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 تقرير عن أنشطة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 م2014أبريل  20حىت 

 
 معلومات أساسيةأّوًال: 
ـــ -1 بوصـــفه صـــندوقاً خاصـــاً اتبعـــاً " ("الصـــندوق") صـــندوق التضـــامن اإلســـالمي للتنميـــة"س أسِّ

ي عقـد ذقرار مؤمتر القمة اإلسـالمية االسـتثنائية الـل، وفقاً ("البنك") مي للتنميةالللبنك اإلس
لرمسيــــة ة اقـــنطالالاكانــــت م. و 2005يف ديســـمرب  )اململكــــة العربيـــة الســــعودية( مبكـــة املكرمـــة

االجتمــاع الســنوي الثــاين والثالثــني جمللــس حمــافظي البنــك اإلســالمي  يف "الصــندوق"عمــال أل
 السنغال.، مبدينة داكار ،م2007مايو  30و 29 يوميللتنمية، الذي عقد 

دوالر  اتمليــار  10مســتهدف قــدره  برأمســال أساســيّ  1هيئــة وقــفعلــى  "الصــندوق"أســس  -2
ــــجِّ . وقــــد وُ أمريكــــيّ  ــــدعوة جلَه ــــع ت ال ــــنَ  "البنــــك"دول مي ــــة  كــــي تعل يف عــــن مســــامهاهتا املالي

 لعملياته؛ املعنويَّ و  الفينّ  الدعمَ  وتقدِّمَ ، "الصندوق"

دولـه األعضـاء، وذلـك ابلنهـوض ابلنمـّو الـذي الفقـر يف  للحّد من "الصندوق"س أعمال رَّ كَ تُ  -3
 الصــــحية الرعايــــة الرفــــع مــــن مســــتوىوال ســــيما ( البشــــريةخيــــدم الفقــــراء، واالهتمــــام ابلتنميــــة 

 املســــتدامةومصــــادر الــــدخل القــــدرة اإلنتاجيــــة  لتعزيــــزالــــالزم  الــــدعم املــــايلّ تقــــدمي و )، والتعلــــيم
، يف املنــاطق الريفيــة خاصــة)فقــراء لل جتاريــةفــرص العمــل، وتــوفري منافــذ  متويــل ومنهــاللفقــراء (
ف مباشــــرة الريفيــــة وشــــبه احلضــــرية. وتــــرتبط هــــذه األهــــدااألساســــية البــــىن التحتيــــة وحتســــني 

 ."م)2020هــ (1440عـام حـىت رؤيـة البنـك مـع "كمـا تتفـق "؛  أللفيةاإلمنائية لهداف ـ"األب
اً األعضــــاء األقــــل منــــوّ الثمــــاين والعشــــرين للــــدول  ســــرةشــــروط ميَّ بمتويالتــــه  "الصــــندوق"ويقــــدم 

 لبنك.اب

 تعبئة املوارداثنياً: حالة 
ال يــزال "الصــندوق" يعــاين مــن تــدين مســتوى املــوارد املعبــأة، مقارنــًة برأمسالــه املســتهدف الــذي  -4

ـــ ســـبعة مـــرور مـــن رغم، وذلـــك ابلـــأمريكـــيّ مليـــارات دوالر  10يبلـــغ   هأعـــوام علـــى بـــدء أعمال
 .م)2012-2008سرتاتيجية اخلمسية (خطته االمن تنفيذ  االنتهاءابلرغم من و 

 . هعمليات" هو وحده الذي سيكون متاحاً لتمويل الصندوق"ستثمار موارد الذي سيدرّه ادخل الأن  "الوقف" مفهوم يعين 1
                                                            



املســـامهة الطوعيـــة مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء  أعلـــى مبـــد "الصـــندوق"أتســـيس  ةتقـــوم فكـــر  -5
أن �يت اجلـزء األعظـم  املنتظر من ة اإلسالمية". وعليه، فقد كان"للتعبري عن التضامن واألخوّ 

رتفعـة الـدخل، املدول الـفئـة ضمن فة من املسامهات من جانب جمموعة الدول األعضاء املصنَّ 
 لرتجيح املسامهات الضعيفة املتوقعة من جانب الدول األقل منواً. ،الكايفوابلقدر 

