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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

معايل رئي�س جمل�س محافظي "�سندوق الت�سامن الإ�سالمّي للتنمية"

�سيدي الرئي�س، 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

فني، نيابة عن جمل�س �إد�رة �شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية، �أن �أقدم �لتقرير �ل�شنوّي عن عمليات "�ل�شندوق" و�أن�شطته  ي�شرِّ
خالل �شنة 1435هـ )2014م( �إلى جمل�س �ملحافظني �ملوقر، وذلك طبقًا للو�ئح "�ل�شندوق".

ي�شتمل هذ� �لتقرير �ل�شنوّي �أي�شًا على بيانات "�ل�شندوق" �ملالّية �ملر�َجعة، وفقًا ملا هو من�شو�س عليه يف �ملادة 18 من لو�ئح هذ� 
"�ل�شندوق".

وتف�شلو�، معايل �لرئي�س، بقبول �أ�شمى عبار�ت �لتقدير و�لحرت�م.

د. اأحمد محمد علي
رئي�س جمموعة �لبنك �لإ�شالمّي للتنمية

رئي�س جمل�س �إد�رة �شندوق �لت�شامن �لإ�شالمّي للتنمية

خطاب اإلحالة
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مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي

معايل الدكتور اأحمد محمد علي
رئي�س جمموعة �لبنك �لإ�شالمي للتنمية، ورئي�س جمل�س �ملديرين �لتنفيذيني

�سعادة الأ�ستاذ
عبد الرحمن �سريف

�سعادة الأ�ستاذ علي
حمدان اأحمد

�سعادة الأ�ستاذ بدر عبد اهلل 
اأبو اعزيزة

�سعادة الأ�ستاذ بدر
م�ساري احلماد

معايل الدكتور
حمد بن �سليمان البازعي

�سعادة الدكتور ه�سام 
ال�سعار

�سعادة الدكتور محمد 
اأحمد الأفندي

�سعادة الدكتور ذو الكفل 
�سالمي

�سعادة الأ�ستاذ اإبراهيم 
ت�ساناكجي

�سعادة الأ�ستاذ عي�سى 
رخمرتواتا

�سعادة الأ�ستاذ اإ�سماعيل 
عمر الدفع

�سعادة الأ�ستاذة كا�سا 
تراوري زوريهاتو

�سعادة الأ�ستاذ اأولن 
اأيلت�سيف

�سعادة الأ�ستاذ زينهم 
زهران

�سعادة الأ�ستاذ محمد 
زموري

�سعادة الأ�ستاذ محمد 
باريزي

�سعادة الأ�ستاذ محمد �سليم 
�سيتهي

�سعادة الأ�ستاذ محمد 
غامبو �سعيبو
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وقائع أساسية عن صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية

�شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية �شندوق ��شتئماين خا�س مكّر�س للحّد من �لفقر يف دوله �لأع�شاء، �أُن�شىء ��شتجابة لتوجيهات 
1426هـ �لقعدة  ذي  و6   5 يومي  �ملكرمة  مكة  يف  ُعقدت  �لتي  �لإ�شالمي،  �لقمة  موؤمتر  منظمة  لقمة  �لثالثة  �ل�شتثنائية  �لدورة 
ن "�ل�شندوق" ر�شمّيًا خالل �لجتماع �ل�شنوّي �لثاين و�لثالثني ملجل�س محافظي "�لبنك �لإ�شالمّي  )7-8 دي�شمرب 2005م(. وُد�شِّ
للتنمية"، �لذي ُعِقد يومي 12 و13 جمادى �لأولى 1428هـ )29 و30 مايو 2007م( يف د�كار، عا�شمة �ل�شنغال. ويقع مقره مبدينة 

جدة باململكة �لعربية �ل�شعودية.

وي�شعي �ل�شندوق �إلى حتقيق هدفه �ملتمثل يف �حلّد من �لفقر يف �لدول �لأع�شاء من خالل: 

حفز �لنمّو �لذي يخدم �لفقر�ء،  •

�لهتمام بالتنمية �لب�شرية )ول�شّيما حت�شني �لرعاية �ل�شحية و�لتعليم(،  •

توفري �لدعم �ملايّل �لاّلزم لتعزيز �لقدر�ت �لإنتاجية وم�شادر �لدخل �مل�شتد�مة للفقر�ء.  •

"روؤية �لبنك  ل محور�ن هامان هما: حت�شني وزيادة دخل �لفقر�ء، و�لنهو�س بتنمية ر�أ�س �ملال �لب�شرّي �للذ�ن يت�شقان مع  وي�شكِّ
1440هـ" )"�لروؤية"( بوؤرة تركيز �هتمام "�ل�شندوق".

 وترتكز �أن�شطة �ل�شندوق على خم�شة قطاعات �أ�شا�شية، ت�شّكل جوهر جهود �حلّد من �لفقر يف �لدول �لأع�شاء، وهي حتديدً�: 
�لتعليم، و�ل�شحة، و�لتنمية �لريفية و�لزر�عية، و�إمد�د�ت �ملياه و�لإ�شحاح، و�لنقل و�لطاقة.

وقد �أن�شئ "�ل�شندوق" يف هيئة وقف1 بر�أ�شمال م�شتهَدف قدره 10 مليار�ت دولر �أمريكّي. ويتوقع �ل�شندوق من كل �لدول �لأع�شاء 
�أن تعلن عن م�شاهماتها يف ر�أ�شماله و�أن تقدم �لدعم �لفني و�ملعنوّي لعملياته. ويجوز للموؤ�ش�شات يف �لدول �لأع�شاء �أن تكتتب يف 

ر�أ�شمال �ل�شندوق، كما تن�س على ذلك لئحة �ل�شندوق.

المالمح البارزة2

العمليات

االعتمادات سنة 1435 هـ )2014م(

16 عملية، قيمتها 149.93 مليون دولر �أمريكي يف 13 دولة ع�شو�.  •

�لتمويالت �ملعتمدة تر�كميًا من �شنة 1429هـ حتى �شنة 1435هـ )2008م -2014م(433،5 مليون دولر �أمريكي يف �لدول   •
�لأع�شاء.

1  يعني مفهوم �لوقف �أن �لدخل �لناجت عن ��شتثمار�ت مو�رد �ل�شندوق هو وحده �ملتاح لتمويل عملياته.

2 �لأرقام بنهاية �شنة 1435هـ )2014م(  
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موارد الصندوق

ر�أ�س �ملال �لأويل �مل�شتهدف: 10 مليار�ت دولر �أمريكي  •

التعهدات

2.68 مليار دولر �أمريكّي �شاهمت فيها 44 دولة ع�شوً� )مببلغ 1.68 مليار دولر �أمريكّي( و"�لبنك" )مببلغ مليار دولر   •
�أمريكّي و�حد(.

المساهمات المدفوعة

دفعت 24 دولة ع�شوً� م�شاهمتها كاملة، ومل تعلن بعد 12 دولة  عن م�شاهماتها يف ر�أ�شمال "�ل�شندوق".  •

�أمريكّي(،  دولر  مليار   1.57( �لأع�شاء  �لدول  منها  دفعت  �أمريكّي،  دولر  مليار   2.27 �ملدفوعة:  �مل�شاهمات  �إجمايل   •
و"�لبنك" 0.7) مليار دولر �أمريكّي(*. 

�مل�شاهمات �لتي ت�شلمها "�ل�شندوق" )�ملدفوعة( �شنة 1435هـ: 102.94 مليون دولر �أمريكي، منها 100 مليون دولر من   •
�لبنك �ل�شالمي للتنمية، و2.94 مليون دولر من �لدول �لأع�شاء.

الدخل

الدخل من العمليات لسنة 1435هـ )2014م(

75.64 مليون دولر �أمريكي  •

صافي الدخل لسنة 1435هـ )2014م(

72.33 مليون دولر �أمريكي  •

*دفع �لبنك مبلغ 100 مليون دولر �إ�شافية من م�شاهمته خالل �لعام 1436هـ)2015( كما دفعت �ندوني�شيا مبلغ 3،115 مليون دولر خالل نف�س �لفرتة.

تتعزز د�ئرة �لفقر عندما تقع �أ�شرة من �لأ�شر يف بر�ثن �لفقر �ملدقع على �متد�د �أجيال متتالية، وحت�شني رفاه �لأطفال يعد و�شيلة فعالة لك�شر هذه �حللقة �ملفرغة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ي�شرين �أن �أقدم لكم �لتقرير �ل�شنوي �ل�شابع ل�شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية �لذي يقدم ملحة عامة عن �أن�شطة �ل�شندوق 
�أن�شطة  مرتكز  هي  �لفقر  من  للحّد  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك  جمموعة  �شيا�شات  وكانت  )2014م(.  1435هـ  �شنة  خالل  و�أد�ئه 
�لقت�شادية  �لتنمية  تعزيز  يف  �لريادي  �لبنك  دور  �ل�شيا�شات  هذه  وُترْبز  �ملذكور.  �لعام  خالل  �لأع�شاء  �لدول  يف  �ل�شندوق 

و�لجتماعية، ور�شالته يف �حلّد من �لفقر وتعزيز �لتنمية �لب�شرية.
وعلى �لرغم من �لأ�شو�ط �لهامة �لتي قطعتها �لدول �لأع�شاء، ل تز�ل دول عديدة تو�جه حتديات غري م�شبوقة جر�ء �لتغري�ت 

�ل�شيا�شية و�لجتماعية و�لقت�شادية �لهائلة �لتي تاأثرت بها بوجه خا�س �ل�شر�ئح �لجتماعية �لفقرية و�ل�شعيفة.
ويف غمرة هذ� �لو�شع �ملعقد، متكن "�ل�شندوق" من بلوغ عدد من �ملعامل �لت�شغيلية �لأ�شا�شية يف �شنة 1435هـ )2014م(. �إذ �عتمد 
�ل�شندوق 16 م�شروعًا وبرناجمًا لفائدة 13 دولة ع�شو� خالل هذه �ل�شنة، �شاهم فيها "�ل�شندوق" مببلغ 149.93 مليون دولر 
�أمريكي. كما ��شتحدث  �إلى 433.5 مليون دولر  �أمريكي، لي�شل جمموع �عتماد�ته منذ بد�ية عملياته �شنة 1429هـ )2008م( 
�لريفية  لتمكني �ملجتمعات  �إيجاد بر�مج مكا�شب �شريعة، وتقدمي مناذج مبتكرة  �إلى  �لهادفة  �ملبادر�ت  �ل�شندوق جمموعة من 
من �أن تنت�شل نف�شها من د�ئرة �لفقر �ملدقع. ولتنفيذ هذه �لرب�مج، عقد �ل�شندوق �شر�كات مهمة مع وكالت وموؤ�ش�شات معروفة 
تقت�شم مع �ل�شندوق هدفًا م�شرتكًا هو �حلّد من �لفقر، وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة، و�لأهد�ف �لإمنائية لالألفية. وُتعّد هذه �لنتائج 

�إجناز�ت قّيمة �إذ� ما قورنت باملو�رد �لقليلة �لتي ُدفعت يف ر�أ�شمال �ل�شندوق.
يجدون  ول  مدقعًا،  فقرً�  يعي�شون  �لذين  �ل�شكان  �أعد�د  خلف�س  ناجعة  حلول  تقدمي  �إلى  �ل�شندوق  نفذها  �لتي  �مل�شاريع  هدفت 
�خلدمات �لأ�شا�شية، و�لفر�شة لتحقيق دخل م�شتد�م. و�إلى ذلك، ��شتحدث �ل�شندوق بر�مج ذ�ت �أثر مبا�شر يف �إيجاد فر�س عمل 
جديدة، و�أن�شطة مدّرة للدخل للفقر�ء. وت�شمل هذه �لرب�مج: "برنامج �لتمويل �لأ�شغر"، و"برنامج محو �لأمية �ملهنية"، و"برنامج 
�لقرى �مل�شتد�مة". كما و��شل �ل�شندوق دعم �لرب�مج �لتي تهدف �إلى زيادة �أعد�د �لطالب �مل�شجلني يف �ملد�ر�س، ول�شيما مر�حل 
�لتعليم �لبتد�ئي و�لثنائي �للغة. وف�شاًل عن ذلك، قدم �ل�شندوق دعمه للرب�مج �ل�شحية لتحقيق نتائج ملمو�شة يف �لق�شاء على 

�لأمر��س �لوبائية يف غرب �أفريقيا.
كما يو��شل �ل�شندوق م�شاعيه لتعبئة �ملو�رد من �أجل بلوغ ر�أ�س �ملال �مل�شتهدف �لالزم لتنفيذ بر�جمه ومقد�ره 10 مليار�ت دولر 
�أمريكّي. وبلغ جمموع �لتعهد�ت لل�شندوق يف نهاية 1435هـ )2014م(، 2.68 مليار دولر �أمريكي، منها 1.68 مليار دولر تعهدت 
بها 44 من �أ�شل 56 دولة ع�شوً�، ومليار دولر �أمريكي تعهد به �لبنك �لإ�شالمّي للتنمية، ومل يتلق �ل�شندوق �أية تعهد�ت جديدة 
خالل هذ� �لعام. وحقق جمموع �مل�شاهمات �ملدفوعة زيادة طفيفة خالل �لعام. ويف هذ� �ل�شدد، يتطلع �ل�شندوق �إلى تنفيذ قر�ر 
جمل�س محافظي �ل�شندوق، �لذي يحّث �لدول �لأع�شاء على �شد�د م�شاهماتها على �أ�شا�س معيار مرجح يجمع بني �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل وجمموع �ل�شادر�ت و�حتياطي �لنقد �لأجنبي، و�أن ُتخ�ش�س �أوقاٌف منا�شبة لفائدة �ل�شندوق ميكن تثمريها لكي تدّر 

دخاًل ي�شاعده على زيادة مو�رده. 
�إدخال  بهدف  لل�شندوق  �لإد�رة  وهيكل  �لت�شغيل  يقوم حالّيا مبر�جعة منوذج  "�ل�شندوق"  �إد�رة  باأن جمل�س  �أنّوه  �أن  ويطيب يل 
وعائد  �لت�شغيلي،  و�لأد�ء  و�ملكّملة،  �لر�أ�شمالية  �ملو�رد  تعبئة  جمالت  يف  وبالذ�ت  �ملتوقعة،  و�لنتائج  �لأد�ء  يف  مهمة  حت�شينات 

��شتثمار مو�رد ر�أ�شمال �ل�شندوق.
و�أنتهز هذه �لفر�شة لأعرب عن �لمتنان ملحافظي �ل�شندوق، وجمل�س �لإد�رة لدعمهم �مل�شتمر لل�شندوق، وتوجيهاتهم �ل�شديدة  
له خالل �لعام �ملن�شرم، كما �أ�شكر �شركاء �لبنك و�ل�شندوق على تعاونهم، و�أوؤكد لهم �لتز�م �إد�رة �ل�شندوق مبزيد من تعزيز 
�لثقة يف �ل�شندوق عن طريق تطوير �أ�شاليب �لعمل و�آليات �لتنفيذ، وو�شع �أهد�ف كبرية لرب�جمه من �أجل محاربة �لفقر يف �لدول 

�لأع�شاء.

الدكتور أحمد محمد علي
رئي�س جمموعة �لبنك �لإ�شالمّي للتنمية

رئي�س جمل�س �إد�رة �شندوق �لت�شامن �لإ�شالمّي للتنمية



1
تفّشي الفقر في الدول األعضاء 

في البنك اإلسالمي للتنمية



صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية10

تفّشي الفقر في الدول األعضاء
في البنك اإلسالمي للتنمية

كافة  للدول  �لإمنائية  �ل�شرت�تيجيات  �أ�شا�شيًا يف  هدفًا  �لفقر  من  �حلّد  �أ�شبح  كما  د�ئمة،  م�شكلة  �لنطاق  �لو��شع  �لفقر  ُيعّد 
للعقود �لثالثة �ملن�شرمة. بيد �أن هذه �لفرتة �شهدت تقدمًا ملحوظًا بالن�شبة خلف�س م�شتويات �لفقر على �ل�شعيد �لعاملي. ففي 
2013م، بلغت ن�شبة �لأ�شخا�س �لذين يعي�شون فقرً� مدقعًا �أقل من ن�شف �لن�شبة لعام 1990م3. وباملثل، �نخف�شت ن�شبة �شكان 
�لأحياء �لفقرية ب�شورة كبرية، كما طر�أ حت�شن ملحوظ على �شعيد مكافحة �ملالريا و�ل�شل. كما حتققت مكا�شب ملمو�شة يف 
جميع موؤ�شر�ت �ل�شحة، و�لتعليم �لأ�شا�شي4. كما حت�شنت حالة نق�س �لغذ�ء يف �لدول �لنامية جمتمعة منذ عام 1990م، حيث 

�نخف�شت بنحو 39٪، وفقًا لتقرير موؤ�شر �جلوع �لعاملي لعام 2014م.

و�أ�شار تقرير لالأمم �ملتحدة ب�شاأن �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية لعام 2014م �أن 90٪ من �لأطفال يف �لدول �لنامية يح�شلون حاليًا 
على �لتعليم �لبتد�ئي، كما تقل�س �لتفاوت بني عدد �لبنات و�لبنني �مل�شجلني يف �ملد�ر�س. وحتققت مكا�شب كبرية يف جمال 

توفري �لطاقة �ملتجددة ومياه �ل�شرب.

�أُحرز بني �لدول ويف �أقاليمها5. وف�شاًل عن ذلك، ل تز�ل معدلت �لفقر  مع ذلك، ل يز�ل �لتفاوت قائمًا ب�شاأن �لتقدم �لذي 
�ليوم6. ويوجد  �أقل من دولرين يف  �لغالب على  �لعامل يف  يعي�س ن�شف �شكان  �لنامية، كما  �لدول  للغاية يف عدد من  مرتفعة 
من بني كل ثمانية �أ�شخا�س يف �لعامل �شخ�س يعاين �شوء�لتغذية7. كما متوت �لعديد من �لن�شاء �أثناء �لولدة، ويعي�س �أكرث من 

مالئمة.  �شحية  بالمر�فق  �شخ�س  مليار   2.5
�خلام�شة  �شن  حتت  �لأطفال  ن�شبة  تقدر  كما 
من  �شورة  ميثل  �لذي  �لز�ئد،  �لوزن  ذوي  من 
�أنحاء  �شائر  يف   ٪7 بنحو  �لتغذية  �شوء  �شور 
�أفريقيا  يف  �لأطفال  هوؤلء  ربع  ويعي�س  �لعامل، 
ما  ورغم  ذلك،  عن  ف�شاًل  �ل�شحر�ء8.  جنوب 
�لعامل  يف  �لفقر  م�شتوى  فاإن  تقدم،  من  حتقق 
يعانون  �لذين  عدد  يبلغ  حيث  خطريً�،  يز�ل  ل 
من �شوء�لتغذية م�شتمر نحو 805 ماليني ن�شمة، 
وفقًا لتقدير�ت منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية 
�لبيئي  �لنظام  ي�شهد  كما  )�لفاو(9.  و�لزر�عة 
تهديد�ت  بجانب  ومتفرقة،  كبرية  �شغوطًا 
�لزر�عي  و�لإنتاج  و�لفي�شانات،  �جلفاف، 
�لأر�س  حر�رة  درجة  �رتفاع  جر�ء  �ل�شئيل 

و�لتغري �ملناخي.

3  تقرير �لكوم�شيك عن حالة �لفقر بالدول �لع�شاء مبنظمة �لتعاون �ل�شالمي-2013م
4 تقرير �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، �لأمم �ملتحدة، نيوريورك، 2013م

5  على �شبيل �ملثال، ترت�وح ن�شبة �شعوب �لدول �لأع�شاء �مل�شنفة كفقر�ء وفق موؤ�شر �لفقر متعدد �لأبعاد بني 2٪ يف �أوزبك�شتان و93٪ يف �لنيجر - موؤ�شر �أك�شفورد  
للفقر و�لتنمية �لب�شرية، �شابينا �أكريي و�إميا �شانتو�س، جامعة �أك�شفورد، يوليو 2010م

http://www.ca/sd/poverty/sdvo146numl.html 6
7  يف �لعمل �مل�شار �إليه

8 تقرير �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، 2013م
9 تقرير موؤ�شر �جلوع �لعاملي، منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة، 2014م

1

�أحرز�لعامل تقدمًا كبريً� يف مكافحة �لفقر، ومع ذلك، ل يز�ل هناك �لكثري مما ينبغي �إجنازه يف 
�لتحديات �لقت�شادية  �لأر��شي �جلافة، حيث يو�جه تنفيذ �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية عددً� من 

و�ملناخية و�لجتماعية و�لثقافية.
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ي�شّكل �شكان دول �أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء و�آ�شيانحو ن�شف جمموع �لفقر�ء�لذين يعي�شون يف �لدول �لنامية. و�أدت �لأزمات 
�لقت�شادية و�ملالية �لعاملية �لتي �جتاحت �لعامل موؤخرً� �إلى تفاقم هذ� �لو�شع، كما ز�دت �أهمية ��شتحد�ث �ل�شيا�شات و�لرب�مج 
�ملتعلقة باحلد من �لفقر. ول �شك �أن �أزمة �لغذ�ء، �لتي ن�شبت بني عامي 2007م-2009م، كان لها �أثر كبري يف �إعاقة �لتقدم نحو 
مكافحة �لفقر، و�شوء �لتغذية خالل تلك �لفرتة. �إن عدم ح�شول �ل�شكان على غذ�ء كاف يوؤثر بدوره على �إنتاجيتهم يف �لعمل، 

وعلى قدرة �لذين يعانون من نق�س يف �لأغذية على حتقيق �أي دخل، و��شتد�د قب�شة �لفقر تبعًا لذلك.

الفقر في الدول األعضاء في البنك 

يف  �لأع�شاء  �لدول  يف  �ل�شكان  �إجمايل  يقدر 
�لبنك بنحو 1.65 مليار ن�شمة10. وعلى �لرغم 
�إل  �لعامل،  �شكان  من   ٪22 ي�شكلون  �أنهم  من 
�أنهم ي�شمون 40٪ من �لفقر�ء يف �لعامل �لذين 
يعي�شون على دولر وربع �أو �أقل يف �ليوم، وي�شكل 
�إجمايل  من   ٪  7.0 �ملحلي  ناجتهم  �إجمايل 
فاإن  �أخرى،  جهة  ومن  �لعاملي11.  �ملحلي  �لناجت 
�لأع�شاء�لأقل  للدول  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل 
منوً� ل يتجاوز 4.5٪ من �إجمايل �لناجت �ملحلي 
�أن  من  �لرغم  على  �لبنك،  يف  �لأع�شاء  للدول 
عدد �شكانها ي�شكل 25٪ من �إجمايل �شكان هذه 

�لدول12.

ومن منظور �لتنمية �لب�شرية، جند �أن نحو 43٪ من �شكان �لدول �لأع�شاء يف �لبنك يندرجون �شمن فئة �ملجموعات �ل�شكانية 
ذ�ت �لتنمية �لب�شرية �لأقل13. بيد �أن هذه �لدول تعك�س تفاوتًا كبريً� يف و�شع �لفقر، �شو�ء على �شعيد �لدول، �أو �ل�شعيد دون 
�لإقليمي. وعمومًا، فاإن عدد �لفقر�ء يف �لدول �لأع�شاء منخف�شة �لدخل يبلغ نحو ن�شف �إجمايل �شكان هذه �لدول. كما جند 
�أن 19 دولة من �لدول �لأع�شاء )�أي نحو 32٪( م�شنفة �شمن جمموعة �لدول منخف�شة �لدخل، على �لرغم من �أن �شكان هذه 
�لدول يف �لغالب ي�شكلون نحو 25٪ من جميع �شكان �لدول �لأع�شاء يف �لبنك، كما �أن 50٪ �أو �أكرث من �شكان �لدول �لأع�شاء 
�لأقل منوً� يعتربون يف �لغالب يف عد�د �لفقر�ء. ويف منطقة �أفريقيا، �لتي ُتعّد من �أكرث �ملناطق حرمانًا بني جمموعات �لدول، 

ظّل �لو�شع يف �لغالب كما هو لعقود، على �لرغم من �لتقدم �لذي �أُحرز.

�أما �إجمايل �لناجت �ملحلي وفقًا مل�شتويات دخل �لفرد يف �لدول �لأع�شاء يف �لبنك، فاإنه يعك�س ت�شكيلة مبعرثة للغاية؛ حيث يرت�وح 
بني 800 دولر �أمريكي يف �لنيجر14 و103.900 دولر يف قطر عام 2012م15، �لذي ي�شكل فرقًا مقد�ره 130 �شعفًا من حيث 
م�شتويات دخل �لفرد. ول غر�بة �أن ينعك�س هذ� �لتفاوت يف �لدخل على حالة �لفقر �لتي تتجلى يف مظاهر مختلفة ملختلف �لدول. 

وف�شاًل عن ذلك، ل تز�ل �لفجوة و��شعة بني �ملناطق �حل�شرية و�ملناطق �لريفية د�خل هذه �لدول وفيما بينها.

