTULA 100000 

Integrated Microfinance Support Program for Benin 5000000 

MALARIA PREVENTION CONTROL SUPPORT (QUICK WIN) 6384000 

Microfinance Project 1000000 

Microfinance Project for Rural Areas - Amonatbonk, Tajikistan 2500000 

Microfinance Project for Rural Areas - National Bank of Tajikistan 6000000 

Microfinance Project for Rural Areas - Tojiksodirotbonk, Tajikistan 1500000 

MICROFINANCE PROJECT FOR RURAL AREAS-BAI ORDO Co. 1000000 

Microfinance Project for Rural Development - Center Kapital 1100000 

Microfinance Project for Rural Development - Finance Partner 1200000 

Microfinance Project for Rural Development - OJSC "Kyrgyzstan Commercial Bank" 1000000 

Microfinance to Rural Areas Project 10000000 

Sierra Leone Community-Driven Development Project 8430000 

Support to the Polio Eradication Program 12000000 

The IDB PNPM - Integrated Community Driven Development (Phase II) Project 7000000 

Vocational Literacy Program for Poverty Reduction (VOLIP) 11750000 

Grand Total 76196000 