مليــار  2.68 "الصــندوق"بلــغ جممــوع املســامهات املعلنــة يف رأمســال م، 2014 أبريــل 20يف  -6
مليــار دوالر و ، اً دولــة عضــو  44مــن جانــب  أمريكــيّ مليــار دوالر  1.68، منــه أمريكــيّ دوالر 
 ."البنك"من جانب  واحد أمريكيّ 

ــلةاملســامهات  إمجــايلّ بلــغ  -7 مليــون دوالر  600، منهــا أمريكــيّ مليــار دوالر  2.17حــىت اآلن  احملصَّ
ه 1434يف عـام  الـدول األعضـاء. دفعتهـامليـار دوالر  1.57و ،البنك اإلسالمي للتنميـة دفعها

ماليـني  5مليـون دوالر أمريكـي)، مصـر ( 300: الكويـت (تشـملدفعت دول عديدة مسـامهات 
ماليــــــــني دوالر  5خســــــــتان (قازاماليــــــــني دوالر أمريكــــــــي)،  2‚4، إندونيســــــــيا (دوالر أمريكــــــــي)

 بنغالديش (مليون دوالر أمريكي).ماليني دوالر أمريكي)،  5أمريكي)، تونس (

 م)2013ه (1434 أمريكــــّي ســــنةمليــــون دوالر  26.48صــــايف دخــــل "الصــــندوق" بلــــغ  -8
ابلـــرغم مـــن حجـــم االســـتثمارات ، يف الســـنة الســـابقة أمريكـــيّ مليـــون دوالر  59.84 مقابـــل

دها الصــندوق يُعــزى ذلــك بصــورة أساســية إىل اخلســائر الــيت تكّبــو . ه1434الكبــري يف ســنة 
 18‚62الـــيت بلغـــت  ه،1434لعـــدم حتقيـــق عائـــد جمـــز مـــن اســـتثمارات الصـــكوك يف ســـنة 

مليـون  14‚07ه اليت بلغت 1433مليون دوالر أمريكي، مقابل األرابح اليت حتققت سنة 
 .أمريكي دوالر

، يف اجتماعه الرابـع الـذي 432-3/م م/إت ت صأقر جملس حمافظي الصندوق القرار رقم  -9
، وذلـــك ســـعياً منـــه يف حـــل مشـــكلة ضـــعف تعهـــدات دينـــة جـــدةم مب2011عقـــد يف يونيـــو 

 املناسباملستوى  طريقة يف حتديداجمللس  اعتمد الدول األعضاء يف رأمسال "الصندوق". وقد
 :هيعوامل ح لثالثة معيار املتوسط املرجَّ بناء على ، "لصندوقلـ"اكل دولة عضو   لتربع

 ؛للبلد ابألرقام احلقيقيةقيمة إمجايل الناتج احمللي  -
 ؛من السلع واخلدماتالبلد قيمة صادرات  -
 .للبلد النقد األجنيبّ  قيمة احتياطيّ  -

 
2 

   



ومفادهـا  السـابقة "الكومسـيك"يف اجتماعـات  املعـربَّ عنهـاوجهـة النظـر  مـعالقـرار  يتسق هذا -10
املسـامهة املناسـبة يشـكل حتديـد  عضو علـىدولة عدم وجود توجيهات معدَّة ملساعدة كل  أنّ 

 املسامهات.تلك مستوى  تديناألسباب الرئيسة يف أحد 

، يف اجتماعــــه "صــــندوق التضــــامن اإلســــالمي للتنميــــة"جملــــس حمــــافظي  أضــــف إىل ذلــــك أن -11
 إ ت صالقـرار رقـم اعتمـد  ،دينـة اخلرطـوممبم 2012أبريـل  4و 3يـومي  الذي عقداخلامس 

 :إىل ما يليالدول األعضاء  يدعو، الذي 434-3/م م/ت
اختــاذ كافــة التــدابري لــدعم جهــود الصــندوق يف تعبئــة املــوارد، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال، وقــف "... 