10 �ملوجز �لإح�شائي - 2013، �لبنك �لإ�شالمي للتنمية
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups ،11 �لأقطار وجمموعة �لإقر��س، �لبنك �لدويل، 2013م

12 تقارير �لبنك �لإ�شالمي للتنمية �لد�خلية
13 تقدير�ت ��شتنادً� �إلى تقرير �لتنمية �لب�شرية لربنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي

Mundi – http://www.indexmundi.com/niger/gdp_per_capita_(ppp).html  14  موؤ�شر
Mundi – http://www.indexmundi.com/qatar/economgy_profile.html  15 موؤ�شر

عمل �لأطفال يحرمهم من طفولتهم، ويوؤثر يف قدرتهم على �للتحاق باملد�ر�س �لنظامية، مما يعود 
عليهم بال�شرر �لذهني و�لبدين و�لجتماعي، وي�شر مبجتمعهم.
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وبالنظر �إلى حالة موؤ�شر �لفقر متعدد �لأبعاد16، يعي�س نحو 32٪ من �ل�شكان يف �لدول �لأع�شاء حتت موؤ�شر �لفقر متعدد �لأبعاد، 
ونحو 22٪ حتت موؤ�شر �لفقر �ل�شديد متعدد �لأبعاد. ف�شاًل عن ذلك، ي�شرتك ثلثا �لدول �لأع�شاء يف �لبنك يف جمموعة موؤ�شر 
�لفقر متعدد �لأبعاد، حيث ترت�وح ن�شبة �ل�شكان �ملحرومني بني 0.6٪ من �شكان كاز�خ�شتان و92.4٪ يف �لنيجر17 كما �أورد تقرير 

كوم�شيك عن حالة �لفقر - 2013م.

وبا�شتعر��س حالة �جلوع يف �لدول �لأع�شاء يف �لبنك وفقًا لت�شنيف منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة )�لفاو(، فاإن 
30 من �لدول �لأع�شاء م�شنفة �شمن دول �لعجز �لغذ�ئي منخف�شة �لدخل. ويف �لو�قع، فاإن جميع �لدول �لأع�شاء يف �لقارة 

�لأفريقية تاأتي �شمن هذه �لفئة. �أما يف �ملنطقة 
�لعربية، فيو�جه ثلث �لدول �لأع�شاء نق�شًا يف 
�لغذ�ء وهي حتديدً� �ل�شود�ن، وم�شر، و�لعر�ق، 
و�ليمن، و�لُقُمرر، وموريتانيا. ويف �ملقابل، 
تعاين  �آ�شيا  �إقليم  يف  فقط  دول  ثالث  جند 
�أفغان�شتان، وبنغالدي�س،  نق�شًا يف �لغذ�ء وهي 
�لقيمة  �أن  من  �لرغم  وعلى  و�إندوني�شيا18. 
�ملقدرة للدول �لأع�شاء يف موؤ�شر �جلوع �لعاملي 
منها  مهم  عدد  هناك  �لعاملي،  �ملتو�شط  دون 
لها قيم يف موؤ�شر �لفقر �ملدقع19 و�أكرثها �إثارة 

للقلق هي �لُقُمر20. 

المنطقة األفريقية

يتف�شى �لفقر يف �ملنطقة �لأفريقية باأ�شرها، من وجهيه: �لنقدي و ذو�لأبعاد �ملتعددة. حيث ُتعّد م�شتويات دخل �لفرد وفق �إجمايل 
�لناجت �ملحلي منخف�شةً عمومًا، كما تبلغ ن�شبة �لذين يعي�شون على 1.25 دولر يف �ليوم ب�شورة عامة �أكرث من 30٪. ويف �لو�قع، 
تتجاوز هذه �لن�شبة 50٪ يف بع�س �لدول مثل مايل، و�شري�ليون، وموزمبيق، وت�شاد، و�لنيجر، و�أوغند�، و�ل�شومال. وباملثل، ووفقًا 
ملوؤ�شر �لتنمية �لب�شرية، تقع �لدول �لأفريقية �شمن فئة �لدول �لأقل قيمة يف  هذ� �ملوؤ�شر بني �لأقاليم �لأخرى. ومن بني �لدول 
�لأع�شاء، )با�شتثناء �ليمن و�أفغان�شتان(، جاءت �لدول �لأفريقية يف موؤخرة موؤ�شر �لتنمية �لب�شرية لعام 2013م، كما �أنها كانت 

�لدول ذ�ت �لقيم �لأقل يف �ملوؤ�شر، لي�س على نطاق �لدول �لأع�شاء يف �لبنك فح�شب، بل على �لنطاق �لعاملي.

وكما هو �حلال بالن�شبة لدخل �لفرد وفق �إجمايل �لناجت �ملحلي، كان تف�شي �لفقر وفق موؤ�شر �لفقر متعدد �لأبعاد يف �ملنطقة 
�لأفريقية هو �لأعلى باملقارنة مع �أي من �ملناطق �لأخرى للدول �لأع�شاء. كما كانت كثافة �لفقر )متو�شط عدد �ملحرومني على 

موؤ�شر �لفقر متعدد �لأبعاد: موؤ�شر لقيا�س �لفقر �ملدقع �لذي ي�شتخدم عدة عو�مل لتحديد �لفقر �لذي يتجاوز قو�ئم �لدخل )مثل موؤ�شر�ت �لتعليم، و�ل�شحة،   16
وظروف �ملعي�شة(. كما يعك�س �ملوؤ�شر كاًل من تف�شي �لفقر �أي ن�شبة �ل�شكان �لذين يعانون من فقر متعدد �لأبعاد، ومتو�شط �شدة حرمانهم - �أي متو�شط ن�شبة 

�ملوؤ�شر�ت �لتي ت�شري �إلى حرمانهم. ويعد �ل�شخ�س فقريً�، �إذ� �أ�شبح محرومًا من 30٪ على �لأقل من �ملوؤ�شر�ت �لرتجيحية.
تقرير كوم�شيك عن حالة �لفقر - 2013م.  17

/http://www.fao.org/countryprofiles/ifdc/en – منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة  18
ي�شلط موؤ�شر �جلوع �لعاملي �ل�شوء على جو�نب �لنجاح و�لإخفاق للحد من �جلوع، كما يطرح �أفكارً� ب�شاأن محركات �جلوع. كما يجمع �ملوؤ�شر بني ثالثة موؤ�شر�ت   19

مت�شاوية �لأثر يف موؤ�شر و�حد: �شوء �لتغذية؛ ونق�س �لوزن لدى �لأطفال؛ ووفيات �لأطفال.
موؤ�شر �جلوع �لعاملي لعام 2013م: حتديات �جلوع: بناء �لقدر�ت لتحقيق �أمن �لغذ�ء و�لتغذية - �ملعهد �لدويل لل�شيا�شات وبحوث �لغذ�ء، �أكتوبر 2013م  20

يف ظروف قا�شية عديدة، ي�شطر �لنا�س لبذل جهود م�شنية جلمع ما يكفي من �ملاء �ل�شالح لل�شرب 
مللء حاوية و�حدة. 
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�أ�شا�س كل �أ�شرة معي�شية( عالية للغاية يف هذه �ملنطقة. وتعك�س 33٪ على �لأقل من موؤ�شر�ت �لفقر متعدد �لأبعاد حالت �حلرمان 
�ل�شديد يف �ل�شحة، و�لتعليم، وم�شتوى �ملعي�شة �لتي ل �شبيل للفقر�ء �شوى �لقبول بها21. و�شملت �لدول �لأقل �أد�ًء يف هذه �لفئة 
�لنيجر،  ومايل،  وبوركينا فا�شو،  وغينيا،  و�لُقُمر،  وموزمبيق، و�شري�ليون،  وكوت ديفو�ر، وت�شاد �لتي تعاين من  فقر مدقع متعدد 
�لأبعاد. ففي �لنيجر، يعاين 93٪ من �ل�شكان من �لفقر �ملتعدد �لأبعاد22. وعلى �لرغم من  بع�س �لتقدم �لذي �أُحرز يف �حلّد من 

�لفقر يف هذه �لدول، مل يعد ذلك كافيًا لإخر�جها من د�ئرة �لتنمية �لب�شرية �ملنخف�شة.

هناك �عتقاد و��شع �لنطاق باأن �لدول �لأفريقية هي �لدول �لتي تعاين �نعد�مًا لالأمن �لغذ�ئي هو �لأ�شو�أ يف �لعامل. وتبدو قيم 
�أ�شعار  و�رتفاع  �ملتتابعة،  ومو��شم �جلفاف  �ملنخف�س،  �لدخل  لأن  �لدول، نظرً�  �لعاملي مرتفعة جدً� يف كل هذه  موؤ�شر �جلوع 
�لغذ�ء. ومن بني 20 دولة ع�شوً� �شجلت معدلت مرتفعة يف  �لأُ�َشر ما يكفيها من  �أمور حتول دون �شر�ء  �لغذ�ئية كلها  �ملو�د 

موؤ�شر �جلوع �لعاملي، هناك 13 دولة يف �ملنطقة 
جميع  تعاين  �جلابون،  وبا�شتثناء  �لأفريقية، 
هذ�  �أّدى  وقد  �لغذ�ء23.  نق�شًايف  �لدول  هذه 
�لو�شع �إلى زيادة كبرية يف �أعد�د �ل�شكان �لذين 
بني  ول�شيما  �لغذ�ء،  يف  حادً�  نق�شًا  يعانون 
�شريحة �لأطفال، على �لرغم من �لتقدم �ملهم 
�لذي �أحرزته بع�س �لدول - مثل: ت�شاد و�لنيجر 
�إلى  1990م  لعام  �لعاملي  �جلوع  موؤ�شر  من   -
فقد  ذلك،  عن  وف�شاًل  2014م24.  لعام  �ملوؤ�شر 
على  �ملعي�شة،  م�شتويات  يف  �حلرمان  �نعك�س 
�ملحرومني  �ملنطقة  �شكان  من   ٪50 من  �أكرث 
�لإن�شان  وحاجات  �لأ�شا�شية  �خلدمات  من 
�ل�شرف  و�شبكات  �لكهرباء،  مثل:  �لأ�شا�شية، 

�ل�شحي �ملالئمة، ووقود �لطبخ.

المنطقة اآلسيوية

 كان �لتقدم �لذي حققته �لدول �لأع�شاء يف �لبنك يف �ملنطقة �لآ�شيوية يف جمال �لأهد�ف �لإمنائية مهمًا، لكنه مل يكن متكافئًا. 
فقد حتقق منو يف دخل �لفرد يف �شائر دول �ملنطقة، كما �نخف�س معدل وفيات �لأطفال، و�ت�شعت فر�س ت�شجيل �لتالميذ يف 
�ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية. وعمومًا، فاإن �لفقر متعدد �لأبعاد يقل حدة يف �ملنطقة �لآ�شيوية، عن مثيله يف �ملنطقة �لأفريقية.

ُيعنى �لهدف �لأول من �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية باحلّد من �لفقر �ملدقع و�جلوع، وهو جمال حققت فيه �ملنطقة �لآ�شيوية 
تقدمًا كبريً�25. وت�شمل �لأمور �مل�شتهدفة �شمن هذ� �لهدف جمالت: �لفقر �ملدقع، و�جلوع، و�لتفاوت بني �جلن�شني يف �لت�شجيل 
�أو  يف �ملد�ر�س، وتوفري مياه �ل�شرب. وت�شجل �ملقايي�س �لعاملية للفقر ب�شورة عامة �نخفا�شًا مطردً�، على �لرغم من توقفه 

http://hdr.undp.org/en/statistics/mpi – موؤ�شر �لفقر متعدد �لأبعاد، برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، 2013م  21
Multidimensiona-Poverty--5-http://data.undp.org/dataset/Table – موؤ�شر�لفقرمتعدد�لأبعاد، برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، 2013م  22

7p2,5b33/Index
�لكوم�شيك – �لأعمال �مل�شار �إليها  23

موؤ�شر �جلوع �لعاملي، منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة، 2014م  24
تقرير �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، �لأمم �ملتحدة، 2014م  25

�لذين  بال�شكان، من خف�س عدد  �كتظاظًا  �لعامل  �أكرث دول  �إحدى  متكنت بنغالدي�س، رغم كونها 
يعي�شون حتت خط �لفقر �إلى �لن�شف )يف �إطار �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية( قبل عامني من �ملهلة 

�ملحددة لتحقيق هذ� �لهدف، �أي قبل حلول عام 2015م.
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من  �أقل  على  يعي�شون  �لذين  �ل�شكان  يف  عالية  معدلت   �شجلت   �لتي  �لدول  وت�شمل  قليلة.  دول  يف  معقولة  ب�شورة  �زدياده 
1.25 دولر �أمريكي يف �ليوم: �أفغان�شتان، وبنغالدي�س،  وتركمن�شتان،  وباك�شتان،  و�إندوني�شيا، بينما تقرتب من �ل�شفر يف 
تركيا،  وماليزيا،  و�ألبانيا، وكاز�خ�شتان،  و�إير�ن. ويلقي ذلك بع�س �لغمو�س حول �لقوى �ملحركة �مل�شتقبلية  خلف�س �لفقر 
يف �ملجموعة �لأولى،  رغم �أن �لتقدم �لذي �أُحرز ب�شاأن �لهدف �لأول من �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية بات و��شحًا، وقد حققته 
معظم �لدول. �إل �أن هذه �ملجموعة ل تز�ل متخلفة عن حت�شني موؤ�شر�ت �لتنمية �لب�شرية،  حيث تقع ثالث دول )�أفغان�شتان، 
وبنغالدي�س، وباك�شتان( �شمن فئة �لدول ذ�ت �لتنمية �لب�شرية �لأقل، بينما تاأتي �إندوني�شيا وتركمن�شتان يف �لفئة �ملتو�شطة26.

ك�شف موؤ�شر �لفقر متعدد �لأبعاد عن تفاوت كبري يف مكونات �حلرمان يف �لدول �لآ�شيوية كافة. بيد �أن ذلك يبدو جليًا يف �لدول 
�أفغان�شتان، وبنغالدي�س، وباك�شتان �لتي ينعك�س فيها  �إجمايل �لناجت �ملحلي، ول�شيما يف  �لتي ينخف�س فيها ن�شيب �لفرد يف 
�حلرمان يف موؤ�شر�ت عديدة. وتعك�س هذه �لدول معدلت حرمان يف جمايل �ل�شحة و�لتعليم �أكرث منها يف م�شتوى �ملعي�شة. 
�لن�شبة نف�شها يف  �أطفالهم باملد�ر�س من 30٪ يف باك�شتان، بينما تبلغ  فعلى �شبيل �ملثال، تقرتب ن�شبة �ملحرومني من �حلاق 

بنغالدي�س نحو 18٪. �إل �أن هذه �ملوؤ�شر�ت ترت�وح بني 1٪ و7٪ يف جميع �لدول �لأخرى �لتي توجد بها بيانات �إح�شائية27.

�ل�شكان  يف  �ملهمة  �لزيادة  من  �لرغم  على 
�لإنتاج  معدل  �زد�د  فقد  �لآ�شيوية،  �لدول  يف 
�لعقدين  يف  كبرية  ب�شورة  للفرد  �لغذ�ئي 
خا�س  بوجه  �لزيادة  هذه  ولوحظت  �ملا�شيني، 
�أن  �إل  وماليزيا.  �إندوني�شيا،  مثل:  بلد�ن  يف 
تز�ل  ل  �إندوني�شيا  �أن  توؤكد  �لإح�شاء�ت 
�أخرى  دول  �إلى جانب  �لغذ�ء،  نق�شًا يف  تو�جه 
وقريغيزيا،  وبنغالدي�س،  �أفغان�شتان،  مثل: 
هناك  �أن  كما  و�أوزبك�شتان.  وطاجيك�شتان، 
تفاوتًا كبريً� يف معدلت �جلوع �لعاملي ظهرت يف 
�لدول �لآ�شيوية. فعلى �شبيل �ملثال، جند �أن قيم 
موؤ�شر �جلوع �لعاملي منخف�شة )�أقل من 5( يف 
�أنها  �ألبانيا، و�إير�ن، وكاز�خ�شتان، وتركيا، بيد 
على  وباك�شتان،  بنغالدي�س،  يف  للغاية  مرتفعة 
موؤ�شر�ت  حيث  من  بنغالدي�س،  �أن  من  �لرغم 
�لتقدم �ملطلق، قد حققت حت�شنًا كبريً� يف قيم 

موؤ�شر �جلوع �لعاملي بني عامي 1990م و2014م28. 

المنطقة العربية

تقل معدلت �لفقر يف �ملنطقة �لعربية كثريً� عن �ملعدلت يف �أفريقيا و�آ�شيا، على �لرغم من �أن تر�كم �لرثو�ت �ل�شخمة فيها 
يخفي وجود جيوب معاناة كبرية. وتوجد بالدول �لأع�شاء �لأقل منوً� يف هذه �ملنطقة ن�شبة كبرية من �ل�شكان �لذين يعي�شون 
حتت خط �لفقر، كما �أن بع�شها من بني �أفقر �ل�شعوب يف �لعامل مثل: جيبوتي، و�ل�شومال، و�ل�شود�ن، وموريتانيا. وعلى �شعيد 

26  تقرير �لتنمية �لب�شرية، برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، 2013م
27  توقعات �لفقر، �لكوم�شيك، 2013م

28  تقرير موؤ�شر �جلوع �لعاملي، منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة )�لفاو(، 2014م

�لنمو �ل�شريع يف �شكان �ملدن ت�شببت فيه �لهجرة �إليها من �لأرياف �لفقرية طمعاً يف �حل�شول على 
�إلى  �ملهاجرين  و�شول  وعند  �لأرياف.  �ملحدودة يف  �لعمل  �ملدن، وهروبًا من فر�س  عمل جمِز يف 
�ملدن، فاإنهم ل يتمكنون من حتمل تكلفة �ملعي�شة يف م�شكن لئق، في�شطرون لالإقامة يف �لأحياء 
�لفقرية �لتي حتد بدرجة كبرية ح�شول �شاكنيها على �لتعليم �لر�شمي، وخدمات �لرعاية �ل�شحية، 

و�ملاء و�ل�شرف �ل�شحي.
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1 تفّشي الفقر في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

هذه  �شكان  من   ٪40 �أن  جند  �ملطلق،  �لفقر 
�أقل  على  �أي  �لفقر،  خط  حتت  يعي�شون  �لدول 
�ليوم29. كما يوجد  �أمريكي يف  من 1.25 دولر 
للفرد،  �لدخل  معدلت  �أقل  �أحد  �لدول  بهذه 
�لتنمية  فئة  �شمن  كافة  �لدول  هذه  نفت  و�شُ
بها  �أن  كما  2013م.  لعام  �ملنخف�شة  �لب�شرية 
معدلت مرتفعة للفقر �ملتعدد �لأبعاد )ول �شيما 
�حلرمان يف جمال �ل�شحة و�لتعليم( و�لنق�س 
�لغذ�ئي �لو��شح �لذي ي�شعها �شمن �لفئة �لعليا 

يف موؤ�شر �جلوع �لعاملي.

وبالن�شبة للدول �لأخرى يف �ملنطقة، حققت �أربع 
نفت خم�س دول )�ل�شعودية، وليبيا،  �لب�شرية، بينما �شُ �لتنمية  دول )�لأردن، وم�شر، و�ملغرب، و�شوريا( م�شتوًى متو�شطًا يف 
ولبنان، وعمان، وتون�س( �شمن �لفئة �لعليا للتنمية �لب�شرية. وهناك دولة وحيدة )هي قطر( �شمن فئة �لتنمية �لب�شرية �ملرتفعة 

للغاية. وينعك�س ذلك ب�شورة و��شحة يف �ملعدلت �ملنخف�شة للفقر �ملتعدد �لأبعاد، مقارنة باملجموعات �لأخرى.

دور "صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية"

على �لرغم من �خلطو�ت �لتي حققتها �لدول �لأع�شاء يف �ل�شنو�ت �لأخرية، ل يز�ل �لفقر ماثاًل، وهناك حتديات عاجلة تقف 
�لتي  و�أزمة �لغذ�ء و�لطاقة �ملتقلبة، و�لرت�جع �لقت�شادي من �لتحديات  �لتغري �ملناخي،  �أمام �لدول �لأع�شاء. و�ليوم، يفاقم 
دعم  ومو��شلة  تاأكيد  �إعادة  على  تعمل  مبتكرة  وبر�مج  �شيا�شات  �ل�شندوق  و�شي�شتحدث  منوً�.  �لأقل  �لأع�شاء  �لدول  تو�جهها 
فاإن  ثم،  ومن  �لفقر.  ب�شاأن �حلّد من  �لبنك  و�شيا�شات جمموعة  �ل�شندوق،  عليها لئحة  تن�س  كما  �لرئي�شة  �لتدخل  جمالت 

»�ل�شندوق« �شيعمل على: 

زيادة �مل�شاهمة يف �لأمن �لغذ�ئي من خالل تنفيذ �لرب�مج �ملالئمة لدعم �شغار �ملز�رعني ملزيد من �لإنتاج بال�شتعانة   -
بتقنيات متطورة وتوفري �لأ�شو�ق لهذه �ملنتجات.    

لدى  و��شتقر�ره  �لدخل  لزيادة  �ملهنية  �لأمية  ومحو  �لأ�شغر،  �لتمويل  بر�مج  خالل  من  و�لتدريب  �ملايل،  �لدعم  تقدمي   -
�لفقر�ء يف �لريف، وتعزيز �أمنهم �لغذ�ئي، وتوفري مياه �ل�شرب �ملاأمونة، ودعم متكني �ملر�أة ورفاهيتها.

�لتخزين،  و�لت�شنيع، ومر�فق  �ملناولة،  �لإنتاج مثل  بعد  لعمليات ما  �مل�شتد�مة،  �لقرى  �لدعم، من خالل برنامج  توفري   -
وحت�شني قنو�ت �لت�شال بني �ملز�رعني، ومقّدمي �خلدمات، و�لتجار، و�شركات �لأعمال �لزر�عية كتعزيز �ل�شالت بني 

�أطر�ف �شل�شلة �لقيم، على �شبيل �ملثال ل �حل�شر.

�شة للت�شدي لق�شايا محددة تتعلق بالفقر يف �لدول �لأع�شاء. �إحد�ث �شناديق ��شتئمانّية متخ�شِّ  -

29  �لإح�شاء�ت �لد�خلية للبنك

�لكثري من �أفقر �لنا�س يف �لعامل من �لن�شاء �لالتي ي�شطررن �أحيانًا، بو�شفهن معيلي �أ�شرهن، �إلى 
�لقيام باأعمال �شاقة للغاية لك�شب قوتهن. 
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حتول �شوق �لعمل �إلى �شوق �أكرث تخ�ش�شًا، يتطلب م�شتويات �أعلى من �ملهارة، ويغدو �لتدريب �ملهني �أمرً� �أ�شا�شيًا لتقلي�س �لبطالة لدى �ل�شباب. ويف هذ� �لإطار، 
��شتحدث - "�ل�شندوق"  برناجمًا ر�ئدً� هو "برنامج محو �لأمية �ملهنية" كو�شيلة مل�شاعدة �ل�شباب و�لعاطلني على �لنخر�ط يف �أن�شطة م�شتد�مة لتوليد �لدخل. 

      -     تعميم ق�شايا �جلن�شانية، و�حلكم، و�لبيئة يف جميع عمليات �ل�شندوق لزيادة �ملنافع للفقر�ء وتعظيم �أثرها.

�شيو��شل �ل�شندوق �ل�شطالع بدوره �ملقرر يف تعبئة �ملو�رد �ل�شرورية لدعم هذه �لرب�مج. كما �شي�شّخر و�شعه �ل�شرت�تيجي 
و�لفريد لجتذ�ب �شركاء لتعزيز هذه �ملو�رد. وي�شتند برنامج عمليات �ل�شندوق لعام 1436هـ )2015م( �إلى فكرة فحو�ها �أن 
حكومات �لدول �لأع�شاء، و�ملجتمعات �ملحلية، وكذلك �ل�شركاء �لإمنائيني يتعنّي عليها �لعمل �شويًا لبذر �لبذور لتهيئة �لفر�س 

لإحد�ث حت�شينات د�ئمة يف حياة �لفقر�ء، ويعد �ل�شندوق حتقيق هذ� �لهدف حتديًا حقيقيًا له وللبنك �لإ�شالمي للتنمية.



2
العمليات سنة 1435هـ )2014م(
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�شكان مقاطعة "�أم تيمان" يف ت�شاد يحتفلون باإطالق م�شروع "�ل�شندوق" للقرى �مل�شتد�مة يف �ملنطقة. 

العمليات سنة 1435هـ )2014م(

مشاريع وبرامج "صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية"

ت�شرت�شد عمليات متويل "�شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية" بـــ "�شيا�شة جمموعة �لبنك للحد من �لفقر"، و�لتي تتطلب وجود 
تنفيذ نطاق عري�س من  يت�شمن  �لفقر. وهذ�  �إلى �حلد من  �لر�مية  �لأع�شاء يف جهودها  �لدول  مل�شاعدة  ون�شط  نهج منتظم 
�مل�شاور�ت مع �أ�شحاب �مل�شلحة، مبا فيها �ملجتمعات �ملحلية، مقرتنة بتطوير ت�شميم ر��شخ للرب�مج و�مل�شاريع، يت�شمن �أف�شل 
للتنمية، ي�شمل �لتمكني �ملجتمعي،  �إلى نهج متكامل  �ملمار�شات �لدولية مل�شاريع �حلد من �لفقر. وهذ� �لنهج يت�شق مع �لتحول 
و�لتمويل �لأ�شغر، وبناء �لقدر�ت، و�لرعاية �ل�شحية، و�لتعليم، و�لتدريب �ملهني، و�إمد�د �لفقر�ء و�لفئات �ل�شعيفة بفر�س توليد 
�لدخل. كما �أن �شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية ي�شتند �إلى خربة �لبنك �لإ�شالمي للتنمية، وخربة موؤ�ش�شات �أخرى منخرطة 

يف �مل�شعى نف�شه، وي�شرك ��شت�شاريني خارجيني من �أجل دعم �لعملية. 

ويتمثل �لهدف �لأ�شا�س جلميع �مل�شاريع �ملعتمدة يف عام 1435هـ  يف حتقيق �لأثر �ملتوقع للحد من �لفقر يف �ملنتفعني �مل�شتهدفني. 
وبالأخذ يف �لعتبار محدودية �ملو�رد، كان "�ل�شندوق" �نتقائيًا يف �ختيار هذه �مل�شاريع و�شياغتها باأ�شلوب من �شاأنه حتقيق 
يف  منعك�س  وهذ�  للتنمية.  �لإ�شالمي  بالبنك  �خلا�شة  �لت�شغيلية  و�لإجر�ء�ت  �ملو�شوعة  للمعايري  وفقًا  �ملمكنة  �لآثار  �أق�شى 

�لأولويات �لقطاعية و�لرتكيز �جلغر�يف،  ويف �شروط و�أحكام �لتمويل �لتي جرى تنفيذها بق�شد حتقيق ما يلي: 

م�شاعدة �لفقر�ء للتحرر من بر�ثن �لفقر، مع تركيز خا�س على �لفقر�ء �ملعدمني.  •

   •     حتقيق ��شتد�مة يف �أن�شطة �حلد من �لفقر �لتي يبذلها �ل�شندوق، بق�شد عدم �لقت�شار فقط على م�شاعدة �لدول
            �لأع�شاء لتحقيق �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، و�إمنا �أي�شًا لإيجاد فر�س للنمو وتوظيف �لفقر�ء.

�ل�شر�كات  �أهمية  على  �لرتكيز  هذ�  �أكدَّ  فقد  و�لب�شرية،  �لجتماعية  �لتنمية  جمالت  يف  �مل�شتهدفة  �لأن�شطة  �إلى  وبالإ�شافة 
و�لتمويل �مل�شارك لتكملة مو�رد �ل�شندوق �ملحدودة، وزيادة م�شاريعه. كما �أنه يدمج مكونات معينة يف بر�جمه ملعاجلة �مل�شائل 

2
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�ل�شاملة، مثل: �حلفاظ على �لبيئة، و�لأمور �جلن�شانية، و�حلوكمة، وبحوث �ل�شباب، و�أف�شل �ملمار�شات، ول�شيما يف جمالت تقييم 
�لفقر، وت�شميم ومتكني م�شاريع وبر�مج �حلد من �لفقر، ف�شاًل عن �ملر�قبة و�لتقييم. 

ويجري �لنظر يف جميع �مل�شاريع �لتي لها �أثر متوقع على حت�شني م�شتويات معي�شة ورفاه �لفقر�ء فيما يتعلق بجميع �لجتاهات 
�ل�شرت�تيجية �ملهمة للبنك �لتي لها �شلة مبا�شرة "باحلد من �لفقر"، و"حتقيق �لرفاه للنا�س". و�لتي تندرج �أي�شًا �شمن �ملجالت 
�لرئي�شية ل�شرت�تيجيات �ل�شر�كة �لقطرية للدول �لأع�شاء يف �لبنك بالن�شبة للقطر �ملعني. وتت�شم باأن معّدل �لعائد �لقت�شادي 

�لد�خلي لكل منها يزيد على ٪10.

اعتمادات المشاريع والبرامج

�أن�شطة  �هتمام  مو�شوع  هامان  محور�ن  �شكل 
�شنة  يف  �لفقر  من  �حلد  جمال  يف  �ل�شندوق 
1435هـ، وهما: )�أ( �حلر�س على �أن توفر هذه 
�لأن�شطة فر�س عمل �إ�شافية ت�شل �إلى �لفئات 
طريق  عن  و�ملحرومني  �لفقر�ء  من  �ملعنية 
�لنهو�س  )ب(  �لقطاعات؛  متعددة  عمليات 
بتعزيز  وذلك  �لب�شري،  �ملال  ر�أ�س  بتنمية 

قطاعي �لتعليم و�ل�شحة.

للتنمية  �لإ�شالمي  �لت�شامن  �شندوق  وقام   
منذ  وهبات(  )قرو�شًا  م�شروعًا   68 باعتماد 
�إن�شائه، بتكلفة كلية للم�شاريع بلغت 2.16 مليار 
دولر �أمريكي. ومن هذ� �ملبلغ، �أ�شهم �ل�شندوق 
مببلغ 433.5 مليون دولر �أمريكي )٪20.7(، 

�لوطنية،  �حلكومات  منهم:  �آخرين،  م�شاركني  وممولني  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك  بو��شطة  �لتكلفة  باقي  تغطية  متت  حني  يف 
و�ملوؤ�ش�شات �ملتعددة �لأطر�ف، و�ملانحون �لثنائيون، و�ملوؤ�ش�شات غري �حلكومية. 

مقارنة  �لأع�شاء،  �لدول  13من  ل�شالح  �أمريكي،  دولر  مليون   149.93 بقيمة  16عملية  �عتماد  جرى  1435هـ،  �شنة  وخالل 
بـــ14عملية بقيمة 82.13 مليون دولر �أمريكي �عتمدت ل�شالح 11 من �لدول �لأع�شاء يف �شنة 1434هـ )2013م(. وتقدر �لتكلفة 
�لإجمالية للم�شاريع �ملعتمدة يف عام 1435هـ مببلغ 373.28 مليون دولر �أمريكي. وبلغ �إجمايل �ل�شحوبات منذ �شنة 1430هـ �إلى 
�شنة 1435هـ مبلغًا وقدره 81.9 مليون دولر �أمريكي، وهو ميثل ما ن�شبته 18٪ من �إجمايل �لتمويل �ملعتمد لل�شندوق حتى نهاية 
�ل�شنو�ت  �متد�د  على  لل�شندوق  �ملعتمدة  للم�شاريع  �ملتنامي  �لعدد  �إلى  �ل�شحوبات  يف  �لزيادة  وترجع  )2014م(.  1435هـ  �شنة 

�خلم�س �ل�شابقة �لتي ��شتوفت معايري �ل�شحوبات.

ُلبَّ جهود  ت�شكل  �أ�شا�شية  �مل�شاريع على قطاعات  زت هذه  ركَّ �لأع�شاء،  �لدول  للفقر يف  �ملتعددة �جلو�نب  �لطبيعة  �إلى  وبالنظر 
�ل�شندوق يف جمال �حلد من �لفقر، وهي �لتعليم و�ل�شحة و�لتنمية �لريفية و�لزر�عية، وتوفري �ملياه و�ل�شرف �ل�شحي، و�لنقل، 
و�لطاقة. وكانت فحوى طريقة �ل�شندوق  يف �ختيار هذه �لرب�مج، هي �حلاجة �إلى تعزيز ملكية �ملجتمعات �ملحلية و�مل�شتفيدين 
�مل�شائل  �لقدر�ت من بني  وبناء  �إجنازها. وكانت �جلو�نب �جلن�شانية،  بعد  �مل�شاريع  ��شتد�مة هذه  بتاأمني  وتعهدهم  �ملبا�شرين 

روؤية �ل�شوء يف نهاية �لنفق: �أن�شم "�ل�شندوق" �إلى "حملة مكافحة �لعمى �ملمكن تفاديه" و��شتعادة 
�لقدرة على �لإب�شار وتعزيز حياة ع�شر�ت �لآلف من �لرجال و�لن�شاء و�لأطفال يف �أفريقيا جنوب 

�ل�شحر�ء �لكربى. 
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قام  �لتي  �مل�شاريع  هذه  جميع  يف  �ل�شاملة 
�لتي  �لعو�ئق  ملعاجلة  "�ل�شندوق"  بتمويلها 
تو�جهها �لن�شاء يف �لتنمية �لقت�شادية يف �لدول 
وقد  �لريفية.  �ملناطق  يف  ول�شيما  �لأع�شاء، 
��شتهدفت �أي�شًا �إمد�د �لفقر�ء و�لفئات �ل�شعيفة 

بفر�س لتوليد �لدخل على �أ�شا�س م�شتد�م. 

�أ�شل  �لب�شري  �ملال  ر�أ�س  �أن  "�ل�شندوق"  ويدرك 
باأهمية  تت�شم  تنميته  و�أن  للفقر�ء،  �أ�شا�شي 
جوهرية يف �شبيل �حلد من �لفقر. ويدرك �أي�شًا 
�أن �مل�شاريع يف جمالت �لتعليم و�ل�شحة تر�شي 
�أن�شطة  معظم  ذلك،  بعد  عليه،  وتبني  �أ�شا�شًا 
فكان  �لتعليم،  جمال  يف  و�أما  �لفقر.  من  �حلد 
يرتبط  ومتكامل  م�شتد�م  �إطار قطاعي  للجميع يف  �لتعليم  �شيا�شات  تعزيز  �إلى  �لر�مية  �لوطنية  يدعم �جلهود  �أن  �ل�شندوق  على 
بو�شوح با�شرت�تيجيات �حلد من �لفقر و�لتنمية. كما يدعم �ل�شندوق �لتدريب �ملهني بو�شفه و�شيلة لالأن�شطة �ملدرة للدخل �مل�شتد�م. 
ويدرك "�ل�شندوق" �أي�شًا �أنه يف حالت �لفقر�ملدقع، تتعر�س �لن�شاء، بوجه خا�س، للمخاطر، نظرً� لأنهن يرثن �لفقر عن �آبائهن 
و�أمهاتهن، و�أنه ينبغي بالتايل �لرتكيز على تعليم �لبنات، وبخا�شة �ملرحلة �لبتد�ئية، باعتبار �أن ذلك ميثل جمال �أولوية للعمليات. 

و�أما يف قطاع �ل�شحة، ففي مقدمة �لأولويات �لعامة لل�شحة، لدى �ل�شندوق، ياأتي تعزيز �لأنظمة �ل�شحية، وبخا�شة �خلدمات 
�ل�شحية �لأ�شا�شية للمناطق �لريفية يف �لدول �لأع�شاء �لأقل منوً�. ويف هذ� �ملجال، فاإن �لرعاية قبل �لولدة )وبخا�شة نا�شور 
بر�مج  يف  �ملدرجة  �لعامة  �ل�شحة  م�شاكل  بني  من  هي  و�إيبول،  �لأطفال،  �شلل  مثل  �لأمر��س  ��شتئ�شال  �أو  ومكافحة  �لولدة(، 
�ل�شندوق، مع �لتاأكيد على �أن هذ� ل ميكن حتقيقه �إل من خالل تقوية �لأنظمة �ملحلية �ل�شحية، وحت�شني �إمكانية �لو�شول �إلى 
مر�فق �ملياه �لنظيفة و�لإ�شحاح �ل�شليم. كما �أدرك �ل�شندوق �أن �ل�شرت�تيجيات �لفّعالة للتخل�س من �آثار هذه �لأوبئة تت�شمن 
مزيجًا من �لعالج و�لتوعية و�لوقاية. ومن ثّم قام �ل�شندوق بتعزيز بر�جمه �ملعنية باإعالم وتوعية �جلمهور، ملحاربة هذه �لأمر��س. 

الدول األعضاء األقل نموًا هي أكبر المستفيدين من "الصندوق" 

وفقًا ل�شيا�شة �لبنك ب�شاأن �حلد من �لفقر، كانت �لدول �لأع�شاء �لأقل منوً� هي �مل�شتفيد �لأ�شا�شي من بر�مج �ل�شندوق يف 
�شنة 1435هـ )2014م(. وتت�شم هذه �لدول بانخفا�س دخل �لفرد، و�نخفا�س م�شتويات ر�أ�س �ملال �لب�شري، و�رتفاع م�شتويات 
�لفقر و�شوء �لتغذية، و�رتفاع معدلت �لزيادة �ل�شكانية، وهيمنة �لزر�عة �ملعي�شية،  و�نخفا�س م�شتويات �لت�شنيع، و�نخفا�س 
م�شتوى �لتح�شر �ملقرتن بت�شارع �لهجرة من �ملناطق �لريفية �إلى �ملناطق �حل�شرية، وهيمنة �لقطاع غري �لر�شمي،  وتخلف 

�لعمالة و�لأ�شو�ق �ملالية  وغري �ملالية.

وعلى ذلك، ووفقًا لل�شيا�شة �ملعتمدة للتمويل �لذي يقدمه �ل�شندوق، مت توجيه ما ن�شبته 80٪ من �إجمايل متويالت �ل�شندوق �شوب 
�إلى جيوب �لفقر �لكائنة يف غري �لدول �لأع�شاء �لأقل منوً�. وكان من �ملتوقع �أن ُيقدم معظم هذ�  هذه �لدول، وما ن�شبته ٪20 

ترك وباء مر�س �إيبول �أثرً� �جتماعيًا و�قت�شاديًا هائاًل على �لدول �ملت�شررة به، �نعك�س يف �لزيادة 
ووقف  �ملد�ر�س،  و�إغالق  و�لأر�مل،  �لأيتام  عدد  يف  �لكبري  و�لتز�يد  �لوفيات،  معدل  يف  �لكبرية 

�مل�شاريع �حلكومية، و�إرجاء �ل�شتثمار�ت �جلديدة، وخ�شارة �لإير�د�ت �حلكومية.
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�لتمويل )68٪ من �لإجمايل( �إلى دول يف �أفريقيا. و�أما �لتمويالت �لباقية فقد جرى تقدميها �إلى �آ�شيا �لو�شطى )13٪(، و�ل�شرق 
�لأو�شط )6٪(، و�آ�شيا )13٪(. وباللتز�م بهذه �ل�شيا�شة، يهدف �ل�شندوق �إلى تقدمي �أق�شى دعمه للدول �لأع�شاء �لأقل منوً� 
من خالل مزج �أف�شل �ملمار�شات �ملجربة يف مكافحة �لفقر مع �ملمار�شات و�لرب�مج �لبتكارية �لتي تلبي �حتياجات تلك �لدول. 

�أجُنزت 7 عمليات، ب�شحوبات جتاوزت ن�شبة 90٪ لهذة �لعمليات. وت�شمنت �مل�شاريع  وبحلول نهاية عام 1435هـ )2014م(، 
�ملنجزة: �أربعة م�شاريع يف جمال �لتمويل �لأ�شغر يف جمهورية قريغيزيا، وطاجيك�شتان، وكاز�خ�شتان، وبنني؛ وم�شروعني من 
م�شاريع �لتنمية �لتي يقودها �ملجتمع �ملحلي يف �إندوني�شيا و�شري�ليون، وم�شروعًا للوقاية من �ملالريا ومكافحتها يف ت�شاد. ويف 
�شوء تعهد �ل�شندوق بالتح�شني �مل�شتمر لفعاليته، بد�أ �ل�شندوق يف جتميع �لنتائج �ملتحققة من �مل�شاريع �لتي �أُجنزت �أو �شارفت 

على �لإجناز، من �أجل تر�شيخها و �ل�شتفادة منها د�خليًا يف عمليات �ل�شندوق �جلارية. 

ولقد ُمنحت تقييمات مر�شية للم�شاريع �ملنجزة، يف تقارير �إجناز �مل�شاريع. ففي �إندوني�شيا، على �شبيل �ملثال، �أ�شهم �ل�شندوق 
يف "�لربنامج �لوطني لتمكني �ملجتمعات �ملحلية"، و�لذي يعترب و�حدً� من �أجنح م�شاريع �لتنمية �لتي يقودها �ملجتمع �ملحلي يف 
�لبالد. ذلك �أن �لربنامج �أن�شاأ فر�س عمل، وقدم قرو�شًا �إلى �شغار �مل�شتغالت بالتجارة و�لأعمال �لتي ُتد�ر من �ملنازل، وز�د 
�إمكانية و�شول �ملجتمع �ملحلي �إلى �لأ�شو�ق، ومر�كز �ملدن، و�إمد�د�ت �ملياه �لنظيفة، ومر�فق �ل�شحة و�لتعليم. ويف �ملجتمعات 

لتمكني  �لوطني  �لربنامج  يدعمها  �لتي 
خروج  �حتمالت  �زد�دت  �ملحلية،  �ملجتمعات 
�لأ�شر �ل�شغرية من مرحلة �لفقر �إلى �لعتماد 

على �لذ�ت. 

على  �ملنطبقة  و�لأحكام  �ل�شروط  �أن  وُيالحظ 
�مل�شاريع �ملعتمدة �أثناء �لعام  ُو�شعت على �عتبار 
للم�شاريع،  �شل�شًا  تنفيذً�  ت�شمن  �شوف  �أنها 
�لقرو�س  عائد�ت  من  �ل�شتفادة  من  ع  وُت�شرِّ
�ملقدمة من �ل�شندوق. كما �أن دعم �ل�شندوق 
�ملعتمدة  ل�شيا�شته  �نعكا�شًا  �مل�شاريع ميثل  لهذه 
و�لقت�شادية،  �لجتماعية  �لتنمية  لتعزيز 
و�حلد من �لفقر يف �لدول �لأع�شاء، من خالل 
�لبنية  وخدمات  �شبكات  �إلى  �لو�شول  حت�شني 

�لأ�شا�شية �لوطنية �ملتكاملة. 

النهوض بالتمويل المشترك مع الشركاء اإلنمائيين

يت�شم �لتمويل �مل�شرتك، بو�شفه جزءً� من �ل�شعي �إلى تعبئة �ملو�رد، باأنه �شروري لزيادة مو�رد �ل�شندوق لتحقيق �آثار جمدية 
دة لل�شر�كات، مبا فيها �ل�شر�كات مع موؤ�ش�شات متويل �إمنائي خارجية، من �أجل تعزيز  لدى �لدول �مل�شتفيدة. وهناك حاجة ُموؤكَّ
فعالية وكفاءة �لتمويالت �لتي يقدمها �ل�شندوق يف �لدول �لأع�شاء. وميكن �أن يوؤدي �لتمويل �مل�شرتك �إلى حت�شني �لكفاءة يف 

�ملوؤ�ش�شات �ملالية، وتقليل �لتكاليف، وحفز ل�شتثمار�ت �أكرب، وفعل �لكثري بالقليل.  

�عتمد �ل�شندوق برناجمًا ر�ئد�ً يدر�س �حتياجات �لفقر�ء من �لطاقة، ويتاأكد من �لتعجيل بتقدمي 
خدمات مالئمة قابلة للتنفيذ ومتجددة للحد من وطاأة �لفقر. 
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أهمية الشراكات االستراتيجية

ي�شعى �ل�شندوق جاهدً�، مبا يتما�شى مع �شيا�شة �لبنك للحد من �لفقر، ل�شوغ �شر�كات ��شرت�تيجية للتنفيذ �لفّعال ل�شيا�شته. 
وُيالحظ �أن �ل�شر�كات و�لتحالفات �ل�شرت�تيجية متنح �ل�شندوق ميزة تناف�شية وفر�شة للو�شول �إلى جمموعة �أعر�س من �ملو�رد 
و�خلرب�ت �أكرث مما كان باإمكانه �حل�شول عليه. وهذ� يعني �أن �ل�شر�كة ميكن �أن ت�شاعد يف �إمد�د دولنا �مل�شتفيدة مبجموعات 
متميزة من �ملهار�ت وفر�س �لتمويل �مل�شرتك �لتي ت�شيف قيمة مل�شاركة �ل�شندوق. كما �أن �ل�شر�كة مع �ملنظمات غري �حلكومية 
م هوؤلء  ُيقدِّ �أن  �أوغند�(، ت�شمن  �لولدة يف �شرقي  نا�شور  و�لوكالت �ملتخ�ش�شة، كما يف قطاع �ل�شحة )مثال: عملية مكافحة 
برناجمية  �أهد�فًا  ين�شوؤون  �أنهم  كما  �ل�شندوق.  م�شاريع  لنجاح  �لتي هي �شرورية  ن�شاطًا ممتازً� يف جمالت �خلدمة  �ل�شركاء 
حتفيزية �إذ� �شاركو� يف �لتكاليف، ويوفرون دعمًا �أكرب ملو�رد �ل�شندوق �ملحدودة، بحيث ي�شتطيع �أن يحقق �أهد�فه ب�شكل �أكرث 
م �ملنافع و�لنجاحات.  �شموًل. كما �أن هذ� ي�شكل و�حدً� من �أف�شل �ل�شبل لتعزيز عالقات �لعمل، وحت�شني �حلوكمة، ومن ثّم ُي�شخِّ

وقد �أن�شاأ "�ل�شندوق" �شر�كات مع نطاق و��شع من جمتمع �لتنمية. و�أهم �شركاء "�ل�شندوق" يف �لأن�شطة �لإمنائية حكومات �لدول 
تنفيذ  �لعمل، ول�شيما يف  �ملعنية يف  �لأطر�ف  باإ�شر�ك جمموعة كبرية من  �ل�شيا�شات  �ل�شندوق عزز حو�ر  �أن  �مل�شتفيدة. غري 
"برنامج محو �لأمية �ملهنية" و"برنامج دعم �لتمويل �لأ�شغر" و"برنامج �لقرى �مل�شتد�مة". وبذلك يرمي "�ل�شندوق" �إلى ك�شب 
�خلربة من �إقامة �شر�كات ��شرت�تيجية مع �ملوؤ�ش�شات و�ملنظمات �لأكرث خربة �أو �لأكرث قدرة على �شمان �مل�شاركة يف هذه �لرب�مج 

وتنفيذها بفعالية. 
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اعتمادات مشاريع الصندوق - 1435هـ )2014م(

)�ملبالغ مباليني �لدولر�ت �لأمريكية(

ا�سم امل�سروعالدولة
التكلفة الكلية 

للم�سروع
اعتمادات 
ال�سندوق

000 000 00011 640 22م�شروع �لتمويل �لأ�شغر �لت�شاركي وبناء �لقدر�ت�شاحل �لعاج

000 000 0007 500 18م�شروع دعم �لتعليم �لأ�شا�شي يف جمالت �لأولوية�لكامريون

000 000 00010 560 11م�شروع �لقرى �مل�شتد�مة�لنيجر

000 500 0007 800 16دعم مل�شروع �لتعليم ثنائي �للغة بوركينافا�شو

000 500 0005 490 18م�شروع �إ�شالح �لتعليم و�لتدريب �لفني و�ملهني�شورينام

000 000 0005 150 20م�شروع تنمية �لزر�عة �ملائية د�خليًا، و�شيد �لأ�شماك �لحرت�يفموزمبيق

000 000 00012 160 75م�شروع �لتعليم ثنائي �للغةنيجرييا

000 000 00010 560 28م�شروع دعم تنمية �ملد�ر�س �لفنية و�ملهنيةغينيا

�ل�شنغال
�ملالريا  مر�س  من  للوقاية  �حلكومي  �لربنامج  دعم  م�شروع 

ومكافحته
11 430 00010 000 000

000 000 00012 400 13م�شروع كهربة �لريف با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شيةبوركينافا�شو

000 000 00010 000 12م�شروع �لقرى �مل�شتد�مة غينيا

000 000 00015 800 36برنامج حت�شني �لو�شول �إلى �لطرق �لريفية يف مقاطعة "�شيلهت"بنغالدي�س

�شري�ليون
ل�شري�ليون،  �ملحلي  �ملجتمع  يقودها  �لتي  �لتنمية   :GIETRENK

�ملرحلة �لثانية. 
51 930 00015 000 000

�إقليمي
مر�س  وباء  على  �ل�شيطرة  جهود  لدعم  �ملقرتح  �لإطار  برنامج 

"فايرو�س �يبول" للدول �ملتاأثرة به.
10 000 000

�ملنطقة �لعربية
برنامج �إطار عمل م�شاريع �ملر�أة و�ل�شباب، للدول �لعربية �لتي متر 

مبرحلة �نتقال.
33 000 0009 500 000

�أوغند�
�لن�شاء  ومعاجلة  بوقاية  �ملعني  �حلكومية  غري  �ملنظمات  م�شروع 
�مل�شابات بنا�شور �لولدة يف �أوغند�، و�إعادة �إدماجهن �جتماعيًا.