مــوارد الصــندوق. وســيعترب هــذا قطعــة أرض علــى الصــندوق مــن أجــل تطويرهــا، لكــي تــدر دخــًال يعــزز 
مسـال الصـندوق. وستسـتخدم أالوقف إضافة إىل ما تقدمه الدولـة العضـو املعنيـة مـن مسـامهة ماليـة يف ر 

% مــن الــدخل الــذي يــدره اســتثمار الوقــف لتمويــل مشــاريع يف الدولــة العضــو، 50نســبة ال تقــل عــن 
 ".ويستخدم املبلغ املتبقي لتمويل أنشطة أخرى للصندوق

الــدول  تســتفيد عنــدما مــوارده تعزيــزمــن  "الصــندوق" اهلــامّ  هــذا القــرارتنفيــذ ع، ســيمكِّن ابلطبــ -12
األمــــــالك الــــــيت وقفتهــــــا علــــــى  الــــــذي ســــــيتحقق مــــــنالــــــدخل مــــــن  األعضــــــاء املاحنــــــة مباشــــــرةً 

 بقـعمبـنح  التزامـاً قاطعـاً ، والـيمن) بنـني، والسـودانهـي ثالث دول ( التزمت. وقد "الصندوق"
ـــة  أرضـــية ـــاء أبـــراج حديث وأتجريهـــا كـــي تـــدّر دخـــًال علـــى يف منـــاطق متميـــزة، حيـــث ميكـــن بن

"الصــندوق" نح اســتعدادها ملــعــن  ت دول أعضــاء أخــرى. ويف الوقــت ذاتــه، أعربــ"لصــندوق"ا
 .ذا القراروفقاً هلتربعات مناسبة 

أغســــطس  15و 14 يــــومي تة اإلســــالمية االســــتثنائية الرابعــــة الــــيت عقــــدالقّمــــ لفتــــتكمــــا  -13
فيمـا بـني الثانية عشرة الـيت عقـدت  "التعاون اإلسالميّ  مة"منظَّ ة ، وقمّ مةة املكرَّ مبكّ  م2012

 وحثتـــــايف مكافحـــــة الفقـــــر،  "الصـــــندوق"دور  االنتبـــــاه إىللقـــــاهرة، ابم 2013فربايـــــر  7و 2
 ."الصندوق"املزيد من الدعم هلذا  على حشد "البنك اإلسالمي للتنمية"

بـذل أقصـى اجلهـود  يفألعـوام الثالثـة املقبلـة خـالل ا "لصندوقلــ"ا االسـرتاتيجيّ يتمثل اهلـدف  -14
 .التزامات الدول األعضاءز�دة و غري املدفوعة،  مجيع االلتزاماتتحصيل ل

 بعــض الفــرص املناســبة لتــأمني مــوارد إضــافية لــه، وذلــك مــن خــالل "الصــندوق"كمــا يــتلمس  -15
، وختصــيص بعــض أصــول األوقــاف، وتعزيــز التمويــل املشــرتك االســتئمان ، كصــناديقليــاتاآل

 القطاع اخلاص، إخل.كذلك اخلري، و  أهل وعطاءاتملشروعات الصندوق، 
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دعم بــرامج ختفيــف الفقــر، لــ االســتئمانإطــاراً لتأســيس صــناديق اعتمــد جملــس إدارة الصــندوق  -16
شـــــركات قطـــــاع خـــــاص، و خـــــري، وأهـــــل حكومـــــات، اجلهـــــات املاحنـــــة الـــــيت تشـــــمل مبشـــــاركة 

ــــةإومؤسســــات   التشــــغيلياهليكــــل  وضــــعحاليــــاً علــــى  "الصــــندوق" فكــــعْ يَـ و  .، وآخــــرينمنائي
ي رِ ُجيْـــ، كمـــا املهتمـــةفظ بعالقـــات وثيقـــة مـــع اجلهـــات املاحنـــة ت، فيمـــا حيـــاالســـتئمانلصـــناديق 
هتــتم مبختلــف  االســتئمانيف أتســيس صــناديق  للشــروعمــع بعــض الــدول األعضــاء  مباحثــات

 الفقر. ّد مناحل حماور

للــدخل  مســتدامضــمان مصــدر كــذلك سياســة اســتثمارية شــاملة هبــدف  "الصــندوقوضــع " -17
علــــى املــــدى  ويضــــاعفها يفــــي حباجتــــه مــــن املــــوارد، فيمــــا حيفــــظ القيمــــة احلقيقيــــة الســــتثماراته

 .الطويل

 "الصندوق"عمليات اثلثاً: 
سـواء  ،دوالر أمريكـي)مليـون  323‚52(بقيمـة  مشـروعاً  60حىت اليـوم  "الصندوق"اعتمد  -18

 كومــاتاإلســالمّي للتنميــة" واحل البنــكمــن "تمويــل أو مبشــاركة يف ال مباشــر مــن دخلــهبتمويــل 
ــــّول  60فمــــن بــــني . فنيــــةالســــاعدة املمــــنح مبــــا ذلــــك ، وممــــولني آخــــريناملســــتفيدة  عمليــــة، ُم

عــام ، اكــتمال مليــون دوالر أمريكــي) 1‚7مشــروعان للتمويــل األصــغر يف قريغيزســتان (بقيمــة 
ماليـــــــني دوالر  7م، ومشـــــــروع للتنميـــــــة اجملتمعيـــــــة املتكاملـــــــة يف إندونيســـــــيا (بقيمـــــــة 2012

م. وبــذلك، يبلــغ عــدد العمليــات النشــطة يف حمفظــة الصــندوق 2013أمريكــي)، اكتمــل عــام 
 مليون دوالر أمريكي. 314‚82مشروعاً، ويبلغ إمجايل التمويالت املعتمدة  57

 
 ســاهموقــد . أمريكــيّ مليــار دوالر  1.8 بلــغمب 57لعمليــات الــــــــ ا هلــذه اإلمجاليــةر الكلفــة قــدّ تُ  -19

 يف حـنيٍ ، ) من إمجـايل املبلـغأمريكيّ مليون دوالر  314.82( ٪17 بنسبة فيها "الصندوق"
" للتنميـة البنـك اإلسـالميّ من " ،مليون دوالر أمريكيّ  1526.75وقدره  ،ابقي املبلغ ُحِشد

مليـــــــــون دوالر  655‚9( ) وممـــــــــوِّلني آخـــــــــرين٪48، أي مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــيّ  865‚4(
 .)٪36، أي أمريكيّ 
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 (مــا يزيــد علــىالعمليــات  هــذهمــن كــرب هــي املســتفيد األاً منــوّ  ول األعضــاء األقــلّ وكانــت الــدُّ   -20
مـــــن هـــــذه االعتمـــــادات ٪61قـــــدِّمت  فقـــــدويف الواقـــــع، . )"الصـــــندوق"مـــــن متـــــويالت 80٪

 .الشرق األوسطو آسيا لدول  ٪12، و"ابطة الدول املستقلةلـ"ر ٪15ألفريقيا، و

، بلغ إمجايل املسحوابت للعمليات اليت ينفذها حاليـاً جممـع ه1435-1430يف الفرتة من  -21
ـــــون دوالر أمريكـــــي ( 63‚7العمليـــــات عـــــن الصـــــندوق،  مـــــن إمجـــــايل التمـــــويالت  ٪20ملي

 املعتمدة).

 "الصندوق" احملوريّةبرامج رابعاً: 
خـالل خطتـه االسـرتاتيجية  الفقـر من أجـل احلـّد مـن حمورينيبر�جمني بتنفيذ  "الصندوق" اهتمّ  -22

بــر�مج دعــم "و "بــر�مج حمــو األميــة املهنيــة" :أال ومهــا ،م)2012-2008اخلمســية األوىل (
مليون دوالر  500من هذين الرب�جمني مببلغ  لكلٍّ  اإلمجالية. وتقدر الكلفة "التمويل األصغر

. كــــلَّ ســــنة أمريكــــيّ مليــــون دوالر  100 ســــنوات، أي 5موزَّعــــة ابلتســــاوي علــــى ، أمريكــــيّ 
 رأمســاًال مبــدئّياً قــدره لكــل بــر�مج دور احلــافز؛ فيقــدِّم مــن مــوارده الذاتيــة "الصــندوق"ويــؤدي 