178 340130 000

�لنيجر
وتركيا  )�مل�شتفيد(  �لنيجر  بني  و�ملعرفة  �خلرب�ت  تبادل  عمليات 

)�ملقدم( يف �إطار عمل �لتحالف ملكافحة �لعمى �ملمكن جتنبه.
2 250 000150 000

ت�شاد و�لنيجر
منحة م�شاعدة فنية مل�شروع مكافحة �لعمى، يف ت�شاد و�لنيجر، يف 

�إطار �لتحالف ملكافحة �لعمى �لذي ميكن جتنبه.
350 000150 000

000 930 340149 198 373املجموع
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موجز مشاريع الصندوق - 1435هـ )2014م(

الخدمة(  )مقدم  وتركيا  )المستفيد(  النيجر  بين  والمعارف  للخبرات  تبادل  عملية   .1

بموجب "إطار التحالف من أجل القضاء على العمى الذي يمكن تفاديه"

تعقد �ملوؤ�ش�شة �لرتكية غري �حلكومية لالإغاثة �لإن�شانية، مبوجب �إطار مبادرة �لحتاد �ملذكورة �أعاله، �شر�كة مع �لبنك   
�لإ�شالمي للتنمية وحكومة �لنيجر لإن�شاء وحدة للعيون يف �لنيجر للم�شاهمة يف ت�شهيل �حل�شول على �لرعاية �ل�شحية 

�لنوعية للعيون يف �لنيجر.

و�شتتولى �ملنظمة غري �حلكومية �ملذكورة �آنفًا �إن�شاء �لوحدة �لطبية للعيون يف م�شت�شفى "لمورد" يف نيامي �لعا�شمة،   
وت�شغيلها ملدة خم�س �شنو�ت قبل ت�شليمها �إلى �ل�شلطات �ملحلية، كما تتولى، بو�شفها �لطرف �ملقدم للخرب�ت �ملطلوبة، 
�لتدريب �مل�شتمر للموظفني �ملحليني يف �ملجالت �لطبية و�لإد�رية، تعزيزً� للقدر�ت �ملحلية. و�شوف تقدم �ملنظمة �لرتكية 
�ملزودة بفريق من �لأطباء �لأتر�ك �لعالج لل�شكان �ملحليني بالتعاون مع �لربنامج �لوطني لل�شيطرة على �لعمى يف �لنيجر، 

وتتحمل كامل تكلفة �إن�شاء �لوحدة �لطبية و�مل�شروفات �ملتعلقة بالتدريب و�لت�شغيل يف غ�شون فرتة �ل�شنو�ت �خلم�س. 

�أما �لنتائج �ملتوقعة من هذه �لعملية فهي كما يلي:  

��شتعادة 30000 مري�س �لب�شر بعد �خل�شوع لعمليات جر�حية جمانية ف�شاًل عن �أنو�ع �لعالج �لأخرى �ملقدمة �إلى   -
�ل�شكان �ملحليني.

تدريب �أخ�شائيي رعاية �لعيون �ملحليني وتزويدهم باملهار�ت �ملعززة.  -

يف  و�ملطبقة  تطورً�  �لبي�شاء  �ملياه  �إز�لة  عمليات  �أكرث  تعد  �لتي   Phacoemulsification �لعيون  جر�حة  توفري   -
م�شت�شفى "لمورد".

تقدر �لتكلفة �لإجمالية لعملية تبادل �خلرب�ت و�ملعارف هذه 2.250.000 دولر �أمريكي. وي�شاهم �ل�شندوق يف �لعملية   
مببلغ 130000 دولر �أمريكي مبنحة من مخ�ش�س �شندوق �لوقف لعام 1434هـ، لتغطية نفقات توريد �ملعد�ت �لطبية. 

كما يتم توفري 20000 دولر �أمريكي من مخ�ش�س منح برنامج �ملنظمات غري �حلكومية لعام 1434هـ.

القدرات في جمهورية كوت  الوطنية وبناء  التشاركية  التمويل األصغر  آلية  مشروع   .2

ديفوار

و�شطاء  �لنهج  هذه  ميكن  �أن  ويتوقع  �لأ�شغر.  للتمويل  وطني  ت�شاركي  برنامج  تطوير  هو  للم�شروع  �ملحدد  �لهدف   
�إلى �مل�شتفيدين من �لتمويل �لأ�شغر يف �شل�شلة قيمة �لأعمال  �لتمويل �لأ�شغر من تقدمي متويل موجه نحو �ل�شتثمار 
�ل�شرت�تيجية، بهدف تعزيز قدر�ت قطاع �لتمويل �لأ�شغر من �أجل �إدماج �ل�شكان ذوي �لدخل �ملنخف�س يف �لقت�شاد. 
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من  �لأقل  على  م�شتفيد   60000 وتوجيه  تدريب  �شنو�ت،  خم�س  ت�شتغرق  �لتي  �لعملية  هذه  من خالل  يتم،  �أن  ويتوقع 
�لتمويل �لأ�شغر �لت�شاركي ليتحولو� �إلى عنا�شر �قت�شادية ن�شطة من خالل 12 موؤ�ش�شة للتمويل �لأ�شغر.

ويعترب �مل�شروع ن�شخة طبق �لأ�شل من برنامج ناجح طبقه "�لبنك" يف بنني. و�شوف يدخل �لربنامج �لعمل بنهج �لتمويل   
�لأ�شغر �لت�شاركي يف موؤ�ش�شات �لتمويل �لأ�شغر يف كوت ديفو�ر. ويتكون �مل�شروع من مرحلتني، ُتخ�ش�س �ملرحلة �لأولى 
لربنامج بناء �لقدر�ت للو�شطاء و�مل�شتفيدين من �لتمويل �لأ�شغر. �أما �ملرحلة �لثانية فتنطوي على تقدمي خط متويل 
يف �شكل متويل د�ئري لتنفيذ نتائج بناء �لقدر�ت، وهذ� �لنهج ي�شجع و�شطاء �لتمويل �لأ�شغر على �لتعامل مع �لفقر�ء 
من  عليه  ينطوي  مبا  ت�شاركي  متويل  �أمنوذج  خالل  من  �لأعمال،  قيم  �شال�شل  يف  و�نخر�طهم  بتعزيز��شتثمار�تهم 

جمموعة نتائج، ونظام لإد�رة �ملعلومات، وبرنامج لتنمية �ملهار�ت.

كوت  �إلى حكومة  �ل�شندوق  يقدمه  قر�س  منه  �أمريكي،  دولر  مليون  للم�شروع مببلغ 22.64  �لإجمالية  �لتكلفة  تقدر   
ديفو�ر مببلغ 11 مليون دولر �أمريكي )7.30 مليون دينار �إ�شالمي تقريبًا - �أي 49٪ من �لتكلفة �لإجمالية(. وتكون 
فرتة �لتمويل �ملقرتح 20 �شنة ت�شمل فرتة �شماح من 5 �شنو�ت. وي�شدد �أ�شل �لقر�س باأق�شاط ن�شف �شنوية عددها 30 
ق�شطًا، ُي�شتحق �شد�د �لق�شط �لأول بعد نهاية فرتة �ل�شماح، ويوؤدى عن �لقر�س ر�شم خدمة ل يتجاوز 2٪ يف �ل�شنة من 

مبلغ �لقر�س.

منح مساعدة فنية لمشروع مكافحة العمى في تشاد والنيجر بموجب إطار "االتحاد   .3
من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه"

�لهدف �لعام للم�شروع هو �مل�شاهمة يف �لتخفيف من �لفقر يف ت�شاد و�لنيجر من خالل ��شرت�تيجيات �حلد من �نت�شار   
�لعمى �لناجم عن عتامة �لعني وحت�شني �حل�شول على �لرعاية �ل�شحية �لنوعية للعينني. ويهدف �مل�شروع ب�شكل �أكرث 
حتديدً� لإعادة �لقدرة على �لإب�شار لنحو 2300 �شخ�س، وحت�شني مهار�ت موظفي �شحة �لعينني �ملحليني يف كل من 

ت�شاد و�لنيجر.

�ملحليني وم�شاعديهم يف  �لعيون  �أطباء  تدريب  �لعينني، مع  تنفيذ ثماين حمالت ملعاجلة عتامة  �مل�شروع  ي�شمل نطاق   
�لبلدين. ويتوقع �أن ينفذ �مل�شروع يف غ�شون عام من تاريخ �أول �شحب للم�شروع.

و�عتمد �مل�شروع يف �شكل منحة ل تتجاوز 250000 دولر �أمريكي مقدمة من �لوقف لعام 1434هـ.  

مشروع لمنظمة غير حكومية بشأن الوقاية والعالج وإعادة اإلدماج االجتماعي للنساء   .4
الالتي يعانين من ناسور الوالدة في أوغندا

يهدف �مل�شروع لتوفري �لرعاية �ل�شاملة ملائتي �مر�أة يعانني من �لإعاقة �ل�شحية �لناجمة عن �لولدة، ونا�شور �لولدة   
يف �شرق �أوغند�. وي�شمل �مل�شروع تطبيق نهج �شامل متعدد �لتخ�ش�شات من خالل ��شرت�تيجيات �لوقاية )�ملعلومات، 
�لتوعية، حت�شني �خلدمات �ل�شحية( و�لعالج )�لرعاية �لعالجية( و�إعادة �لتاأهيل )�لتعليم و�مل�شورة( و�إعادة �لإدماج 

)�لدعم �لجتماعي و�لقت�شادي(.
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�لعمليات �جلر�حية  �لوقاية منها، وتوفري  �لوعي باحلالة �ل�شحية وكيفية  و�شوف ي�شاعد �مل�شروع �ملقرتح على زيادة   
بناء حياتهم  �إعادة  على  مل�شاعدتهم  للمر�شى  �لقت�شادي  و�لدعم  �لفنية  �ملهار�ت  توفري  ف�شاًل عن  ماليًا،  �ملدعومة 

لي�شبحو� عنا�شر منتجة يف جمتمعاتهم �ملحلية.

�عتمد �مل�شروع يف �شكل منحة ل تتجاوز 130000 دولر �أمريكي من مخ�ش�س �ملنح بال�شندوق لعام 1434هـ.  

مشروع دعم التعليم األساسي في المناطق ذات األولوية - الكاميرون  .5

يهدف �مل�شروع �ملقرتح لدعم قطاع �لتعليم يف �لكامريون و��شرت�تيجية �لتدريب )2013م-2020م( للتعجيل باإجناز   
ت�شهيل �حل�شول على  �لآتي: )�أ(  �مل�شروع حتديدً� على حتقيق  بالتعليم. و�شيعمل  �ملتعلقة  �لإمنائية لالألفية  �لأهد�ف 
خدمات  نوعية  تعزيز  )ب(  للفتيات،  خا�س  �هتمام  �إيالء  مع  �مل�شتهدفة  �لأولوية  ذ�ت  �ملناطق  يف  �لبتد�ئي  �لتعليم 
ف�شاًل   240 )ت�شمل  �بتد�ئية  مدر�شة   40 بناء  )�أ(  �لآتي:  فت�شمل  �ملتوقعة  �لأ�شا�شية  �لنتائج  �أما  �ملقدمة.  �لتعليم 
بحلول  نوعي  بتعليم  تزويدهم  يتم  �لإناث(  من  )ن�شفهم  وتلميذة  تلميذً�   14400 ت�شتوعب  �لت�شغيل  كاملة  در��شيًا( 
عام 2018م، )ب( مناهج در��شية قائمة على �لكفاءة للمرحلة �لبتد�ئية يتم �عتمادها وتطبيقها يف جميع �ل�شفوف 
�ملجالت  يف  �لإناث(  من  )ن�شفهم  ومعلمة  معلم   1500 تدريب  )ج(  2018م،  عام  بحلول  �لكامريون  يف  �لبتد�ئية 
�إلى 10٪ بحلول عام 2018م. �لر�شوب من 14.9٪ يف عام 2011م   �ملختلفة بحلول عام 2017م، )د( خف�س معدل 

)هـ( زيادة معدل �لنجاح من �ل�شف �ل�شاد�س �إلى �ل�شف �ل�شابع من 69.3٪ يف عام 2011م �إلى 78٪ يف عام 2018م 
و�إلى 84٪ يف عام 2020م  يف مناطق �مل�شروع.

�أما نطاق �مل�شروع في�شمل ما يلي: )�أ( بناء وجتهيز 40 مدر�شة �بتد�ئية )240 ف�شاًل مدر�شيًا( ومزودة باملاء و�لكهرباء؛   
ف�شاًل عن 120 م�شكنًا للمدر�شني وملديري �ملد�ر�س يف �ملناطق �لتعليمية ذ�ت �لأولوية، )ب( توفري مقرر�ت در��شية 
جديدة متتاز بالكفاءة للم�شتوى �لبتد�ئي، )ج( �لتدريب يف جمال �ملتابعة �لرتبوية و�إد�رة �لف�شول �ملدر�شية، و�لتز�م 
نهج و�أ�شاليب قائمة على �لكفاءة، وتقنية �لت�شالت و�ملعلومات، )د( دعم وحدة �إد�رة �مل�شروع، و�خلدمات �لإد�رية 

لالإ�شر�ف على �لأعمال، وخدمات متابعة �مل�شاريع و�لتقييم و�ملر�جعة.

�عتمد �مل�شروع من خالل متويل قر�س مببلغ 9 ماليني دولر �أمريكي من �شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية. و�عتمد   
�لبنك �لإ�شالمي للتنمية للم�شروع قر�شًا مببلغ 16 مليون دولر �أمريكي. وتقدم حكومة �لكامريون من جانبها 7 ماليني 

دولر �أمريكي للم�شروع.

مشروع القرى المستدامة - جمهورية النيجر  .6

�لهدف �لأ�شا�شي مل�شروع �لقرى �مل�شتد�مة تخفيف �لفقر يف منطقة �مل�شروع يف محلية »قويالدجو« مب�شاعدة تدخالت   
للمجتمعات  �ملحددة  �لحتياجات  تنا�شب  بحيث  م�شممة  تكون  �ملحلي،  �ملجتمع  يقودها  وم�شتد�مة  �لتكلفة  منخف�شة 
�ملحلية. ومن �لنتائج �لأ�شا�شية �لتي يتوقع �أن يحققها �مل�شروع عند �إجنازه �لآتي: )�أ( �شوف ي�شتفيد جميع �أع�شاء محلية 
»قويالدجو« ��شتفادة مبا�شرة من تدخل �مل�شروع يف قطاعات متعددة، )ب( ت�شكيل وتعزيز »جمموعة �مل�شاعدة �لذ�تية« 
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)هناك على �لأقل 80 من هذه �ملجموعات ت�شم نحو 2000 فرد(، )ج( ��شت�شالح وزر�عة 5900 هكتار من �لأر��شي 
�لزر�عية، )د( حتقيق معدل ت�شجيل �شاف يف �لتعليم �لبتد�ئي بن�شبة 100٪ للبنني و�لبنات، )ه( ت�شهيل �حل�شول على 
مزيد من �لرعاية قبل �لولدة )�مل�شتهدف: 60٪(، وتوفري �مل�شاعدة يف �لولدة )�مل�شتهدف 50٪( و�ملعاجلة و�لوقاية 
من فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية )�مل�شتهدف 100٪(، وتوفري �لنامو�شيات �ملعاجلة باملبيد�ت �حل�شرية )�مل�شتهدف 

100٪(، ومعاجلة �لأطفال من �شوء �لتغذية )�مل�شتهدف ٪100(.

�عتمد للم�شروع قر�س من �ل�شندوق مببلغ 10 ماليني دولر �أمريكي ملنفعة حكومة جمهورية �لنيجر.  

مشروع إصالح التعليم الفني والمهني والتدريب - سورينام  .7

بيئة م�شاعدة  �إلى تهيئة  �مل�شروع  ب�شرية ماهرة. كما يهدف  �مل�شاهمة يف تنمية مو�رد  للم�شروع هو  �لعام  �لهدف   
على تعزيز �لقدرة على �كت�شاب �ملهار�ت و�إمكانية توظيف �خلريجني. ومن �لنتائج �لأ�شا�شية �لتي �شيتمخ�س عنها 

�مل�شروع ما يلي:

زيادة معدل توظيف �خلريجني بن�شبة 10٪ بحلول عام 2020م.  •

�إن�شاء �لهيئة �لوطنية للتدريب ومر�كز �لتدريب و�ملر�كز �لعملية وت�شغيلها بحلول عام 2018م.  •

�إن�شاء وجتهيز ثمانية مر�كز للتدريب ت�شم 98 ور�شة عمل.  •

ت�شهيل �حل�شول على �لتدريب �لعملي ملنفعة 16000 طالب وطالبة.  •

ي�شمل نطاق �مل�شروع ما يلي: )�أ( بناء وجتهيز مر�كز للتدريب، )ب( �لتنمية �ملوؤ�ش�شية وبناء �لقدر�ت، )ج( دعم   
�إد�رة �مل�شروع.

تقدر �لتكلفة �لإجمالية للم�شروع مببلغ 18.49 مليون دولر �أمريكي، ي�شهم �ل�شندوق فيها مببلغ 5.50 مليون دولر   
بعملية متويل قر�س، مدته 15 �شنة، ت�شمل فرتة �شماح من 3 �شنو�ت، وبر�شم خدمة ل يتجاوز 2٪ يف �ل�شنة من مبلغ 

�لقر�س.

�أمريكي، يف حني ت�شهم حكومة  و�عتمد �لبنك من جانبه متوياًل بال�شت�شناع للم�شروع مببلغ 5.27 مليون دولر   
�شورينام مببلغ 2.72 مليون دولر �أمريكي يف �لتكلفة �لإجمالية للم�شروع.

مشروع التعليم االبتدائي ثنائي اللغة - بوركينا فاسو  .8

يهدف �مل�شروع لدعم �خلطة �ل�شرت�تيجية للحكومة لتطوير �لتعليم �لأ�شا�شي لل�شنو�ت ما بني 2012م-2021م، حتقيقًا   
لهدف �لتعليم للجميع ولالأهد�ف �لإمنائية لالألفية �ملتعلقة بقطاع �لتعليم. و�شوف ي�شهم �مل�شروع يف �لآتي: )�أ( حت�شني 
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�حل�شول على �لتعليم �لأ�شا�شي �لثنائي �للغة مع �إيالء �هتمام خا�س بتعليم �لبنات، )ب( حت�شني نوعية �لتعليم �لأ�شا�شي 
�لثنائي �للغة، )ج( تعزيز قدر�ت وز�رة �لتعليم �لوطني ومحو �لأمية على �إد�رة نظام �لتعليم باللغتني �لعربية و�لفرن�شية.

تقدر �لتكلفة �لإجمالية للم�شروع مببلغ 16.8 مليون دولر �أمريكي، ي�شهم �ل�شندوق فيها مببلغ 7.5 مليون دولر )٪44.6(   
بتمويل قر�س مدته 30 �شنة، ي�شمل فرتة �شماح من 10 �شنو�ت، بر�شم خدمة ل يتجاوز 0.75٪ يف �ل�شنة من مبلغ �لقر�س.

حكومة  تقدم  حني  يف  �مل�شروع،  ملنفعة  �أمريكي  دولر  مليون   7.5 مببلغ  للم�شروع  بال�شت�شناع  متوياًل  »�لبنك«  و�عتمد   
بوركينا فا�شو مبلغ 1.8 مليون دولر �أمريكي م�شاهمة منها يف تكلفة �مل�شروع �لإجمالية.

دعم المشروع الوطني لمكافحة ومراقبة مرض المالريا - جمهورية السنغال  .9

يهدف �مل�شروع �إلى �مل�شاهمة يف حتقيق �أهد�ف �لربنامج �لوطني لل�شيطرة على مر�س �ملالريا �لذي ي�شعى لبلوغ عتبة ما قبل   
�لق�شاء على �ملر�س )�أي �أقل من حالة و�حدة لكل �ألف ن�شمة( بحلول �لعام 2018م. وي�شمل نطاق �مل�شروع ما يلي: )�أ( �شر�ء 
 وتوزيع نامو�شيات معاجلة باملبيد�ت �حل�شرية طويلة �لأجل، )ب( �شر�ء �أجهزة للت�شخي�س �ل�شريع و�أدوية م�شادة للمالريا، 

)ج( دعم �إد�رة �مل�شروع.

ويهدف �مل�شروع خلف�س �لإ�شابة باملر�س و�لوفيات �لناجمة عنه وذلك من خالل �لوقاية من �نتقال �ملر�س وحت�شني   
)�أ(  �لآتي:  فت�شمل  �مل�شروع  من  �ملتوقعة  �لنتائج  �أما  �لأولية.  �ل�شحية  �لرعاية  م�شتوى  على  �ملر�شية  �حلالت  �إد�رة 
��شتفادة 2.5 مليون فرد على �لأقل من �حل�شول على نامو�شيات جمانية معاجلة باملبيد�ت �حل�شرية طويلة �لأجل، 
)ب( �إجر�ء �ختبار للت�شخي�س �ل�شريع، )ج( �لتوزيع �ملجاين لنحو 708000 جرعة دو�ئية م�شادة للمالريا على م�شتوى 

�لرعاية �ل�شحية �لأولية، )د( ��شتفادة 2.5 مليون فرد من �لأن�شطة �لتعليمية يف جمال �ملعلومات و�لت�شالت.

تقدر كلفة �مل�شروع �لإجمالية بنحو 11.43 مليون دولر �أمريكي، ي�شهم �ل�شندوق فيها مببلغ 10 ماليني دولر )٪87(   
بتمويل قر�س مدته 30 �شنة ت�شمل فرتة �شماح 10 �شنو�ت، ور�شم خدمة ل يتجاوز 0.75٪ يف �ل�شنة من مبلغ �لقر�س. 

وت�شهم حكومة �ل�شنغال يف تكلفة �مل�شروع مببلغ 1.43 مليون دولر �أمريكي )٪13(.

دعم مشروع تطوير المدارس الفنية والمهنية - غينيا  .10

�لهدف �لرئي�س للم�شروع دعم خطة حكومة غينيا يف قطاع �لتعليم، �لتي ت�شعى لإنتاج قوة عاملة موؤهلة تلبي متطلبات   
وجتهيز  �إن�شاء  خالل  من  ومهنيني  فنيني  وتعليم  تدريب  على  �حل�شول  ت�شهيل  يف  �مل�شروع  ي�شهم  و�شوف  �لقت�شاد. 
مد�ر�س مهنية جديدة، وتدريب �ملعلمني، وتطوير �ملقرر�ت �لدر��شية، ويتوقع �أن ي�شتفيد من �مل�شروع بحلول عام 

2019م 1400 طالب وطالبة و90 مدربًا.

�ملدربني  و�لإن�شاء�ت، )ب( تدريب  �لتعدين  بناء وجتيز مدر�شتني مهنيتني لقطاعي  �لآتي: )�أ(  �مل�شروع  ي�شمل نطاق   
�لقطاعني  �ل�شر�كة بني  �لدر��شية، )د( �خلربة يف جمال  �ملناهج  �ل�شلة، )ج( تطوير  �ملتخ�ش�شة ذ�ت  �لرب�مج  يف 
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�لعام و�خلا�س، )هـ( قاعات �لدر��شة، )و( �لتدريب على �لقيادة و�إد�رة �مل�شاريع، و�ملتابعة و�لتقييم، )ز( �إن�شاء نظام 

ملعلومات �إد�رة �لتدريب و�لتعليم �لفنيني و�ملهنيني، )ح( تقييم �أثر �مل�شروع، )ط( وحدة �إد�رة �مل�شروع، )ي( ��شت�شاري 

�لت�شميم و�لإ�شر�ف، )ك( مر�جعة �حل�شابات و�خلدمات ذ�ت �ل�شلة.

دولر  ماليني   10 مببلغ  فيها  �ل�شندوق  ي�شهم  �أمريكي،  دولر  مليون   28.56 مببلغ  للم�شروع  �لإجمالية  �لتكلفة  تقدر   

)35٪( عن طريق متويل قر�س مدته 30 �شنة منها فرتة �شماح 10 �شنو�ت، ور�شم خدمة ل يتجاوز 0.75٪ يف �ل�شنة 

من قيمة �لقر�س. 

��شت�شناع مببلغ 7 ماليني دولر ملنفعة  �أمريكي ومتويل عملية  "�لبنك" على متويل قر�س مببلغ 8 ماليني دولر  و�فق       

�مل�شروع، يف حني تقدم حكومة غينيا مبلغ 3.56 مليون دولر.

مشروع تحسين الطرق الريفية في مقاطعة سيلهيت - بنغالديش  .11

�إلى �لأرياف وتعزيز  يهدف �مل�شروع للم�شاهمة يف جهود �حلكومة �لر�مية للتخفيف من حّدة �لفقر بت�شهيل �لو�شول   

�لبنية �لتحتية لإد�رة �لأ�شو�ق ملنفعة �ل�شكان �لريفيني يف مقاطعة �شيلهيت. ومن �لنتائج �لأ�شا�شية �ملتوقعة من �مل�شروع 

ما يلي: )�أ( �شق ُطرق ريفية جديدة طولها 559 كلم ت�شمل �لطرق �لحتادية و�لقروية، وبناء 38 �شوقًا ريفية �أو حت�شينها 

�لن�شاء( وذلك من خالل �لأعمال �ملدنية  �إيجاد مليون فر�شة عمل جديدة للقرويني )ن�شفهم من  وتطويرها، )ب( 

و�أعمال �ل�شيانة للطرق �لريفية، )ج( تي�شري ح�شول 2.7 مليون من �ل�شكان �لريفيني �إلى �خلدمات �لجتماعية 

و�لقت�شادية )كاملد�ر�س و�ملر�كز �ل�شحية و�لأ�شو�ق(. 

ي�شمل نطاق �مل�شروع �لأ�شغال �ملدنية �لالزمة لبناء وحت�شني �لطرق �لحتادية و�لريفية �لتي ت�شهل و�شول �شكان �لقرى   

�إلى �لطرق �لإقليمية �أو �شبه �لإقليمية و�إلى �خلدمات �لجتماعية و�ل�شحية، ف�شاًل عن ت�شويق منتجاتهم بكفاءة �أكرب. 

�لأ�شو�ق  بناء وحت�شني  �لزر�عية من خالل  ت�شويق منتجاتهم  �ملز�رعني يف  �مل�شروع على حت�شني قدر�ت  و�شوف يعمل 

�لريفية. وي�شمل �مل�شروع �ملكونات �لتالية: )�أ( �لبنية �لتحتية �لأ�شا�شية، )ب( معد�ت �لبناء و�ل�شيانة، )ج( ��شت�شاري 

�لت�شاميم و�لإ�شر�ف، )د( تعزيز جلان �إد�رة �لأ�شو�ق وتطوير جمموعات �لت�شويق، )هـ( دعم �إد�رة �مل�شروع. 

تقدر �لكلفة �لإجمالية للم�شروع مببلغ 36.8 مليون دولر �أمريكي، ي�شهم �ل�شندوق فيما مببلغ 15 مليون دولر )٪40.8(   

عن طريق متويل قر�س مدته 30 �شنة منها فرتة �شماح 10 �شنو�ت، ور�شم خدمة ل يتجاوز 0.75٪ يف �ل�شنة من مبلغ 

�لقر�س لتغطية �لنفقات �لإد�رية للقر�س.

وو�فق »�لبنك« على متويل قر�س للم�شروع مببلغ 3 ماليني دولر �أمريكي وعلى عملية ��شت�شناع مببلغ 12 مليون دولر،   

يف حني ت�شهم حكومة بنغالدي�س يف تكلفة �مل�شروع مببلغ 6.8 مليون دولر )٪18.5(.
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إطار برنامج مشروع النساء والشباب للدول العربية التي تمر عبر مرحلة انتقالية  .12

يهدف �مل�شروع لتعزيز �شبل �لعي�س للن�شاء و�ل�شباب يف �لدول �لعربية �لتي متر عرب مرحلة �نتقالية، ولتح�شني فر�س   

حتقيق ��شتقاللهم �لقت�شادي. وبذلك يهدف �لربنامج لتحقيق �لآتي: )�أ( توفري بناء �لقدر�ت للموؤ�ش�شات �لتي لها 

�أهمية حيوية بالن�شبة لإيجاد �لأعمال ولالأن�شطة �ملدرة للدخل للفقر�ء، )ب( دعم تنمية �لقطاعات �لتي لها �أثر مهم 

على رفاه �لن�شاء �لفقري�ت و�ل�شباب �لفقر�ء، )ج( ت�شجيع �لأن�شطة �لتي تي�شر�ل�شتهد�ف �لفعال للفقر�ء. من �ملعايري 

�مل�شتخدمة يف �ختيار �لدول �ملنا�شبة لتنفيذ �لربنامج يف هذ� لإطار ما يلي: )�أ( �أن تكون من �لدول �لأع�شاء يف �شر�كة 

فر�س  توفري  على  �ملحتملة  �لقدرة  )ج(  �لفقر(،  )م�شتوى  �حلاجة  م�شتوى  )ب(  فل�شطني،  �إلى  بالإ�شافة  دوفيل30، 

فريدة للمجموعات �مل�شتهدفة. و�شوف ي�شجع �لربنامج مبادر�ت �ل�شركاء �ملحليني و�خلارجيني �لتي من �شاأنها �أن تعزز 

��شتد�مة �أن�شطة �لربنامج.

�لت�شامن  �شندوق  يقدمه   )٪40( دولر  مليون   30 منه  �أمريكي،  دولر  مليون   75 يبلغ  للربنامج  �ملعتمد  �لكلي  �ملبلغ   

�أمريكي  للتنمية مببلغ 18.5 مليون دولر  �لإ�شالمي  �لبنك  وي�شهم  �شنو�ت مالية.  للتنمية على مدى ثالث  �لإ�شالمي 

للتنمية  �ملتحدة  �ململكة  �إد�رة  تقدم  كما  مالية.  �شنو�ت  ثالث  مدى  على  �ل�شتئمانية  �شناديقه  خالل  من   )٪24.7(

َلُتِك« �لقطرية31  �لدولية )DFID( منحة مببلغ 16.5 مليون دولر �أمريكي للن�شاء ر�ئد�ت �مل�شاريع، وتقدم موؤ�ش�شة »�شِ

10 ماليني دولر �أمريكي لرو�د �مل�شاريع من �ل�شباب. 

الدول  في  الوبائي  الفيروسي  ايبوال  مرض  مكافحة  جهود  لدعم  اإلطاري  البرنامج   .13

المتضررة - إقليمي

�لإيبول عبارة عن مر�س يتميز باحلمى �لفريو�شية �لنزفية، وهو مر�س معٍد جدً� وغالبًا ما يكون قاتاًل )معدل �لوفيات   

مرتفع للغاية( للم�شابني به من �لب�شر و�لقردة. ول يوجد له �أي عالج �أو لقاح بعد.

�أطلقت �شر�كة دوفيل من قبل جمموعة �لبلد�ن �لثمانية يف مايو 2011م ردً� على �لتغري�ت �لتاريخية �جلارية يف عدد من �لدول يف �ل�شرق �لأو�شط   30
و�شمال �أفريقيا. وتهدف �ملبادرة للدعم �لدويل لل�شيا�شات �لقت�شادية �ملحلية �لتي لها �أهمية حا�شمة يف بناء �لثقة ومتكني �لدول �ملعنية من جتاوز 
هذه �لتحديات. وت�شمل �ل�شر�كة �أربعة �أنو�ع من �لأع�شاء: ) �أ ( �لدول �ملانحة وهي: كند�، فرن�شا، �أملانيا، �إيطاليا، �ليابان، �لكويت، قطر، رو�شيا، 
�ل�شعودية، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لوليات �ملتحدة �لأمريكي، )ب( �لدول �لأع�شاء �لتي متر مبرحلة �نتقالية )م�شر، �لأردن، ليبيا، �ملغرب، 

.)OECD( منظمة دولية ع�شو هي منظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية )تون�س، �ليمن(، )ج( �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لدولية، )د
فر�س  �إيجاد  �إلى  �ملبادرة  وتهدف  �مل�شند.  نا�شر  بنت  موز�  �ل�شيخة  �ل�شابق  قطر  �أمري  حرم  وتقودها  قطر،  مقرها  �جتماعية  مبادرة  َلُتِك«  »�شِ  31
�لعمل و�لفر�س �لقت�شادية لل�شباب يف �لعامل �لعربي وتركز على من ترت�وح �أعمارهم بني 18 و30 �شنة. وي�شمل منوذج �ملبادرة بناء �ل�شر�كات 
َلُتِك« بدعم كل من �لأمم �ملتحدة ومنظمة �لعمل �لدولية و�لبنك  مع �حلكومات و�شركات �لقطاع �خلا�س و�ملنظمات غري �حلكومية. وحتظى »�شِ

�لدويل.
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تف�شي مر�س �يبول يف غرب �أفريقيا بد�أ يف غينيا يف دي�شمرب 2013م و�متد �إلى كل من �شري�ليون، ليبرييا، نيجرييا،   

�ل�شنغال، مع توقع خطر �نتقاله �إلى دول �أخرى يف �ملنطقة وما ور�ءها. و�لرد �ملتاأخر وغري �لكايف على �نت�شار �ملر�س يف 

�لدول �ملت�شررة لهو دليل ه�شا�شة و�شعف �لنظم �ل�شحية فيها، ويوؤكد�ن �حلاجة �مللحة لتح�شني هذه �لنظم.

وي�شتهدف �لربنامج حتديدً� تعبئة �ملو�رد دعمًا للجهود �لعاملية �ل�شاعية لل�شيطرة على �ملر�س يف �لدول �ملعنية من خالل   

تقدمي �لأمو�ل �لأ�شا�شية �لالزمة لت�شجيع وحتفيز م�شاهمة �ملنظمات �خلريية �لإقليمية و�ملنظمات غري �حلكومية.

ويتوخى �لربنامج حتقيق ما يلي ـ:   

تزويد �لدول �ملت�شررة بالإمد�د�ت و�ل�شلع �لأ�شا�شية،  مبا يف ذلك معد�ت �لوقاية �ل�شخ�شية و�ملعد�ت �ملخربية  ) �أ ( 

�لأ�شا�شية طبقًا خلارطة �لطريق �خلا�شة مبكافحة �ملر�س يف كل دولة معنية.

�لتعبئة  وموظفو  و�ملمر�شات  �ملخترب�ت  فنيو  منهم  �لفنيني،  �ل�شحة  موظفي  من  كاف  عدد  وح�شد  تدريب  )ب( 

و�حل�شد على م�شتوى �ملجتمعات �ملحلية .. �إلخ.

خف�س مدى �نت�شار مر�س �يبول و�لوفيات �لناجمة عنه يف غ�شون عام و�حد من تنفيذ �لربنامج. )ج( 

�إحد�ث تغيري يف �ل�شلوكيات  �إلى 70٪ من �ل�شكان �ملعنيني باملعلومات و�لت�شالت و�لتو��شل بهدف  �لو�شول  )د( 

�ملتعلقة مبر�س �يبول.

�ملبلغ �ملعتمد من �ل�شندوق للربنامج هو يف �شكل منحة غري م�شرتدة مببلغ 10 ماليني دولر �أمريكي من دخل �ل�شندوق   

لعام 1435هـ. 

التنمية التي يقودها المجتمع المحلي في سيراليون - المرحلة الثانية - سيراليون  .14

هدف �مل�شروع �لتخفيف من �لفقر وبلوغ �لتنمية �مل�شتد�مة يف رفاه �ل�شكان يف منطقة �مل�شروع يف �شري�ليون. ويتمثل   

وبناء  �لقت�شادية  �لفر�س  �إلى  و�شولهم  بت�شهيل  �لريفيني  للفقر�ء  �ملعي�شة  �شبل  تطوير  للم�شروع يف  �لإمنائي  �لهدف 

�لقدر�ت. ويتوقع �أن ي�شهل �مل�شروع و�شول ثالثمائة �لف فرد �إلى �لهياكل �لأ�شا�شية حلفز�لدخل.

وينطوي �مل�شروع على مكونات خم�شة هي: )�أ( تطوير �لبنى �لتحتية يف مناطق �لنمو، )ب( دعم م�شادر دخل �لفقر�ء   

�ملعرفة  و�إد�رة  �ملتابعة  )د(  �ملجتمعية،  و�لتنمية  �ملوؤ�ش�شية  �لقدر�ت  بناء  تخطيط  )ج(  �ل�شغرى،  �مل�شاريع  وتنمية 

و�لرتويج، )هـ( دعم تنفيذ �مل�شروع و�إد�رته.
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تقدر �لكلفة �لإجمالية مببلغ 51.93 مليون دولر �أمريكي، ي�شهم �ل�شندوق فيها مببلغ 15 مليون دولر )29٪( بقر�س   

مدته 30 �شنة منها فرتة �شماح 10 �شنو�ت، وبر�شم خدمة ل يتجاوز 0.75٪ يف �ل�شنة من مبلغ �لقر�س لتغطية �لنفقات 

�لإد�رية للقر�س.

و�عتمد »�لبنك« متويل عملية ��شت�شناع مببلغ 31.68 مليون دولر �أمريكي للم�شروع )61٪ من �لتكلفة �لإجمالية(، يف   

حني ت�شهم حكومة �شري�ليون مببلغ 5.25 مليون دولر �أمريكي )10٪( من هذه �لتكلفة.

برنامج تشجيع التعليم الثنائي اللغة - نيجيريا  .15

لالألفية«.  �لإمنائية  و«�لأهد�ف  للجميع«  »�لتعليم  �أهد�ف  ومحاور  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  على   2020 نيجرييا:  روؤية  تقوم   

�لجتماعية  �لظروف  حت�شني  �للغة  �لثنائي  �لتعليم  لربنامج  �لأ�شا�شي  �لهدف  فاإن  �ل�شرت�تيجية،  هذه  مع  و�ت�شاقًا 

و�مل�شاهمة يف  للخريجني،  �لعمل  لزيادة فر�س  �لنوعي  �لأ�شا�شي  �لتعليم  توفري  تعزيز  للنا�س من خالل  و�لقت�شادية 

تطوير�لتعليم �لأ�شا�شي �لعام.

�آلية متويل متعدد �ل�شنو�ت ت�شمل ما يلي: �عتماد عملية متويل و�حدة من قبل جمل�س �ملديرين  ويتكون �لربنامج من   

�لتنفيذيني مببلغ 98 مليون دولر �أمريكي يلتزم به ملدة ثالث �شنو�ت يتم على�أ�شا�شها �ملو�فقة على قر�س من »�لبنك« 

�أمريكي، وعملية  �أمريكي، وقر�س من »�ل�شندوق« مببلغ 12 مليون دولر  �أق�شى قدره 30 مليون دولر  �إجمايل  مببلغ 

��شت�شناع مببلغ 55 مليون دولر �أمريكي، ومنحة م�شاعدة فنية مببلغ مليون دولر �أمريكي على مدى ثالث �شنو�ت. 

مشروع تطوير االستزراع السمكي ومصائد األسماك الحرفية في المناطق الداخلية -   .16

موزمبيق

يتو�ءم هذ� �مل�شروع مع ��شرت�تيجية موزمبيق لقطاع �حلد من �لفقر�لتي تدعو للرتكيز على �لإنتاج �ل�شرت�تيجي من   

�لأ�شماك من خالل �إدخال �لعمل بالأ�شاليب �حلديثة وطر�ئق �لت�شويق �لع�شرية، وذلك بتبني نهج �شل�شلة �لقيمة مع 

حت�شني �لقدر�ت �ملوؤ�ش�شية للوكالت �حلديثة �لن�شاأة ن�شبيًا، و�إيجاد بيئة م�شاعدة على تنمية �لقطاع �خلا�س. 

لدى  �لأعمال  تطوير  وفر�س  �ملعي�شة  �أ�شباب  حت�شني  يف  للم�شاهمة  و�لإنتاجية  �لأ�شماك  �نتاج  لزيادة  �مل�شروع  يهدف   

�مل�شتفيدين، وذلك من خالل ت�شهيل �حل�شول على �لتمويل �ملطلوب ل�شل�شلة �لقيمة، وحت�شني معلومات �ل�شوق، و�لبنية 

�لتحتية �لالزمة لالإمد�د�ت �لنوعية من �لأ�شماك ذ�ت �جلودة �لنوعية يف �لأ�شو�ق �ملحلية. ويت�شمن �مل�شروع، على وجه 
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�لتحديد، عمليات مبتكرة وم�شتد�مة يف �ل�شيد �حلر و�إد�رة تربية �لأ�شماك تعزيزً� لالأمن �لغذ�ئي با�شتغالل �إمكانات 

مو�رد �لأ�شماك �لتي تعي�س يف �ملياه �لعذبة يف منطقة �مل�شروع. وي�شمل �مل�شروع �أي�شًا نتائج محددة منها زيادة �لقدرة 

�لإنتاجية لأكرث من مائة وع�شرون �لف من �مل�شتفيدين �ملبا�شرين من �مل�شروع و�أُ�شرهم، لريتفع بذلك عدد �مل�شتفيدين 

�لطرق  و�إلى  لل�شوق،  �لتحتية  �لبنى  �إلى  �لو�شول  �مل�شروع  عليهم  ي�شهل  �شوف  م�شتفيد  �لف  مائة  �إلى  �ملبا�شرين  غري 

�لريفية و�شبكة �لكهرباء، ف�شاًل عن توفري كميات من �لأ�شماك �ملجهزة على نحو كاف يف �لأ�شو�ق �ملحلية. ويتوقع �أن 

ي�شجل �مل�شروع �إنتاجًا ي�شل �إلى �ربعني �لف طن من �لأ�شماك يف �ل�شنة.

ي�شتفيد �مل�شروع من متويالت تبلغ 17.38 مليون دولر �أمريكي من خالل حزمة متويل جتمع بني قر�س من »�لبنك«   

مببلغ 6.97 مليون دولر �أمريكي، وقر�س من »�ل�شندوق« مببلغ 5 ماليني دولر �أمريكي وعملية ��شت�شناع مببلغ 5.41 

مليون دولر �أمريكي ملنفعة حكومة موزمبيق. ي�شدد �لقر�س �ملقّدم من »�ل�شندوق« خالل 30 �شنة، ت�شمل فرتة �شماح 

10 �شنو�ت، وتوؤدي حكومة موزمبيق عن �لقر�س ر�شوم خدمة �شنوية ل تتجاوز 0.75٪ من مبلغ �لقر�س لتغطية �لنفقات 

�لإد�رية للقر�س. 
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الجوانب المؤسسية

أنشطة مجلس محافظي "صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية"

يونيه   26( 1435هـ  �شعبان   28 يوم  للتنمية"  �لإ�شالمّي  �لت�شامن  "�شندوق  محافظي  ملجل�س  �ل�شابع  �ل�شنوي  �لجتماع  ُعقد 
2014م(، وذلك بالتز�من مع �لجتماع �ل�شنوي �لتا�شع و�لثالثني ملجل�س محافظي "جمموعة �لبنك �لإ�شالمي للتنمية". وو�فق 
�ملجل�س على جميع �لتو�شيات �لتي رفعتها �إليه جلنة �إجر�ء�ته ب�شاأن "�ل�شندوق"، و�عتمد خم�شة قر�ر�ت تتعلق بتلك �لتو�شيات. 

و�عتمد جمل�س محافظي "�ل�شندوق" تقرير �ل�شندوق �ل�شنوي وبياناته �ملالية �ملر�جعة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 30 ذي 
�حلجة 1435هـ )24 �أكتوبر 2014م(. كما تد�ول ب�شاأن ما �أحرزه "�ل�شندوق" من تقدم خالل �شنة 1434هـ، و�أ�شاد بهيئة �إد�رته 
ه �ملجل�س مبا ُبذل من جهود فيما يتعلق بتعبئة �ملو�رد، �إّل �أنه �أعرب عن قلقه  على ما حتقق من نتائج خالل تلك �ل�شنة. وبينما نوَّ

ب�شاأن �شاآلة م�شاهمات �لدول �لأع�شاء يف ر�أ�شمال "�ل�شندوق"، و�لتي حتدُّ من عملياته. 

ومع �أن جمل�س �ملحافظني كان قد �عتمد قر�رً� يف �جتماعه �ل�شنوي �لر�بع، يدعو فيه �لدول �لأع�شاء �إلى �أن تنبني م�شاهماتها 
ح يجمع بني ثالثة موؤ�شر�ت هي: �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي يف  �لطوعية يف ر�أ�شمال "�ل�شندوق" على معيار متو�شط مرجَّ
�لبالد، وقيمة �ل�شادر�ت من �ل�شلع و�خلدمات، وقيمة �لحتياطي من �لعمالت �لأجنبية، غري �أنه منى �إلى علم �ملجل�س مرة 

�أخرى �أنه مل تقرر �أي دولة، حتى �لآن، تنفيذ هذ� �لقر�ر �لهام. 

وبالإ�شافة �إلى ذلك، �أُبِلغ �ملجل�س باإحر�ز بع�س �لتقدم �مللمو�س فيما يتعلق بتنفيذ قر�ره �لذي يدعو فيه �لدول �لأع�شاء �إلى 
�تخاذ جميع �لتد�بري لدعم جهود "�ل�شندوق" يف تعبئة �ملو�رد، مثل تخ�شي�س وقف �أمالك منا�شبة على "�ل�شندوق" ميكن �أن 
يها بنف�شه وُتدر عليه عائد�ت تعزز مو�رده. كما ين�س هذ� �لقر�ر على �أن تخ�شي�س ذلك �لوقف ُيعترب �إ�شافة ت�شاف �إلى  ينمِّ
�مل�شاهمة �ملالية للدول �لأع�شاء �ملعنية يف مو�رد "�ل�شندوق". و�شُي�شّخر "�ل�شندوق" ما ل يقل عن 50٪ من �لدخل �ملتحقق من 
تثمري تلك �لأوقاف لتمويل م�شاريعه يف �لدول �لأع�شاء �ملعنية، وفقًا ل�شروط و�أحكام �لتمويل �لذي يقدمه "�ل�شندوق"، و�أما 
�ملبلغ �ملتبقي، ف�شُي�شتخدم يف متويل �لأن�شطة �لأخرى »لل�شندوق«. كما طلب �ملجل�س من "هيئة �لإد�رة" �أن تو��شل م�شاور�تها مع 

�لدول �لأع�شاء حتى حت�شل منها على تعهد�ت كافية لتقدمي �مل�شاهمات �لتي تتنا�شب مع قدر�تها �لقت�شادية و�ملالية. 

عقد �لجتماع �لتا�شع و�لثالثون )39( ملجل�س محافظي »جمموعة �لبنك« يومي 27 و28 �شعبان 1435هـ )25-26 يونيه 2014م( يف جدة، �ململكة �لعربية �ل�شعودية

3
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وقرر جمل�س محافظي "�ل�شندوق" عقد �لجتماع �ل�شنوي �لثامن ملجل�س محافظي "�ل�شندوق" يف مابوتو، موزمبيق، يوم 23 
�شعبان 1436هـ، )�ملو�فق 10 يونيه 2015م(. كما �عتمد �ل�شادة "بر�ي�س ووترهاو�س كوبرز،  وكي بي �م جي �لفوز�ن و�ل�شدحان" 
مر�جعني حل�شابات "�ل�شندوق" يف �شنة 1435هـ )2014م(. و�شوف يوفر �لجتماع �ل�شنوي �لثامن فر�شة لعقد ندو�ت ميد�نية 

وور�س عمل ومحافل �أخرى ملعاجلة ق�شايا مرجعية تت�شم باأهمية للدول �لأع�شاء يف �لبنك. 

أنشطة مجلس إدارة الصندوق

وفقًا لالئحة "�ل�شندوق"، فاإن جمل�س �ملديرين �لتنفيذيني للبنك هو جمل�س �إد�رة �ل�شندوق، وير�أ�شه رئي�س جمموعة �لبنك. 

وجمل�س �إد�رة "�ل�شندوق" م�شوؤول عن �لإ�شر�ف على �أن�شطة �ل�شندوق. ولهذ� �لغر�س يجوز له �أن ميار�س جميع �ل�شلطات �ملفو�شة 
و�ملو�زنة  و�ل�شيا�شات  �لقرو�س  على مقرتحات  �ملو�فقة  م�شوؤوًل عن  كونه  �لأ�شا�شية:  مهامه  بني  ومن  �ملحافظني.  له من جمل�س 
�لإد�رية، وو�شع �شروط و�أحكام �لتمويل و�لإجر�ء�ت �لت�شغيلية، و�لتوجيه ب�شاأن جمالت محددة من �لأن�شطة، و�تخاذ �لقر�ر�ت 
ب�شاأن �مل�شائل �ل�شرت�تيجية مبا يتفق مع �ل�شلطات �ملخولة له مبقت�شى لئحة "�ل�شندوق". وللمجل�س جلنة د�ئمة )جلنة �ملر�جعة( 

�لتي ت�شتعر�س وتناق�س �لوثائق �لتي ُتقدم بالتايل �إلى �ملجل�س للنظر و�ملو�فقة. 

ومن �أجل تعزيز �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية يف »�ل�شندوق«، و�ل�شماح مبزيد من مناق�شات �أن�شطته، جرى تخفي�س عدد �لجتماعات �لعادية 
ملجل�س �إد�رة "�ل�شندوق" يف �ل�شنة �إلى 4 �جتماعات. ويف �لنظام �جلديد، يجري عقد �لجتماعات �لعادية ملجل�س �لإد�رة بالتناوب 
مع �جتماعات جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لإ�شالمية لتاأمني �ل�شتثمار و�ئتمان �ل�شادر�ت، وجرى تفوي�س �شلطة جمل�س �إد�رة �ل�شندوق 

�إلى جمل�س �ملديرين �لتنفيذيني للبنك للمو�فقة على بر�مج/م�شاريع "�ل�شندوق"، عندما ل يكون "�ل�شندوق" يف دورة �أعماله. 

�لعامة. وناق�س يف هذه  �ل�شيا�شة  �لبنود �ملتعلقة بتمويل �مل�شاريع وم�شائل  ويف عام 1435هـ )2014م(، نظر�ملجل�س يف عدد من 
بها  ��شطلع  �لتي  �لأن�شطة  �شتى  على  �لجتماعات  هذه  خالل  �ل�شوء  و�شّلط  "�ل�شندوق"  عن  مرحلية  تقارير  �شتة  �لجتماعات 
�لتقرير  �عتمد  كما  و�لتح�شينات.  �لإجر�ء�ت  من  �ملزيد  �إلى  حتتاج  �لتي  على�ملجالت  وكذلك  �لعام،  ذلك  خالل  "�ل�شندوق" 
�ل�شنوي �ل�شابع "لل�شندوق" ل�شنة 1435هـ )2014م(، ف�شاًل عن �لنظر يف �ملذكر�ت و�لقر�ر�ت �ملقرتحة لالجتماع �لثامن ملجل�س 
�ملحافظني و�عتمادها. كما نظر و�عتمد �لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة لل�شندوق لعام 1435هـ، توطئة لعر�شها و�عتمادها بو��شطة 

جمل�س محافظي �ل�شندوق. 