بنـــوك ال (ومـــنهم مـــن شـــركاء آخـــرين املبـــالغ بقيـــة ويعّبـــئ، يف الســـنة أمريكـــيّ مليـــون دوالر  20
اجلمعيـــات و املؤسســـات اإلســـالمية، و  ، والبنـــوكتعـــددة األطـــراف، والقطـــاع اخلـــاصّ املمنائيـــة اإل

 .)اجملتمع املدينّ هيئات و  ،اخلريية

 . وبلـغ إمجـاّيل هـذه االعتمـاداتحـىت اآلن يف إطـار هـذين الرب�جمـني املشـاريععدٌد من  دَ اعُتمِ  -23
مليـون دينـار  73.01( أمريكـيّ دوالر  مليـون 121.49 "البنك"و "الصندوقاملشرتكة بني "

بر�مج دعم التمويل ـ"ل أمريكيّ مليون دوالر  58.48و، "بر�مج حمو األمية املهنيةـ"ل إسالميّ 
مليـــون  37.61 مببلـــغ "بـــر�مج حمـــو األميـــة املهنيـــة"يف  وقـــد ســـاهم "الصـــندوق". ")األصـــغر
. أمـا أمريكـيّ مليـون دوالر  22.28 مببلـغ يف "بـر�مج دعـم التمويـل األصـغر"و  أمريكيّ دوالر 

يف "بــــر�مج حمــــو األميــــة املهنيــــة"  أمريكــــيّ مليــــون دوالر  35.40فبلغــــت  "،البنــــك"مســــامهة 
ـــص القســـط . وقـــد يف "بـــر�مج دعـــم التمويـــل األصـــغر" أمريكـــيّ مليـــون دوالر  36.20و ُخصِّ

 لدول األفريقية.األوفر من هذه االعتمادات ل

 

 
5 

   



 الشركاء اإلمنائينيلتمويل املشرتك مع خامساً: النهوض اب
ــــل املشــــرتكالنهــــوض اب يفاً جاهــــد "الصــــندوق"يســــعى  -24 ــــك مــــن أجــــللتموي ــــغ  ، وذل ز�دة املبل

األطـراف عالقـات العمـل مـع د أيضـاً وهـو مـا يوطّـ. أتثـريهوتعظـيم املتاح مـن التمويـل  اإلمجايلّ 
 أضـفواستدامتها.  املشاريعفرص جناح  تعزيز من أجلاآلخرين  الشركاء اإلمنائينيومع  املعنّية

عـــدداً مـــن الشـــراكات االســـرتاتيجية لطـــرح مبـــادرات جديـــدة.  " أقـــامالصـــندوق" أنّ  إىل ذلـــك
 هذه املبادرات: علىمثلة بعض األوفيما يلي 

 :بر�مج القرى املستدامة -
دول أفريقيــــة  6مبــــدئياً يف  يـُنَـفَّــــذكــــي   هــــذا الــــرب�مج "الصــــندوق" م، أطلــــق2011يف مــــايو   -25

مشــروع قــرى "الــرب�مج، املســتوحى جزئيــاً مــن  ويرمــي هــذا. الّالحقــة الســنوات الــثالثخــالل 
مشكلة الفقـر  حللّ  متكامل ومتعدد القطاعات منوذج إمنائيّ  توفريإىل  ،"ألمم املتحدةلاأللفية 

يف كــــّل مــــن تشــــاد  للقــــرى املســــتدامةانطلــــق ابلفعــــل بر�جمــــان و املــــدقع يف اجملتمعــــات الريفيــــة. 
بلــغ التمويــل املعتَمــد هلــذا لســودان. و اب رغــرب دارفــو  "كولبــوس"منطقــة (منطقــة ســالمات) و 