و�عتمد�ملجل�س 16عملية تبلغ قيمتها 149،93مليون دولر�أمريكي لتمويل م�شاريع وبر�مج �حلد من �لفقر يف  13دولة من �لدول 
�لأع�شاء يف �لبنك. وفيما يتعلق بانخفا�س م�شتوى�ل�شحوبات من �ل�شندوق، لحظ �ملجل�س �أن هناك حاجة ما�شة حللول عملية 
مو�رد  لزيادة  ��شتئمانية  �شناديق  و�إن�شاء  و�لدولية،  �لإقليمية  �ل�شناديق  مع  على�ل�شر�كة  ركز�ملجل�س  كما  �مل�شاألة.  ملعاجلة هذه 

"�ل�شندوق". 

"�ل�شندوق".  �إن�شاوؤها د�خل  �لفقر �ملر�د  لل�شناديق �ل�شتئمانية للحد من  �إطار عمل معتمد  �أهمية وجود  �أكدَّ �ملجل�س على  كما 
و�أثنى �ملجل�س على �إد�رة "�ل�شندوق" ل�شوغها �إطار �لعمل �ملذكور، ون�شح بتنفيذه ب�شكل تدريجي يف �شياق بر�مج �لتمويل �مل�شرتك 
�خلا�شة بال�شندوق. كما ن�شح فيما يتعلق بكل �شندوق ��شتئماين مقرتح ُيقّدم �إلى جمل�س �إد�رة �ل�شندوق، �أن ُيجَرى حتليل �شامل 

للتكاليف و�لفو�ئد وحدود �لتعر�س، بو�شفه جزءً� من مربر�ت �إن�شاء �ل�شندوق �لئتماين �ملعني. 

وركز "�ل�شندوق" على �أن مكافحة �لفقر تتطلب �أن�شطة م�شتهدفة يف جمالت �لتنمية �لجتماعية و�لب�شرية، مثل: �لتعليم �لأ�شا�شي، 
و�خلدمات �ل�شحية، وتعزيز �لقدر�ت، وخا�شة للن�شاء و�لأطفال، ومتكني �ملو�طنني، �لرجال و�لن�شاء على قدم �مل�شاو�ة، وتوفري 
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د على �لرتكيز على �لأثر  و�أكَّ �شبكات �لأمان �لجتماعية للفقر�ء و�لفئات �ل�شعيفة. كما حث �ملجل�س على تعزيز �ل�شحوبات، 
�لإمنائي للم�شاريع �ملعتمدة، من �أجل حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة لل�شندوق. 

و�أ�شار �ملجل�س �إلى �لتح�شن �لكبري يف عائد�ت ��شتثمار �ل�شندوق ملو�رده �لر�أ�شمالية يف عام 1435هـ، مقارنة بالأعو�م �ل�شابقة. 
ومع �عتماد �ملجل�س لل�شيا�شة �ل�شتثمارية لل�شندوق، �أكّد على �شرورة توقع �ملزيد من �لتح�شينات يف �إير�د�ت "�ل�شندوق" يف 

�مل�شتقبل.

دينار  مليون   2.83 بلغت  مو�زنة  وهي  )2015م(،  1436هـ  �شنة  عن  "لل�شندوق"  �لإد�رية  �ملو�زنة  على  �لإد�رة  جمل�س  وو�فق 
�إ�شالمي )ُيعادل نحو 4.01 مليون دولر �أمريكي(، مقارنة مببلغ 2.56 مليون دينار �إ�شالمي يف �شنة 1435هـ )ُيعادل نحو 3.63 
�س مبلغ 1.77 مليون دينار �إ�شالمي )ُيعادل نحو 2.51 مليون  مليون دولر �أمريكي(. ومن �ملو�زنة �ملعتمدة ل�شنة 1436هـ ُخ�شِّ
دولر �أمريكي(، لتنفيذ �لرب�مج، ومبلغ 1.05 مليون دينار �إ�شالمي )ُيعادل نحو 1.49 مليون دولر �أمريكي( ل�شد�د �لنفقات 
�لإد�رية. كما ن�شح �ملجل�س باأن ينظر "�ل�شندوق" يف مر�جعة �إطار عمله �لت�شغيلي بق�شد تعزيز �شرعة �عتماد وتنفيذ م�شاريعه. 

المساهمات في رأسمال "الصندوق"

حتي نهاية �شنة 1435هـ )2014م(، �أعلنت 44 دولة من دول "�لبنك" م�شاهماتها يف "�ل�شندوق"، وكذلك فعل "�لبنك" )�نظر 
�مللحق-1(. و�شددت 25 من تلك �لدول �مل�شاركة م�شاهماتها كاملة. وما ز�لت 12 دولة ع�شوً� مل تعلن بعد عن م�شاهماتها يف 
�إلى  �إ�شافات مالية  "�ل�شندوق" مع عدم وجود  "�ل�شندوق". ونظر �ملجل�س يف �شعف م�شتوى �مل�شاهمات يف ر�أ�شمال  ر�أ�شمال 

�لتعهد�ت يف �شنة 1435هـ )2014م(. 

د �ملجل�س على �حلاجة حلملة مو�شعة لتعبئة �ملو�رد على م�شتوى �لدول �لأع�شاء من �أجل تعزيز �مل�شتوى �حلايل للم�شاهمات.  و�أكَّ
ويف �شبيل ذلك، و�فق �ملجل�س على قر�ر لتعبئة �ملو�رد، لكي يعتمده جمل�س محافظي �ل�شندوق يف �جتماعه �لثامن يف مابوتو 
�لدول  لإر�شاد  �ملعتمدة  لل�شيغة  وفقًا  �ل�شابقة  �ملحافظني  قر�ر�ت جمل�س  تنفيذ  �لأع�شاء  �لدول  �لقر�ر  وينا�شد  )موزمبيق(، 
من  قطع  من  مكون  مالئم  وقف  لتخ�شي�س  وكذلك  لل�شندوق،  �لطوعية  مل�شاهماتها  �ملالئمة  �مل�شتويات  لتحديد  �لأع�شاء 
�لأر��شي ميكن لل�شندوق �أن يطورها ويوؤجرها لتحقيق �إير�د �إ�شايف لل�شندوق. وف�شاًل عن ذلك، �أكد جمل�س �إد�رة �ل�شندوق 
لة من مانحني، ميكن �أن تقوم بدور لزيادة مو�رد �ل�شندوق، ومكافحة �لفقر يف  على �حلاجة �إلى �إن�شاء �شناديق ��شتئمانية مُموَّ

�لدول �لأع�شاء، بينما ت�شمح �أي�شًا لل�شندوق باأن يحافظ على خ�شو�شيته وح�شوره. 

وفوق ذلك، حث جمل�س �إد�رة �ل�شندوق على ما يلي: 

تنظيم حلقة در��شية جلميع �لدول �لأع�شاء يف ر�بطة �لدول �مل�شتقلة لطرح و�شرح فكرة �لأوقاف لتلك �لدول وت�شجيعها على   -
�لتربع بقطع من �لأر�س كاأوقاف لل�شندوق. 

   -    �إن�شاء وتخ�شي�س جهاز لتعبئة �ملو�رد د�خل �ل�شندوق، و�جتذ�ب موظفني موؤهلني ومتخ�ش�شني يف تعبئة �ملو�رد ملبا�شرة هذه �ملهمة. 

هيئة إدارة "الصندوق" 

يتاألف �لهيكل �لتنظيمي �حلايل لل�شندوق من مكتب �ملدير و�شعبتني هما: "�شعبة �إد�رة �ل�شرت�تيجيات و�لرب�مج"،  و"�شعبة �لرتويج 
و�لرب�مج �خلا�شة". ويف نهاية �شنة 1435هـ، كان موظفو �ل�شندوق موؤلفني من 10 من �ملوظفني �ملهنيني، و5 من �ملوظفني �مل�شاندين.
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اجتماعات الصندوق المتعلقة بالمعرفة 

سمنار للبنك -مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية- بشأن تدابير قياس الفقر متعدد األبعاد، جرى 
تنظيمه أثناء االجتماع السنوي رقم 39 للبنك/االجتماع السابع لمجلس محافظي "الصندوق"

�إدر�كًا منه باأن �لفقر ظاهرة متعددة �لأبعاد، ول ميكن �أن تقا�س مب�شتوى �لدخل فح�شب، قام �لبنك �لإ�شالمّي للتنمية، ومبادرة 
�أوك�شفورد للفقر و�لتنمية �لب�شرية، بتنظيم �جتماع جانبي م�شرتك بالتز�من مع �لجتماع �ل�شنوي للبنك يف 24 يونيه 2014م، حتت 

عنو�ن قيا�س �لفقر متعدد �لأبعاد: "الآثار الواقعة على الدول الأع�ساء يف البنك".

    1    وقد متثلت �أهم �أهد�ف �ل�شمنار فيما يلي: 

عر�س لالأ�شاليب �لبتكارية لقيا�س �لفقر متعدد �لأبعاد؛  2

3    مناق�شة �لآثار �ل�شيا�شاتية على قيا�س �لفقر متعدد �لأبعاد لدى �لدول �لأع�شاء يف "�لبنك"؛

4    مناق�شة �أف�شل �ملمار�شات لتقييم وقيا�س �لفقر متعدد �لأبعاد؛

�لتاأكيد على دور �لبنك باعتباره موؤ�ش�شة تعتمد على �ملعرفة تطمح �إلى ن�شر �ملعرفة يف دولها �لأع�شاء يف �شتى ميادين �لتنمية.

وقد ح�شر �لندوة نحو 100 من �أع�شاء �لوفود، و�فتتحها �لدكتور �أحمد تكتك نائب �لرئي�س، للدعم �ملوؤ�ش�شي، حيث كان �ملتحدث 
�ملتحدة.  بالوليات  و��شنطن"،  "جورج  بجامعة  �لدولية،  �لقت�شادية  �ل�شيا�شة  معهد  مدير  فو�شرت،  �لربوفي�شور جيم�س  �لرئي�س 
و�شاعدت �لندوة على ن�شر �لوعي ب�شتى قيا�شات �لفقر �ملتعدد �لأبعاد، و�أدت �إلى تبادل �لآر�ء و�ملمار�شات �ملعنية بتقييم وقيا�س 

�لفقر �ملتعدد �لأبعاد يف �شياقات مختلفة. 

مؤتمر الطاقة المتجددة من أجل الحد من الفقر

نظم "�ل�شندوق" موؤمترً� عن "الطاقة املتجددة للفقراء"، بال�شرت�ك مع �إد�رة �لبنية �لتحتية يف �لبنك، و�ملكتب �لإقليمي ملجموعة 
للدعم  �لبنك  رئي�س  نائب  2014م  يونيو  من  �لثالث  يف  �ملوؤمتر  و�فتتح  2014م.  يونيه   4-2 �لفرتة  يف  بال�شنغال،  بد�كار،  �لبنك 
�ملوؤ�ش�شي، �لدكتور �أحمد تكتك، وممثلون من وز�رة �لقت�شاد و�ملالية، ووزير �لطاقة يف �ل�شنغال. و�شارك يف �ملوؤمتر �أكرث من 100 

من �مل�شاركني من 25 موؤ�ش�شة، تت�شمن موؤ�ش�شات ووكالت متويل من 23 من �لدول �لأع�شاء يف �لبنك. 

و�أعقب �ملوؤمتر �إطالق �شر�كة جديدة ب�شاأن "حتالف الطاقة املتجددة للفقراء" نتجت عن جل�شة �شبقت �ملوؤمتر وعقدت يف 2 يونيه 
2014م. كما �أطلقت، �أثناء �ملوؤمتر، مبادرة للبنك و�ل�شندوق ب�شاأن �لطاقة �ملتجددة و�حلد من �لفقر، وكانت هذه �ملبادرة بقيمة 
180 مليون دولر �أمريكي، تهدف �إلى �لأخذ بحلول �لطاقة �ل�شم�شية �ملتجددة ل�شتخد�مها يف �ملجتمعات �ملحلية �لتي تقع خارج 

�شبكة توزيع �لكهرباء �لعادية يف �شت من �لدول د�خل �إفريقيا وخارجها. 

املوا�سيع التي عر�سها �ستى امل�ساركني اأثناء املوؤمتر، ركزت على ما يلي: 

�لتحديات و�لفر�س حللول لمركزية فيما يتعلق بالطاقة �ملتجددة؛  •

تنفيذ �بتكاري للرب�مج من �أجل حلول �إدخال �لكهرباء �مل�شتمدة من �لطاقة �ملتجددة؛  •

�إطالق �أفريقيا مل�شادر طاقة متجددة عامة �شنة 2014م؛  •
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متويل �بتكاري حللول �إدخال �لكهرباء �مل�شتمدة من �لطاقة �ملتجددة؛  •

م�شاريع ومقرتحات �لطاقة �ملتجددة مقدمة من �لدول �لأع�شاء يف �لبنك من �أجل �إبر�م �شر�كات محتملة.  •

وفيما يلي اأهم ال�ستنتاجات التي متخ�س عنها املوؤمتر:

  •    �أن �لطلب على �لطاقة مرتفعًا جدً� ومتز�يد، وماز�لت �ملو�رد �لأحفورية �لتي تت�شم بعدم �ل�شتد�مة �قت�شاديا وبيئيًا تهيمن
 .)Energy Mix(  على خليط �لطاقة          

�أن هناك حاجة وفر�شة لتنويع خليط �لطاقة عن طريق �إن�شاء بنية حتتية مالئمة وتعزيز وتنمية مو�رد �لطاقة �ملتجددة   •
�لوفرية �ملتاحة يف �لدول �لأع�شاء يف �لبنك، ول�شيما �لطاقة �ل�شم�شية يف �ملناطق �لريفية. 

حيث             من  فّعالة  تكون  �لريفية  �ملناطق  يف  �مل�شتد�مة  للطاقة  بد�ئل  توفري  �لإمكان  يف  �لتكنولوجيا،ي�شبح  يف  �لتقدم  مع   •
�لتكلفة. 

لتعزيز  مهمان  و�ملحلي  �لوطني  �مل�شتويني  على  قوية،  �إنتاجية  طاقة  على  �حلفاظ  وكذلك  مالئمة،  تكنولوجيا  �ختيار  �أن   •
��شرت�تيجيات �حلد من �لفقر.

�أن �ل�شتخد�م �لإنتاجي للكهرباء من �أجل حت�شني م�شتويات �ملعي�شة، ميكن �أن ي�شهم ب�شكل كبري يف �مل�شاعدة على �حلد من   •
�لفقر.

•       �أن �إ�شر�ك �ملجتمع �ملدين و�لقطاع �خلا�س �أمرً� بالغ �لأهمية لتعزيز متويل �مل�شاريع وزيادة حجمها وتكر�ر تنفيذها يف  دول
         �أخرى. 

حلقة دراسية عن "رواد المشاريع الشباب: وتحولهم من باحثين عن الوظائف إلى 
منشئين للوظائف" 

قام "�ل�شندوق" بتنظيم ور�شة عمل عن "رواد امل�ساريع ال�سباب:وحتولهم من باحثني عن الوظائف اإلى من�سئني للوظائف" 
على هام�س �حتفال �لبنك بالذكرى �لأربعني على �إن�شائه، وذلك يوم 23 يونيه 2014م يف جدة، باململكة �لعربية �ل�شعودية. ودعا 
رو�د �مل�شاريع �ل�شباب �مل�شاركني يف منتدى �ل�شباب �لثالث للبنك، �إلى �إيجاد مناخ �أعمال موؤ�ٍت يف �لدول �لإ�شالمية من �أجل دعم 

�لأعمال �لتي �شوف تن�شئ وظائف لل�شباب. 

�أن  �لرتحيبي  خطابه  يف  ذكر  �لذي  �ملوؤ�ش�شي،  للدعم  �لبنك،  رئي�س  نائب  تكتك،  �أحمد  �لدكتور  هذه  �لعمل  ور�شة  بافتتاح  وقام 
�لنظام �لتعليمي �لر�هن يف كثري من �لدول ل يدعم روح ريادة �مل�شاريع هذه، و�أن ذلك �لنظام لي�س موجهًا ل�شتيعاب �خلريجني 

و�ملنقطعني عن �لدر��شة. وذكر �أن �إدر�ك هذه �مل�شكلة هو �لذي �شجع �لبنك على تنظيم محفل �ل�شباب �لثالث. 

و�شارك يف حلقة �ملناق�شة ممثلون من م�شر، وغانا، و�لكامريون، و�ململكة �لعربية �ل�شعودية، و�ململكة �ملتحدة، من بني �آخرين، 
وحدث تقارع لالأفكار ب�شاأن مناخ �لأعمال �لر�هن و�لتحديات �لتي تو�جه �شغار منظمي �مل�شاريع. ومن �أجل �حلفاظ على مناف�شة 
وحرية رو�د �لأعمال �ل�شباب ودخولهم �ل�شوق، دعا �مل�شاركون �إلى �إن�شاء �أُطر عمل تنظيمية فّعالة ملكافحة �آثار �لأعمال �لحتكارية 

و�ملوؤ�ش�شات �لكبرية. 
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استعراض الوضع المالي

موارد صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

يبلغ ر�أ�س �ملال �مل�شتهدف لل�شندوق 10 مليار�ت دولر �أمريكي. ويبني �مللحق �لأول و�شع �لكتتاب يف ر�أ�س �ملال حتى نهاية عام 
1435هـ )2014(. وتتكون هذه �مل�شاهمات من �كتتابات طوعية من �لدول �لأع�شاء يف �لبنك �لإ�شالمي للتنمية، ومن "�لبنك" 

نف�شه. ول يوجد لل�شندوق ر�أ�شمال قابل لال�شتدعاء.

بلغ جمموع �لتعهد�ت يف نهاية عام 1435هـ )2014م( 2.68 مليار دولر �أمريكي، منها: مبلغ 1.68 مليار دولر �لتزمت بها 44 
دولة من �لدول �لأع�شاء يف �لبنك �لإ�شالمي للتنمية، ومبلغ مليار دولر �لتزم بها "�لبنك". و�أكرب �ملبالغ �ملتعهد بها كانت من 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية )مليار دولر �أمريكي( و�لكويت )300 مليون دولر �أمريكي(، و�إير�ن )100 مليون دولر �أمريكي(. ومل 

تكن هناك �أي تعهد�ت جديدة للم�شاهمة يف ر�أ�شمال �ل�شندوق يف 1435هـ )2014م(.

بلغ ر�أ�س �ملال �ملدفوع يف نهاية 1435هـ )2014م( 2.27 مليار دولر �أمريكي، باملقارنة مع 2.17 مليار دولر �أمريكي يف �لعام 
�ل�شابق. ومن جمموع �ملبالغ �لرت�كمية �ملدفوعة حتى نهاية 1435هـ )2014م(، دفعت �لدول �لأع�شاء 1.57 مليار دولر �أمريكي، 
ودفع �لبنك �لإ�شالمي للتنمية 0.70 مليار دولر. وبلغ جمموع �ملبالغ �لتي دفعتها �لدول �لأع�شاء يف عام 1435هـ وحده 2.944 
مليون دولر �أمريكي مقابل 318.4 مليون دولر يف عام 1434هـ )2013م(، و9.445 مليون دولر يف 1433هـ )2012م(، و�أقل من 
2 مليون دولر �أمريكي يف 1432هـ )2011م(، بالإ�شافة �إلى 100 مليون دولر �أمريكي يدفعها �لبنك �لإ�شالمي للتنمية كل عام.

ومع �أن معدل منو ر�أ�شمال �ل�شندوق و�شايف �أ�شوله تباطاأ يف �ل�شنو�ت �لأخرية، ظل منو �لأرباح �مل�شتبقاة ي�شجل زيادة مطردة، 
بف�شل �لزيادة يف دخل �ل�شندوق من ��شتثمار�ت مو�رده �لر�أ�شمالية.

لل�شندوق ح�شابات و�شجالت م�شتقلة ملو�رده �لر�أ�شمالية �لعادية. وكل عمليات �ل�شندوق و��شتثمار�ته تتم وفقًا ملبادئ �ل�شريعة 
�لإ�شالمية �لتي حتكم �لأوقاف �لإ�شالمية. ومع �أن ح�شابات �ل�شندوق مت�شك بالدولر �لأمريكي، فاإن لو�ئحه تن�س على �أنه يجوز 
�أن مت�شك هذه �حل�شابات باأي عملية �أخرى، �أو بوحدة ح�شابية ير�ها جمل�س �لإد�رة منا�شبة. وكاإجر�ء موؤقت، قرر جمل�س �لإد�رة 
��شتخد�م �لدولر �لأمريكي وحدة حل�شابات �ل�شندوق. لأن ر�أ�شماله مقوم بالدولر �لأمريكي. ومت�شك ح�شابات �ل�شندوق لدى 
و�إد�رة  �ل�شتثمار،  و�إد�رة  �إد�رة �خلز�نة،  قبل  �لر�أ�شمالية من  مو�رده  وت�شتثمر  للتنمية،  �لإ�شالمي  للبنك  �ملالية  �لرقابة  �إد�رة 

�لبنية �لتحتية للبنك.

تمويل العمليات

بلغت �لتمويالت �لتي �عتمدها �ل�شندوق يف عام 1435هـ )2014م( 149.93 مليون دولر �أمريكي، ملنفعة 16 عملية يف 13 دولة 
ع�شوً�. وبذلك، ��شتخدم �ل�شندوق كامل قدرته �للتز�مية للعام و�لبالغة 130 مليون دولر �أمريكي، علمًا �أن هذه �لعمليات مولت 
ب�شروط  �لتمويل  تقدمي  ي�شمن  نحو  على  �ل�شندوق  عمليات  على  �ملطبقة  و�لأحكام  �ل�شروط  ُحددت  وقد  �ل�شندوق.  دخل  من 

مي�شرة للدول �لأع�شاء، مع �ملحافظة على ��شتد�مة �ل�شندوق على �لأمد �لبعيد.

إدارة األرصدة السائلة

�أن�شئ �ل�شندوق على �شكل وقف. وهذ� يعني �أن عملياته متول من عائد ��شتثمار�ت مو�رده �لر�أ�شمالية، �أو من �أي مو�رد �إ�شافية 
�أخرى يعبئها �ل�شندوق من م�شادر خارجية. و�ملطلوب من �ل�شندوق �أن ي�شتثمر مو�رده، �لتي ل يحتاجها فورً� لتمويل عملياته. 
وباعتبار �ل�شندوق وقفًا، لن يتاح ر�أ�شماله �ملدفوع يف �أن�شطة عملياته. لذلك، من �أجل تعظيم دخل �ل�شندوق، ُيحتفظ بال�شيولة 
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فقط يف �حلدود �لتي ت�شمح بتلبية �حتياجات �ل�شندوق �حلالية �إلى �لنقدية ويف حدود �للتز�مات غري �ملدفوعة. وت�شتثمر �لأ�شول 
�ل�شائلة لل�شندوق ��شتنادً� �إلى �شيا�شته �ل�شتثمارية، ويف �شوء ما ي�شدر من مبادئ توجيهية عن �إد�رة �ملخاطر ملجموعة �لبنك. 

�لأرباح غري  �إلى  بالإ�شافة  "�لبنك"،  ويدفعها  �لأع�شاء،  �لدول  تدفعها  �لتي  �مل�شاهمات  لل�شندوق من  �ل�شائلة  �لأر�شدة  وتتكون 
�ملعيارية  �ملعدلت  جمموعة  وعلى  �ل�شتثمارية،  �ل�شندوق  �شيا�شة  على  تقوم  ��شتثمار�ت  يف  �لأر�شدة  هذه  وتوظف  �مل�شتخدمة. 

ملخ�ش�شات �لأ�شول �مل�شتهدفة للعمليات �ملوؤهلة. وفئات �لأ�شول ل�شتثمار�ت �ل�شندوق هي �لآتي:

اأدوات �سوق املال: توظيف �لأر�شدة لدى بنوك يف �شكل عمليات مر�بحة.  -

متويل التجارة: �مل�شاركة يف �لتمويالت �جلماعية للتجارة.  -

ال�سكوك: �ل�شتثمار�ت يف �ل�شند�ت �لإ�شالمية، ويف �لكيانات �ل�شيادية و�ملالية و�ل�شركات مبدد �أق�شاها 10 �شنو�ت،   -
وفقًا حلدود �لتعر�س و�ملبادئ �لتوجيهية �ل�شادرة عن �إد�رة �ملخاطر ملجموعة �لبنك.

امل�ساهمة يف روؤو�س الأموال: ينظر فقط يف �ل�شتثمار بالفر�س �ل�شتثمارية ذ�ت �ملخاطر �ملنخف�شة.  -

ال�ستثمارات العقارية: �ل�شتثمار �ملبا�شر يف �ملمتلكات �لعقارية �لتي ت�شتخدم فقط لالأغر��س �لتجارية.  -

متويل امل�ساريع: �مل�شاركة يف �لعمليات �ل�شيادية وغري �ل�شيادية �لتي تتيحها �ملو�رد �لر�أ�شمالية �لعادية للبنك.  -

ر�أ�شمالية قدرها 2.27 مليار  �أمريكي، منها: مو�رد  �ملتاحة لال�شتثمار يف نهاية 1435هـ 2.34 مليار دولر  �ملو�رد  وبلغ جمموع 
دولر، و�أرباح م�شتبقاة قدرها 235.72 مليون دولر �أمريكي.

�لعام،  �إذ حققت معدل عائد مقد�ره 2.95٪ خالل  تقدمًا مهمًا يف 1435هـ )2014م(،  �لإجمالية  �ل�شتثمار  و�شجلت محفظة 
باملقارنة مع عائد م�شتهدف مقد�ره 3.52٪ للعام نف�شه.

الدخل

بلغ �لدخل �لت�شغيلي لل�شندوق يف عام 1435هـ )2014م( 75.64 مليون دولر �أمريكي، مقابل دخل بلغ 29.48 مليون دولر 
�لأخرى  �لتي هيمنت على فئات �ل�شتثمار  �ل�شكوك  �أ�شا�شًا من دخل �ل�شتثمار�ت يف  �لدخل  ويتاألف هذ�   . �ل�شابق  �لعام  يف 
خالل �لعام قيد �لنظر )47.36 مليون دولر �أمريكي(، تليها يف �لرتتيب �ل�شتثمار�ت �ل�شلعية )15.91 مليون دولر �أمريكي( 
و�ل�شتثمار�ت يف �ملر�بحة �جلماعية )8.35 مليون دولر �أمريكي(. و�رتفع �لدخل �لت�شغيلي يف 1435هـ بن�شبة 157.5٪ من 
�لدخل �ملتحقق يف �لعام �ملن�شرم، ويعود ذلك �أ�شا�شًا �إلى �لزيادة �لكبرية يف �أ�شعار ��شتثمار�ت �ل�شكوك )من 6.76 مليون 
دولر �أمريكي يف 1434هـ �إلى 47.36 مليون دولر يف 1435هـ - �أي بزيادة تربو على 600٪(. و�رتفع �لدخل من �ل�شتثمار�ت يف 

�ملر�بحة �جلماعية بنحو 70٪ يف �لفرتة نف�شها، ب�شبب زيادة قاعدة �أ�شول هذه �ل�شتثمار�ت )٪38(.

�أمريكي، مقابل 26.48 مليون دولر يف 1434هـ )2013م(  لعام 1435هـ )2014م( 72.33 مليون دولر  �لدخل  وبلغ �شايف 
- �أي ما ميثل زيادة بن�شبة 173.1 ٪. ويعود ذلك ب�شكل رئي�س �إلى �لتعايف �لكبري يف �أ�شعار ��شتثمار�ت �ل�شكوك باملقارنة مع 

�لنخفا�س �لذي �شهدته  يف �لعام �ل�شابق .
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التمويالت المصروفة

بلغت �لتمويالت �لرت�كمية �مل�شروفة فيما بني 1430هـ و1435هـ 81.9 مليون دولر �أمريكي، �أي ما ميثل 18٪ من جمموع �لتمويل 
�لذي �عتمده �ل�شندوق يف هذه �لفرتة. و�شجلت �لتمويالت �مل�شروفة للعمليات يف عام 1435هـ زيادة كبرية حيث بلغت 47.22 
مليون دولر �أمريكي، مقابل 34.68 مليون دولر يف 1434هـ، و12.77 مليون دولر يف 1433هـ، ويعزى ذلك �أ�شا�شًا �إلى �لزيادة يف 

عدد �مل�شاريع �لتي �عتمدها �ل�شندوق يف �ل�شنو�ت �خلم�س �ملن�شرمة و�لتي ت�شتويف معايري �ل�شرف.

الموارد التكميلية

تطبيقًا لقر�ر جمل�س محافظي �ل�شندوق ب�شاأن "وقف �ل�شندوق" )�لقر�ر رقم �س ت �إ ت/ م م/ 3-433(، ح�شل �ل�شندوق على 
قطع �أر��شي يف كل من كوتونو، بنني )10.000 مرت مربع(ووغادوغو، بوركينافا�شو )9000 مرت مربع(. وقيمت قطعة �لأر�س يف 
بنني تقييمًا م�شتقاًل مببلغ 5.7 مليون دولر �أمريكي. و�شيعترب هذ� �ملبلغ م�شاهمة �إ�شافية من بنني يف مو�رد �ل�شندوق، طبقًا 
لقر�ر جمل�س �ملحافظني يف هذ� �ل�شاأن. �أما بالن�شبة لقطعة �لأر�س يف بوركينا فا�شو فقد بد�أت �مل�شاور�ت فعاًل للح�شول على �شك 

�مللكية وتثمني �لأر�س.

من  للحد  �ل�شتئمان  �شناديق  منها  مختلفة  �آليات  خالل  من  �أخرى  تكميلية  مو�رد  لتعبئة  �ل�شندوق  ي�شعى  ذلك،  غ�شون  يف 
�لفقر، وتثمري �أر��شي �لأوقاف يف �لدول �لأع�شاء، و�مل�شاركة يف �لتمويل مع �ل�شركاء �لآخرين، و�لزكاة و�ل�شر�كة مع �ملح�شنني، 

و�مل�شتثمرين �لجتماعيني، و�لقطاع �خلا�س، وكلها م�شادر ميكن لل�شندوق �أن يعزز مو�رده من خاللها.

محفظة ا�ستثمارات ال�سندوق

1434هـ1435هـ
1.18٪1.99٪توظيفات لدى �لبنوك

3.74٪3.02٪��شتثمار�ت يف مر�بحات جتارية
3.11٪2.48٪��شتثمار�ت يف �ل�شكوك

0.72٪2.08٪عائد جمموع �لأ�شول
1.14٪1.93٪عائد �شايف �لأ�شول

2.10%1.94%عائد جمموع الأ�سول )الدخل العادي(
2.10%1.94%عائد �سايف الأ�سول )الدخل العادي(

املوؤ�سرات املالية الأ�سا�سية لل�سندوق )مباليني الدولرات الأمريكية(

1435هـ1434هـ1433هـ1432هـ1431هـ1430هـ1429هـ
2.610.02.629.02.639.362.639.362.679.362.679.3602.679.360�مل�شاهمات �لر�أ�شمالية: �للتز�مات
538.21.060.71.531.81.633.81.743.222.166.6512.269.595�مل�شاهمات �لر�أ�شمالية: �ملدفوعات

�مل�شاهمات �لو�ردة من �لدول �لأع�شاء 
438.2422.5371.11.029.45323.432.94خالل �ل�شنة

�لبنك  من  �لو�ردة  �مل�شاهمات 
100100100100100100100�لإ�شالمي للتنمية خالل �ل�شنة

23.5411.2320.0231.8862.3629.4975.64�لدخل �لإجمايل
21.882.56818.6230.0759.8626.4872.33�سايف الدخل
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الحاجة لمعالجة قاعدة الموارد المحدودة للصندوق

على �لرغم من �لتقدم �جلوهري �لذي حققه �ل�شندوق منذ بدء عملياته يف  1428هـ )2009م(، ل يز�ل مو�شوع تعبئة �ملو�رد ميثل 
�أهم حتٍد يو�جهه �ل�شندوق. وباملقارنة مببلغ ر�أ�س �ملال �ملعتمد �لبالغ 10 مليار�ت دولر �أمريكي، ت�شكل �للتز�مات �لإجمالية جتاه 

�ل�شندوق حتى �لآن ن�شبة 26.9٪ من �ملبلغ �مل�شتهدف.

لقد و��شل كل من �لبنك �لإ�شالمي للتنمية و�شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية جهودهما �حلثيثة لتوعية �لدول �لأع�شاء، من 
�مل�شاهمات.  ودفع هذه  �ل�شندوق  �لإعالن عن م�شاهماتها يف  �إلى  �ل�شندوق، باحلاجة  �ملنتظمة مع محافظي  �مل�شاور�ت  خالل 
و�عرت�فًا منه مبدى �لتاأثري �لذي حتدثه هذه �مل�شتويات �ملنخف�شة من �مل�شاهمات على �ل�شندوق، طالب جمل�س محافظي �ل�شندوق 
�لدول �لأع�شاء بتاأ�شي�س م�شاهماتهم يف �ل�شندوق على معايري محددة تتعلق بالناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيق للدولة، و�شادر�تها 
و�حتياطي �لعمالت �لأجنبية لديها. و�أ�شدر �ملجل�س �أي�شا قر�رً� ينا�شد �لدول �لأع�شاء �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لالزمة لدعم جهود 

�ل�شندوق يف جمال تعبئة �ملو�رد، ومن ذلك: تخ�شي�س وقف منا�شب لل�شندوق ميكن �أن يثّمره ليدر عليه �إير�دً� يعزز مو�رده.

ومع ذلك، �أعلنت حتى �لآن 44 دولة من �لدول �لأع�شاء عن م�شاهماتها يف �ل�شندوق �لتي بلغت مع م�شاهمة "�لبنك" 2.68 مليار 
دولر �أمريكي، �لذي يكاد يعادل �مل�شتويات �مل�شجلة يف عام 1428هـ)2009م(. ويف �حلقيقة �أن تعهد�ت خم�س من هذه �لدول هي: 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية و�لكويت و�إير�ن وقطر و�جلز�ئر، بالإ�شافة �إلى �لبنك �لإ�شالمي للتنمية، ت�شكل معًا 95٪ من �إجمايل 

�للتز�مات �لتي �أعلنت حتى �لآن للم�شاهمة يف �ل�شندوق.

لذ�، يتطلع �ل�شندوق �إلى �لدول �لأع�شاء �لتي مل ت�شهم بعد يف �ل�شندوق �إلى �أن تبادر بالإعالن عن م�شاهماتها يف �أقرب وقت 
ممكن، و�أن تقوم �لدول �لأع�شاء �لتي قدمت م�شاهمات مبدئية بزيادة م�شاهماتها متكينًا لل�شندوق من �ل�شالع بدوره �لنبيل.

ولي�س ثمة �شك يف �أن تنفيذ �لقر�ر�ت �ملذكورة �آنفًا، ول �شيما فيما يتعلق بتاأ�شي�س م�شاهمات �لدول �لأع�شاء يف ر�أ�شمال �ل�شندوق 
على معايري محددة تت�شل بقدر�تها �ملالية، من �شاأنه �أن يحدث �أثرً� كبريً� يف معاجلة م�شكلة �شعف م�شتوى �مل�شاهمات.

تعزيز جهود تعبئة الموارد

�شوف يقوم �شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية بحملة لتعبئة �ملو�رد من خالل �أن�شطة متعددة كما يلي:

باملو�رد  �ل�شندوق  بتزويد  لاللتز�م  باحلاجة  فيها  �ل�شلطات  لإ�شعار  �لأع�شاء  �لدول  �إلى  �مل�شتوى  رفيعة  بعثات  �إيفاد   -
�لالزمة.

�إعد�د خطة لتعبئة �ملو�رد.  -

�إن�شاء �شناديق ��شتئمانية خا�شة مبعاجلة م�شكالت �لفقر.  -
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�أر�س يف موقع مميز يف كوتونو بنني )م�شاحتها 10000  "�ل�شندوق" على قطعة  "وقف لل�شندوق" ح�شل  بعد قر�ر جمل�س محافظي »�ل�شندوق« ب�شاأن تخ�شي�س 
مرت مربع(. وُقّيمت �لأر�س من جهة م�شتقلة مببلغ 5.7 مليون دولر �أمريكي. و�شيعترب هذ� �ملبلغ م�شاهمة �إ�شافية من بنني يف مو�رد �ل�شندوق طبقًا لقر�ر جمل�س 
�ملحافظني يف هذ� �ل�شاأن، وتظهر �ل�شورة ممثل �ل�شندوق �لدكتور عمر توري، برفقة ��شت�شاريني وم�شوؤولني من حكومة بنني يف زيارة تفقدية لقطعة �لأر�س �لتي 

تربعت بها �حلكومة لل�شندوق.

بناء �شبكة عمل و�شر�كات مع وكالت �لأمم �ملتحدة و�لبنوك �لإقليمية و�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �خلا�شة ومنظمات �ملجتمع   -
�ملدين لزيادة دعم م�شاريع �ل�شندوق.

حت�شني �أمنوذج �أعمال �ل�شندوق، وتعزيز قدر�ت موظفيه لتحقيق نتائج �أف�شل فيما يتعلق بتعبئة �ملو�رد و �أعمال �ل�شندوق.  -

تعزيز نموذج أعمال الصندوق

وتركيز عمل  �ل�شندوق،  �أعمال  �لفقر يف  �أن�شطة �حلد من  �ل�شندوق، هناك حاجة لإدماج  �إن�شاء  �شنو�ت على  �شبع  رغم مرور 
�ل�شندوق على �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �ملتمثلة يف تعبئة �ملو�رد، و��شتثمار�ت �ملو�رد �لر�أ�شمالية، وو�شع وتنفيذ بر�مج للحد من 
�لفقر. ولهذ� �لغر�س، �شكل جمل�س �إد�رة �ل�شندوق جلنة موؤقتة ملر�جعة �أد�ء �ل�شندوق ومنوذج �أعماله. و�أو�شت �للجنة بعدد من 
�خليار�ت ب�شاأن �لإد�رة و�أمنوذج �لأعمال كانت محل مناق�شة يف جمل�س �لإد�رة �لذي �أكد على �أهمية �تخاذ �إجر�ء �شريع لتقوية 
�ملماثلة،  �لأطر�ف  متعددة  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  خرب�ت  �حل�شبان  يف  تاأخذ  �ل�شندوق  عن  �شاملة  در��شة  و�إعد�د  �ل�شندوق،  �إد�رة 
وت�شاعد يف �لتطبيق �لأمثل لأمنوذج �أعمال �ل�شندوق. كما �أكد �ملجل�س على �حلاجة لإكمال هذ� �لعمل يف عام 1436هـ )2015م(.



�إد�رة �لبنية �لتحتية بالبنك �لإ�شالمي للتنمية، و�ملكتب �لإقليمي  "مب�شاركة من  �أجل �حلد من �لفقر  "�ل�شندوق" �ملوؤمتر �لإقليمي حول �لطاقة �ملتجددة من  نظم 
ملجموعة �لبنك يف د�كار، يف �لفرتة ما بني 2 و4 يونيو 2014م. و�شبق �ملوؤمتر �إطالق �شر�كة جديدة ب�شاأن "حتالف �لطاقة �ملتجددة من �أجل �لفقر�ء". وح�شر �ملوؤمتر 

�أكرث من 100 م�شارك من 25 موؤ�ش�شة، منها موؤ�ش�شات مالية ووكالت متخ�ش�شة من 23 دولة من �لدول �لأع�شاء يف �لبنك. 
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الملحق 1 - قائمة المساهمات في رأسمال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
حتى 29 ذي احلجة 1435هـ )24 اأكتوبر 2014م(

املدفوع من امل�ساهمةمبلغ اللتزامالدولةرقم 
10.000�ألبانيا1
50.000.00050.000.000�جلز�ئر2
300.000424.000�أذربيجان3
2.000.0002.000.000�لبحرين4
13.000.0004.000.000بنغالدي�س5
12.250.0000بنني6
2.000.0002.000.000بروناي د�ر �ل�شالم7
2.200.0002.238.000بوركينا فا�شو8
2.000.0002.000.000�لكامريون9

2.000.0000ت�شاد10
5.000.0000كوت ديفو�ر11
10.000.00010.000.000م�شر12
4.000.0004.000.000�جلابون13
12.000ل يوجد �لتز�مغامبيا14
2.000.0002.000.000غينيا15
10.000.0004.384.000�إندوني�شيا*16
100.000.00065.000.000�إير�ن17
1.000.0001.000.000�لعر�ق18
3.000.0003.000.000�لأردن19
11.000.000.0011.000.000كاز�خ�شتان20
300.000.000300.000.000�لكويت21
1.000.0001.000.000لبنان22
20.000.00020.000.000ماليزيا23
4.000.0000مايل24
5.000.0000موريتانيا25
5.000.0005.000.000�ملغرب26
200.000200.000موزمبيق27
2.000.0000�لنيجر28
2.000.0002.000.000نيجرييا29
5.000.0005.000.000عمان30
10.000.0005.116.000باك�شتان31
500.000186.000فل�شطني32
50.000.00050.000.000قطر33
1.000.000.0001.000.000.000�ململكة �لعربية �ل�شعودية34
10.000.0000�ل�شنغال35
1.000.000300.000�شري�ليون 36
15.000.000944.000�ل�شود�ن37
500.000500.000�شورينام38
2.000.0002.000.000�شوريا39
1.000.0001.000.000توغو40
5.000.0005.000.000تون�س41
5.000.0005.000.000تركيا42
100.0000�أوغند�43
300.000300.000�أوزبك�شتان44
3.000.0003.000.000�ليمن45
1.000.000.000700.000.000�لبنك �لإ�شالمي للتنمية **46

2.679.360.0002.269.595.000املجموع
* كما دفعت �ندوني�شيا مبلغاآ ��شافيا بلغ 3،115 ميلون دولر خالل �لعام 1436هـ )2015م(  

** خالل �لن�شف �لول من �لعام 1436هـ )2015م( دفع �لبنك 100 مليون دولر ��شافية من م�شاهمته �ملعلنة  يف �ل�شندوق.



30 ذي الحجة 1435هـ )24 اكتوبر 2014م(

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين المشتركة

القوائم المالية وتقرير مراجعي 
الحسابات لعام  1435هـ
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براي�س ووتر هاو�س كوبرز

�س . ب 16415 - جدة 21464
�ململكة �لعربية �ل�شعودية

الفوزان وال�سدحان

�س . ب 55078 - جدة 21534
�ململكة �لعربية �ل�شعودية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين المشترك

�أ�شحاب �ملعايل رئي�س و�أع�شاء جمل�س �ملحافظني
�لبنك �لإ�شالمي للتنمية

جدة، �ململكة �لعربية �ل�شعودية
لقد ر�جعنا قائمة �ملركز �ملايل ل�شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية )»�ل�شنــــــــــدوق«( كما فـــــــــــي 30 ذي �حلجــــة 1435هـ )24 �كتوبر 2014م( 
وقو�ئم �لدخل و�لتغري�ت يف �شايف �ملوجود�ت و�لتدفقات �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ و�لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى 20 �لتي تعترب جزءً� ل 

يتجز�أ من �لقو�ئم �ملالية.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
تعترب �إد�رة �ل�شندوق م�شوؤولة عن �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية وعر�شها ب�شكل عادل وفقاً ملعايري �ملحا�شبة �ملالية �ل�شادرة عن هيئة �ملحا�شبة و�ملر�جعة 
للموؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية )»�لهيئة«(  و�لعمل مبا يتو�فق مع �أحكام ومبادئ �ل�شريعة �لإ�شالمية و�أي �إجر�ء رقابة د�خلي ترى �لإد�رة �أنه �شروري 

لإعد�د قو�ئم مالية خالية من �لأخطاء �جلوهرية �شو�ءً� كانت نا�شئة عن غ�س �أو خطاأ.

مسؤولية مراجعي الحسابات
�إن م�شوؤوليتنا هي �إبد�ء ر�أي حول هذه �لقو�ئم �ملالية �إ�شتنادً� �إلى �ملر�جعة �لتي قمنا بها. لقد قمنا مبر�جعتنا وفقًا ملعايري �ملر�جعة للموؤ�ش�شات �ملالية 
�لإ�شالمية �ل�شادرة عن �لهيئة ومعايري �ملر�جعة �لدولية. تتطلب تلك �ملعايري �أن نلتزم مبتطلبات قو�عد �ل�شلوك �ملهني و�أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال 

�ملر�جعة للح�شول على تاأكيد معقول باأن �لقو�ئم �ملالية ل حتتوي على �أخطاء جوهرية.
تت�شمن �ملر�جعة �لقيام باإجر�ء�ت للح�شول على �أدلة موؤيدة للمبالغ و�لإي�شاحات �لو�ردة يف �لقو�ئم �ملالية. تعتمد �لإجر�ء�ت �لتي مت �إختيارها بناء 
على تقدير�ت محا�شبية معقولة، كما تت�شمن �أي�شًا تقييمًا ملخاطر �لأخطاء �جلوهرية يف �لقو�ئم �ملالية �شو�ءً� كانت هذه �لأخطاء نا�شئة عن غ�س �أو 
خطاأ. عند �لقيام بتقييم هذه �ملخاطر، ياأخذ مر�جعو� �حل�شابات بعني �لإعتبار نظام �لرقابة �لد�خلي �خلا�س باإعد�د قو�ئم مالية للمن�شاأة وعر�شها 
ب�شورة عادلة بغر�س ت�شميم �إجر�ء�ت مر�جعة مالئمة وفقًا للظروف �ملتاحة ولي�س بغر�س �إبد�ء �لر�أي حول فعالية �لرقابة �لد�خلية للمن�شاأة. كما 

تت�شمن �ملر�جعة �إجر�ء تقييم للمبادئ �ملحا�شبية �ملطبقة و�لتقدير�ت �لهامة �ملعدة من قبل �لإد�رة، ولطريقة �لعر�س �لعام للقو�ئم �ملالية.
نعتقد �أن �أدلة �ملر�جعة �لتي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لتكون �أ�شا�شًا لإبد�ء ر�أينا.

الرأي
فــــــــــي ر�أينا، �أن �لقو�ئم �ملالية تظهر ب�شــــورة �شادقة وعادلة �ملركز �ملايل لل�شندوق كـــــــما يف30 ذي �حلجة 1435هـ )24 �أكتوبر 2014م( ونتائج 
�ملحا�شبة  هيئة  عن  �ل�شادرة  �ملالية  �ملحا�شبة  ملعايري  وفقا  �لتاريخ  ذلك  يف  �ملنتهية  لل�شنة  �ملوجود�ت  �شايف  يف  و�لتغري�ت  �لنقدية  وتدفقاته  �أعماله 

و�ملر�جعة للموؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية و�أحكام ومبادئ �ل�شريعة �لإ�شالمية �لتي حتددها �للجنة �ل�شرعية لل�شندوق.