) الواحد مشروعلل أمريكيّ مليون دوالر  20أي مبعدل ( أمريكيّ مليون دوالر  120 الرب�مج
علــى اجملموعــة التاليــة مــن الــدول حاليــاً  "الصــندوق" ويعكــفيف شــكل قــروض ومــنح صــغرية. 
التــابع  "معهــد األرض"ابلتعــاون مــع  وســيُنفَّذ هــذا الــرب�مج. الــيت ستســتفيد مــن هــذا الــرب�مج

لعـــريب املصـــرف ا"مدينـــة نـــريويب، ويف  "مركـــز األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة"جلامعـــة كولومبيـــا، و
 ن.ي، واهلالل األمحر القطري، وشركاء آخر يف أفريقيا"االقتصادية للتنمية 

 املبادرات اجلديدةسادساً: 
يف الفقــر  احلــّد مــنبــر�مج "مثــل( جديــدةرامج رائــدة وضــع بــحاليــاً علــى  "الصــندوق"يعكــف  -26

إنقـــاذ بـــر�مج "، و"الفقـــر احلـــّد مـــندة مـــن أجـــل بـــر�مج الطاقـــة املتجـــدّ "، و"نـــاطق احلضـــريةامل
 .األمهات")

 ّيةفاق املستقبلسابعاً: اآل
وحشــد  تعبئــة املــواردلهــود اجل مضــاعفةإىل  الراميــة اإلجــراءاتاختــاذ بعــض  "الصــندوق"يعتــزم  -27

 :اإلجراءات ما يليومن هذه . التأييد
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 واللجــوء إىلمــع الــدول األعضــاء، إبجــراء مشــاورات تعبئــة املــوارد مــن أجــل هــود اجل تعزيــز -
الــدول األعضــاء، ووقــف أراض يف ، العينيّــة واهلبـات، احملســننيمثــل ( غــري تقليديــة مصـادر

 )؛إخل.
جتماعيــة املعنيــة ابملســؤولية اال "الصــندوق"مبــادرات يف إطــار  مــع القطــاع اخلــاصّ  التعامــل -

يف الـدول األعضـاء اللتمـاس  -أفـراداً ومؤسسـات - واالتصال بكبـار األثـر�ء، للشركات
 مسامهتهم يف "الصندوق"؛

 م؛2017-2015لفرتة الثانية عن ا "لصندوق"اوضع اسرتاتيجية  -

ه . وسـتوجَّ "الصـندوق" حتت رعايـة الفقر مبكافحة معنية استئمانية خاصةصناديق  إنشاء -
 والرعايــــة، االبتــــدائيّ كــــالتعليم ( لفقــــراءلمتويــــل اخلــــدمات األساســــية هــــذه الصــــناديق إىل 

الصحية األولية، والتمويـل األصـغر، والتنميـة الزراعيـة والريفيـة، والطاقـة مـن أجـل الفقـراء، 
 ؛)القدرات املؤسسية وتعزيزواإلغاثة العاجلة، 

 مداخيله؛ ز�دة بغيةاملعتمدة  يّةاالستثمار "الصندوق" االلتزام التام بسياسة  -

 ."لصندوقمالية "اتعزيز ل توسيع نطاق الشراكات -
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 امللحق 1
 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

 الئحة املسامهات
 م2014أبريل  20حىت 

 التعهدات الدولة الرقم
 (ابلدوالر األمريكّي)

 املبلغ املدفوع
 (ابلدوالر 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
 3.000.000 13.000.000 بنغالديش  6
 0 12.250.000 بنني  7
 2.000.000 2.000.000 برو�ي  8
 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
 2.440.000 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
 6.000.000 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 ابكستان  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
 5.000.000 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
 600.000.000 1.000.000.000 البنك اإلسالمي للتنمية   57
 2.166.651.000 2.679.360.000 اإلمجايل 
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 دولة 12الدول اليت مل تعلن عن أّي تعهد: 

 دول 10الدول اليت تعهدت ومل تدفع ما تعهدت به: 
 دولة 27الدول اليت تعهدت ودفعت كّل ما تعهدت به: 

 دول 7الدول اليت تعهدت ودفعت بعض ما تعهدت به: 
 
 

 %26.8نسبة التعهدات إىل الرأمسال املستهدف: 
 %21.7نسبة رأس املال املدفوع إىل التعهدات: 
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