كي. بي. اإم. جي الفوزان وال�سدحانبـراي�س وتر هاو�س كوبرز  

علي عبد�لرحمن �لعتيبي
ترخي�س رقم )379(

�إبر�هيم عبود باع�شن
ترخي�س رقم )382(

4 رجب 1436هـ
23 �أبريل 2015م

جــدة
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قائمة المركز المالي
كما في30 ذي الحجة 1435هـ )24 اكتوبر 2014م(

)جميع �ملبالغ باآلف �لدولر�ت �لأمريكية مامل يذكر غري ذلك(

1434هـ 1435هـاإي�ساح
املوجودات

موجودات اخلزينة
443.171270.096نقد وما يف حكمه

5498.000893.574ود�ئع �شلع
6227.208163.405��شتثمار�ت يف متويل م�شاركات باملر�بحة

71.518.955880.902��شتثمار�ت يف �شكوك
القرو�س واملوجودات الخرى

94.16258.606قرو�س
837.38345.319�إير�د�ت م�شتحقة وموجود�ت �أخرى

موجودات ا�ستثمار
954.9528.533�إ�شتثمار�ت يف ر�أ�س مال �شركات
20.00020.000��شتثمار�ت يف م�شاركات �إجارة

-1016.496��شتثمار�ت �خرى
2.510.3272.340.435جمموع املوجودات

املطلوبات
10.396 1.202 11م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات �أخرى

2.509.1252.330.039�سايف املوجودات

ممثله يف:
12.269.5952.166.651مو�رد �ل�شندوق

235.719163.388�أرباح مبقاه
  -3.811�حتياطي �لقيمة �لعادلة

2.509.1252.330.039

تعترب �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى20 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية
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قائمة الدخل
للسنة المنتهية في30 ذي الحجة 1435هـ )24 اكتوبر 2014م(

)جميع �ملبالغ باآلف �لدولر�ت �لأمريكية مامل يذكر غري ذلك(

1434هـ1435هـاي�ساح

دخل من:
موجودات اخلزينة

15.91314.964ود�ئع �شلع
8.3534.934متويل م�شاركات باملر�بحة

747.3556.758��شتثمار�ت يف �شكوك
القرو�س واملوجودات الأخرى

1.5301.732ر�شوم خدمة �لقرو�س
موجودات ال�ستثمار

22852�إ�شتثمار�ت يف ر�أ�س مال �شركات
5621.054�لإ�شتثمار يف م�شاركات �لإجارة

73.94129.494
)168()29(خ�شائر حتويل �لعمالت �لأجنبية

81.72852عقود مقاي�شة 
75.64029.378جمموع الدخل

)2.057()2.503(م�شروفات موظفني
)842()806(م�شروفات عمومية و�إد�رية

72.33126.479فائ�س ال�سنة

تعترب �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى20 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية
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قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في30 ذي الحجة 1435هـ )24 اكتوبر 2014م(

)جميع �ملبالغ باآلف �لدولر�ت �لأمريكية مامل يذكر غري ذلك(

موارد 
اأرباح مبقاهال�سندوق

احتياطي 
القيمة 
العادلة

املجموع

1.880.129-1.743.220136.909�لر�شيد كما يف 1 محرم1434هـ
423.431--423.431م�شاهمات م�شتلمة خالل �ل�شنة

26.479-26.479-فائ�س �لدخل لل�شنة
2.330.039-2.166.651163.388�لر�شيد كما يف29 ذي �حلجة 1434هـ

102.944--102.944م�شاهمات م�شتلمة خالل �ل�شنة

72.331-72.331-فائ�س �لدخل لل�شنة 

3.8113.811--�حتياطي �لقيمة �لعادلة

2.269.595235.7193.8112.509.125الر�سيد يف 30 ذي احلجة 1435هـ

تعترب �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى20 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية 
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في30 ذي الحجة 1435هـ )24 اكتوبر 2014م(

)جميع �ملبالغ باآلف �لدولر�ت �لأمريكية مامل يذكر غري ذلك(

1434هـ1435هـاإي�ساحات
التدفقات النقدية من اأن�سطة العمليات:

72.33126.479فائ�س �لدخل لل�شنة
تعديل للبنود الغري نقدية :

18.621)11.358(7خ�شائر / )�أرباح( �لقيمة �لعادلة من �ل�شتثمار�ت يف �شكوك
)1.537(72.575)�أرباح(/ خ�شائر من �إ�شتثمار�ت يف ر�أ�شمال �ل�شركات

-)2.918(7عالوة على �ل�شتثمار يف �ل�شكوك
التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)34.676()35.556(قرو�س
)1.524(7.938�إير�د�ت م�شتحقة وموجود�ت �أخرى

9.047)9.194(م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات �أخرى
23.81616.410�سايف النقد الناجت من اأن�سطة العمليات

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية:
)1.014(395.574ود�ئع �شلع

)103.993()63.803(مدفوعات ��شتثمار�ت يف مر�بحة م�شرتكة
)453.791()652.400(7�إ�شافة ل�شتثمار�ت يف �شكوك

726.048159.307متح�شالت من ��شرتد�د ��شتثمار�ت يف �شكوك
)8.533()52.012(مدفوعات لال�شتثمار يف ر�أ�س مال �ل�شركات

-)7.092(مدفوعات ل�شتثمار�ت �أخرى
)408.024()353.685(�شايف �لنقد �مل�شتخدم يف �لأن�شطة �ل�شتثمارية

التدفق النقدي من الأن�سطة التمويلية:
102.944423.431م�شاهمات م�شتلمة

31.817)226.925(�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه
270.096238.279�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�شنة

443.171270.096النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

تعترب �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى20 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية
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التأسيس واألنشطة وأخرى  - 1
يف  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك  محافظي  جمل�س  لقر�ر  وفقًا  )"�ل�شندوق"(  للتنمية  �لإ�شالمي  �لت�شامن  �شندوق  تاأ�ش�س   
�لجتماع �ل�شنوي رقم )31( �لذي �أنعقد يف �لكويت يف ربيع �لثاين 1427هـ )مايو 2006م(. وقد د�شن ك�شندوق وقف 
خالل �لجتماع �ل�شنوي رقم )32( ملجل�س �ملحافظني للبنك �لإ�شالمي للتنمية �لذي �أنعقد بدكار- �ل�شنغال يف ربيع �لثاين 

1427هـ )مايو 2007م(. 
يبلغ ر�أ�شمال �ل�شندوق �مل�شتهدف )مو�رد �ل�شندوق( 10 مليار دولر �أمريكي. مت �إن�شاء �ل�شندوق �شمن �لبنك �لإ�شالمي   

للتنمية على �أ�شا�س �لتربعات �لطوعية من جميع �لدول �لأع�شاء بغ�س �لنظر عن و�شعها �لتنموي.
يهدف �ل�شندوق للم�شاعدة يف تخفيف �لفقر ودعم �لتنمية و�لق�شاء على �لأمية و��شتئ�شال �لأمر��س و�لأوبئة يف �لدول   

�أع�شاء منظمة �لتعاون �لإ�شالمي وقد بد�أ �ل�شندوق �أعماله ب�شكل ر�شمي يف 1 محرم 1429هـ )10 يناير 2008م(.
تتكون �ملو�رد �ملتاحة لال�شتخد�م يف �أن�شطة �ل�شندوق مما يلي:

�لدخل من ��شتثمار�ت �ل�شندوق.  .1
�لأمو�ل �لناجتة من متويل �لعمليات �أو �مل�شتحقة لل�شندوق.  .2

م�شادر �أخرى م�شتلمة من �ل�شندوق.  .3
يتوجب على �ل�شندوق �لقيام باأن�شطته وفقًا ملبادئ �ل�شريعة �لإ�شالمية. �ملبد�أ �لأ�شا�شي ملنهج �ل�شريعة يف �لأمور �ملالية �أنه   

لك�شب �لربح فمن �ل�شروري د�ئمًا �أخذ �ملخاطر. يف �لو�قع هذ� يعني باأن جميع �لتمويالت �لإ�شالمية مبنيه على �أ�شول.
وكونه �شندوق للبنك �لإ�شالمي )موؤ�ش�شة تنمية دولية متعددة �لأطر�ف(، فاإنه ل يخ�شع ل�شلطة جهة رقابية محلية �أو جهة   

�أجنبية خارجية.

أساس اإلعداد  - 2

أساس االلتزام  

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملعايري �ملحا�شبة �ملالية �ل�شادرة عن هيئة �ملحا�شبة و�ملر�جعة للموؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية   
�لتي مل  بالأمور  يتعلق  فيما  لل�شندوق.  �ل�شرعية  �للجنة  �لتي حتددها  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  ومبادئ  و�أحكام  )"�لهيئة"( 
تتطرق لها معايري �ملحا�شبة �ملالية �ل�شادرة عن هيئة �ملحا�شبة و�ملر�جعة للموؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية، يقوم �ل�شندوق 
بالأخذ مبعايري �لتقارير �ملالية �لدولية ذ�ت �لعالقة �ل�شادرة عن جمل�س معايري �ملحا�شبة �لدويل.  وت�شمل هذه �لأمور 

ب�شكل رئي�شي ما يلي:
معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )39( �لأدو�ت �ملالية - �لثبات و�لقيا�س، لت�شجيل عقود مقاي�شة �لربح وعقود مبادلة   -

�لعمالت.
معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم )7( "�لتدفقات �لنقدية"  -

أساس القياس   

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية، فيما عد� �لبنود �لتالية يف قائمة �ملركز �ملايل:  
�إ�شتثمار�ت يف ر�أ�س مال �شركات مدرجه تقا�س بالقيمة �لعادلة من خالل �شايف �ملوجود�ت.  -

محفظة �إ�شتثمار�ت �شكوك تقا�س بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل يتم ت�شنيفها عند �لثبات �لويل.  -
عقود مقاي�شة هام�س �لربح وعقود مبادلة �لعمالت �ملبنية على �ملر�بحة تقا�س بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل.  -

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1435هـ )24 اكتوبر 2014م(

)جميع �ملبالغ باآلف �لدولر�ت �لأمريكية مامل يذكر خالف ذلك(
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العملة الوظيفية  

يجري �ل�شندوق معظم عملياته ويّقوم بال�شرف بالدولر �لأمريكي، لذلك فهو �لعملة �لوظيفية وعملة �لعر�س لل�شندوق.   
فيما عد� ما متت �لإ�شارة �إليه، فقد مت تقريب �لأرقام لأقرب �ألف.

السياسات المحاسبية الهامة  - 3

أ(   الموجودات والمطلوبات المالية  

يتم �إثبات �ملوجود�ت و�ملطلوبات يف قائمة �ملركز �ملايل عندما ياأخذ �ل�شندوق على عاتقه �حلقوق �لتعاقدية �أو �للتز�مات   
�ملتعلقة بذلك.

�ملوجود�ت �ملالية هي �أي موجود�ت مالية �أو �أد�ه حقوق ملكية جلهة �أخرى، �أو حق تعاقدي ل�شتالم نقد �أو �أ�شل مايل �آخر   
من كيان �آخر، �أو مبادلة موجود�ت �أو مطلوبات مالية مع كيان �آخر حتت ظروف مالئمة لل�شندوق.

�ملطلوبات �ملالية هي �ملطلوبات �لتعاقدية لت�شليم نقد �أو �أ�شل مايل جلهة �أخرى �أو تبادل �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات �ملالية مع   
جهة �أخرى وحتت ظروف ميكن �أن تكون غري موؤ�تيه لل�شندوق.

يلخ�س �جلدول �أدناه �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية لل�شندوق ومبادئ �لقيا�س و�لثبات �ملتعلقة بها. �ل�شيا�شات �ملحا�شبية   
لة مدرجة يف �لأجز�ء ذ�ت �لعالقة �دناه. �ملف�شّ

مبادئ الإثباتالــبـنــــــــــــــد
�لتكلفة/�لتكلفة �ملطفاأة ناق�شًا مخ�ش�س �لنخفا�س نقد وما يف حكمه

�لتكلفة �ملطفاأة ناق�شًا مخ�ش�س �لنخفا�سود�ئع �شلعية
�لتكلفة �ملطفاأة ناق�شًا مخ�ش�س �لنخفا�سم�شاركات مر�بحة

�لقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل/��شتثمار مديونية و�لتكلفة �ملطفاأة ��شتثمار يف �ل�شكوك
ناق�شًا مخ�ش�س هبوط �لقيمة - ��شتثمار�ت مديونية 

�لتكلفة ناق�شًا مخ�ش�س �لنخفا�س��شتثمار يف م�شاركات �إجارة
�لتكلفة ناق�شًا مخ�ش�س �نخفا�س �لقيمةقرو�س

�لقيمة �لعادلة من خالل �شايف �ملوجود�ت - ��شتثمار�ت حقوق �مللكية��شتثمار يف ر�أ�س مال �شركات
مخ�ش�س ��شتثمار�ت �أخرى ناق�شًا  �لتكلفة  �أو  �ملوجود�ت  �شايف  خالل  من  �لعادلة  �لقيمة 

�لإنخفا�س - ��شتثمار�ت مديونية

ب(   مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  

تتم �ملقا�شة بني �ملوجود�ت و�ملطلوبات عندما يكون حق قانوين للمقا�شة بني �ملبالغ �ملثبته وينوي �ل�شندوق �إما بال�شد�د   
على �أ�شا�س �ل�شايف، �أو يقوم بتحقيق �لأ�شل و�شد�د �ملطلوب يف نف�س �لوقت.

ت(   نقد وما في حكمه  

يتكون �لنقد وما يف حكمه من �أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع بنكية و�لتي تكون فرتة �إ�شتحقاقها �لأ�شلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل   
من تاريخ �إيد�عها.

ث(   ودائع سلع  

ت�شتخدم ود�ئع �ل�شلع يف �شر�ء وبيع �ل�شلع با�شتخد�م معدل ربح ثابت. يقت�شر �شر�ء وبيع �ل�شلع بناءً� على �شروط �لإتفاق   
بني �ل�شندوق و�لبنوك. ت�شجل �لود�ئع �ل�شلعية يف �لبد�ية بالتكلفة مت�شمنة ر�شوم تكلفة �ل�شر�ء �ملرتبطة بها، وتقا�س 

لحقًا بالتكلفة مطروحًا منها مخ�ش�س �لنخفا�س بالقيمة.
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ج(    إستثمارات تمويل مشاركات بالمرابحة  

�لإير�د�ت  ناق�شًا  �لبيع،  ب�شعر  �ملباعة  �لب�شاعة  بتكلفة  باملر�بحة  �لتمويل  �إ�شتثمار�ت  �ملدينة من عمليات  �لذمم  تظهر   
�لغري مكت�شبة لل�شندوق حتى تاريخ قائمة �ملركز �ملايل، ناق�شًا �لدفعات �مل�شتلمة ومخ�ش�س �لنخفا�س يف �لقيمة.

ح(   إستثمارات في صكوك  

�لدخل.  قائمة  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  �و  �ملطفاأة  بالتكلفة  �إما  تقا�س  مديونية  �أدو�ت  هي  �ل�شكوك  يف  �ل�شتثمار�ت   
تقا�س �ل�شكوك بالتكلفة �ملطفاأة فقط يف حال متت �إد�رتها على �أ�شا�س عائد تعاقدي �أو مل يحتفظ بها للمتاجرة ومل يتم 

ت�شنيفها بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل.
بالقيمة  مبدئيًا  �لإ�شتثمار�ت  هذه  ت�شجل  �لدخل.  قائمة  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  �ل�شكوك  يف  �لإ�شتثمار�ت  ت�شنف   
�لعادلة يف تاريخ �لتعاقد ومن ثم يعاد قيا�شها يف نهاية كل فرتة مالية و�لثبات باملكا�شب و�خل�شائر �لناجتة عنها يف قائمة 

�لدخل. حتمل م�شاريف �ملعامالت يف قائمة �لدخل يف تاريخ �إبر�م �لعقد.

خ(   إستثمارات في مشاركات إجارة  

تظهر موجود�ت �لإجارة بالتكلفة �ملطفاأة ناق�شًا �إحتياطي لأي �نخفا�س يف قيمة هذه �ل�شتثمار�ت.  

د(   قروض  

يتم �لثبات بالقرو�س عند دفع �ملبالغ للمقرت�شني. تتمثل �لذمم �ملدينة من �لقرو�س يف �ملبالغ �لتي �شرفت فيما يتعلق   
بامل�شاريع، م�شافًا �إليها ر�شوم �خلدمة �مل�شتحقة عن تلك �لقرو�س، مطروحًا منها �لدفعات �مل�شتلمة فيما يتعلق باملبلغ 

�لقائم �ملتد�ول من �أ�شل �لقرو�س، ور�شوم �خلدمة مبوجب �إتفاقيات �لقرو�س، ومخ�ش�س �نخفا�س �لقيمة.

ذ(   إستثمارات في رأس مال شركات واستثمارات اخرى  

�لحتفاظ  بق�شد  �ل�شركات  ر�أ�س مال  �أدو�ت يف  �لأخرى عبارة عن  و�ل�شتثمار�ت  �ل�شركات  ر�أ�س مال  �لإ�شتثمار�ت يف   
بها لفرتة طويلة وميكن بيعها لتلبية �حتياجات �ل�شيولة �أو �لتغري�ت يف �لأ�شعار. بد�ية ولحقًا، تقا�س هذه �لإ�شتثمار�ت 
بالقيمة �لعادلة و�أي �أرباح غري محققة نا�شئة عن �لتغري يف قيمتها �لعادلة يتم �إثباتها مبا�شرة يف �إحتياطي �لقيمة �لعادلة 
يف قائمة �لتغري�ت يف �شايف �ملوجود�ت حتى يتم �إلغاء �إثبات �لإ�شتثمار �أو يعترب متدهور �لقيمة، ويف هذه �حلالة يتم �إثبات 
�إدر�جها يف قائمة �لتغري�ت يف �شايف �لأ�شول، يف قائمة �لدخل. تدرج  �أو �خل�شارة �ملرت�كمة �لتي �شبق  �لربح �ملرت�كم 
�لإ�شتثمار�ت يف ر�أ�س مال �ل�شركات �أو �شايف �إ�شتثمار�ت �أخرى و�لتي ل ميكن قيا�س قيمتها �لعادلة ب�شفة يعتمد عليها، 

بالتكلفة ناق�شًا مخ�ش�س �أي �نخفا�س يف قيمة هذه �لإ�شتثمار�ت.

ر(   عقود مقايضة معدل هامش الربح وعقود مبادلة عبر العمالت على أساس المرابحة  

�ملطلوبات  �أو  �ملوجود�ت  لإد�رة  �ملر�بحة  �أ�شا�س  على  �لعمالت  عرب  �لربح  هام�س  مقاي�شة  عقود  �ل�شندوق  ي�شتخدم   
�ملمنوحة، وت�شنف هذه  �لتمويل  �ل�شكوك �مل�شدرة وفرتة  �أو خ�شائ�س عملة  �لربح  لتعديل هام�س  �لتحوط  ولأغر��س 

�لعقود كمحتفظ بها للمتاجرة.
ويتم �لثبات بهذه �لأدو�ت بد�ية بالقيمة �لعادلة بتاريخ �لتعاقد، ويعاد قيا�شها بالقيمة �لعادلة يف نهاية كل فرتة مالية،   
ويتم �لثبات بالأرباح و�خل�شائر �لناجتة يف قائمة �لدخل. يتم �إثبات عقود مقاي�شة هام�س �لربح وتبادل �لعمالت على 
�شمن  �ل�شلبية  �لعادلة  �لقيم  ذ�ت  �لعقود  �إثبات  ويتم  �أخرى،  موجود�ت  �شمن  �لإيجابية  �لقيم  ذ�ت  �ملر�بحة  �أ�شا�س 

مطلوبات �أخرى.

ز(   تحقق اإليرادات  

ودائع سلع قصيرة األجل  

تقيد �لإير�د�ت من �لود�ئع ق�شرية �لأجل لدى �لبنوك ح�شب �لتحقق �لزمني، على مدى �لفرتة من تاريخ �ل�شرف �لفعلي   
لالأمو�ل حتى تاريخ �لإ�شتحقاق.
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إستثمارات في مشاركات المرابحة  

يتم �إثبات �لإير�د�ت من م�شاركات باملر�بحة كم�شتحقات ح�شب �لتحقق �لزمني خالل �لفرتة من تاريخ �ل�شرف �لفعلي   
لالأمو�ل حتى �لتو�ريخ �ملجدولة ل�شد�د �لأق�شاط. 

إستثمارات في الصكوك  

�ل�شكوك  �لدخل، وحيثما مت ت�شنيف  �إثباته بقائمة  �لفعلي ويتم  �لربح  باإ�شتخد�م معدل  �مل�شتحق  �لدخل  �إحت�شاب  يتم   
بالقيمة �لعادلة فيتم �إثبات �أرباح وخ�شائر �لقيمة �لعادلة �ملحققة وغري �ملحققة �لناجتة عن �إعادة قيا�س �لقيمة �لعادلة 

بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل يف قائمة �لدخل.

إستثمارات في رأس مال الشركات واستثمارات اخرى  

يتم �إثبات توزيعات �لربح من ر�أ�س مال �ل�شركات عندما يتم �لتثبت من حق �إ�شتالم �لدفعات.  

رسوم خدمة القروض  

يحمل �لبنك ر�شوم خدمة فقط لتغطية �مل�شاريف �لإد�رية �ملتعلقة باإد�رة �لتفاقية من تاريخ �لتوقيع وحتى �لنتهاء من   
�ل�شرف، لذلك يتم �حت�شاب ر�شوم �لقر�س خالل �لفرت�ت �ملالية �عتبارً� من تاريخ �لتوقيع وحتى تاريخ �آخر دفعة.

ويتم توزيع ر�شوم �لقر�س و�ثباتها بقائمة �لدخل على مدى �لفرت�ت �ملالية كما يلي:  
4٪ من �جمايل ر�شوم �خلدمة توزع وتثبت خالل �لفرتة من تاريخ �لتوقيع وحتى تاريخ �أول دفعة.  -

40٪ من �جمايل ر�شوم �خلدمة توزع وتثبت خالل �لفرتة من تاريخ �أول دفعة وحتى تاريخ �آخر دفعة.  -
56٪ من �جمايل ر�شوم �خلدمة توزع وتثبت خالل فرتة 5 �شنو�ت من تاريخ �آخر دفعة.  -

إستثمارات في مشاركات إجارة  

�لعائد يف عقد  ن�شبة  با�شتخد�م  �أو  �ل�شد�د  �إعادة  �إجارة كم�شتحقات طبقًا جلدول  م�شاركات  �لإير�د�ت من  �إثبات  يتم   
�لإجارة.

س(   انخفاض قيمة الموجودات المالية  

القروض  

يقوم �ل�شندوق بتحديد مخ�ش�س خ�شارة من �لنخفا�س يف قيمة �ملوجود�ت بناءً� على تقييم �خل�شائر �ملتكبدة. يتم يف   
تاريخ كل مركز مايل عمل تقييم لأ�شل مايل �و جمموعة موجود�ت مالية للتاأكد من وجود �أي دليل مو�شوعي على حدوث 
�حلالية  �لقيمة  و�شايف  للموجود�ت  �لدفرتية  �لقيمة  بني  �لفرق  عن  �خل�شارة  تنتج  قيمتها.  يف  �نخفا�س  نتيجة  خ�شارة 
للتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية �ملتوقعة ويتم خ�شمها على �أ�شا�س ن�شبة �لعائد �ل�شمنية �ملحددة لالأ�شل �ملايل. يتم تعديل 

مخ�ش�س �لنخفا�س يف قيمة �ملوجود�ت ب�شكل دوري بناءً� على مر�جعة �لظروف �ل�شائدة يف ذلك �لوقت. 
تتم تعديل خ�شائر �نخفا�س �لقيمة من خالل �إ�شتخد�م ح�شاب مخ�ش�س. عندما تعترب قيمة �أحد �ملوجود�ت �ملالية غري   
قابلة لالإ�شرتد�د، يتم �شطبها مقابل ح�شاب �ملخ�ش�س، �أما �لتح�شيالت �لالحقة من �ملبالغ �مل�شطوبة �شابقًا تقيد �شمن 

قائمة �لدخل.
املوجودات املالية الأخرى يتم قيا�سها بـ:  

القيمة العادلة من خالل صافي الموجودات  

يتم �إجر�ء تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�شوعي على �أنه قد يحدث �إنخفا�س   
�أدو�ت من خالل �شايف �ملوجود�ت  �أدو�ت حقوق �لأقلية. يف حال �لإ�شتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة يف  �إ�شتثمار يف  يف قيمة 
يوؤخذ بعني �لإعتبار �لإنخفا�س �لكبري �أو طويل �لأجل يف ��لقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار �لأقل وذلك عند حتديد ما �إذ� كانت 
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�شايف  �لعادلة من خالل  بالقيمة  �ملدرج  �لإ�شتثمار  كبري يف  �إنخفا�س  على  دليل  �أي  وجد  �إذ�  �إنخف�شت.  فد  �ملوجود�ت 
�أي  ناق�شًا  �ملتد�ولة  �لعادلة  و�لقيمة  �ل�شر�ء  تكلفة  بيم  كالفارق  قيا�شها  يتم  �لتي  �ملرت�كمة،  �خل�شارة  فاإن  �ملوجود�ت، 
خ�شارة �إنخفا�س يف �لقيمة من �لإ�شتثمار يف حقوق �مل�شاهمني �لذي مت �إثباته م�شبقًا يف ثايف �ملوجود�ت، يتم �إ�شتبعادها 
�إثباتها يف قائمة �لدخل. ل يتم لحقًا عك�س خ�شائر �لإنخفا�س من خالل قائمة �لدخل من  من �شايف �ملوجود�ت ويتم 

�إ�شتثمار�ت حقوق �مل�شاهيمن �لتي مت �إثباتها �شابقًا يف قائمة �لدخل.

التكلفة المطفأة أو التكلفة ناقصًا إنخفاض القيمة  

�إذ� وجد دليل مو�شوعي على حتقق خ�شارة �نخفا�س يف �لقيمة، فيتم قيا�س قيمة �لنخفا�س بالفرق بني �لقيمة �لدفرتية   
لالأ�شل وقيمة �ل�شرتد�د �لتقديرية، وتثبت خ�شائر �لنخفا�س يف قائمة �لدخل.

ش(   معامالت وتحويالت بالعمالت األجنبية  

�ملعامالت �ملقومة بالعمالت �لأجنبية �لتي تتطلب �شد�دً� بالعملة �لأجنبية يتم حتويلها �إلى �لعملة �لوظيفية لل�شندوق ب�شعر   
�ل�شرف يف تاريخ �ملعاملة. يتم حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �ملقومة بالعمالت �لأجنبية بتاريخ �لتقرير �ملايل �إلى 
�لعملة �لوظيفية با�شتخد�م �شعر �ل�شرف يف ذلك �لتاريخ. �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لغري نقدية �ملقومة بالعمالت �لأجنبية 

و�لتي تقا�س بالقيمة �لعادلة يتم حتويلها �إلى �لعملة �لوظيفية ب�شعر �ل�شرف �لفوري يف تاريخ حتديد �لقيمة �لعادلة.
بتاريخ  �ل�شرف  �شعر  با�شتخد�م  �لأجنبية  بالعملة  �لتاريخية  بالتكلفة  قيا�شها  يتم  �لتي  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  حتويل  يتم   
�لتحويل  عن  �لناجتة  �ملعامالت  وحتويل  �لأجنبية  �لعمالت  معامالت  �شد�د  عن  �لناجتة  �لأجنبية  �لعملة  فروقات  �ملعاملة. 
ب�شعر �ل�شرف يف نهاية �لفرتة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �لنقدية �ملقومة بالعمالت �لأجنبية، يتم �إثباتها يف قائمة �لدخل.

ص(   الزكاة والضريبة  

يعترب �ل�شندوق جزًء من بيت �ملال )مال عام(، لذلك فاإنه ل يخ�شع للزكاة �أو �ل�شريبة.  

ض(   االجتهادات المحاسبية والتقديرات الهامة  

�ملالية  للموؤ�ش�شات  �ل�شادرة عن هيئة �ملحا�شبة و�ملر�جعة  لل�شندوق وفق معاير �ملحا�شبة  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  يتطلب   
�لإ�شالمية، ��شتخد�م بع�س �لتقدير�ت �لهامة و�لفرت��شات يوؤثر على قيم �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لظاهرة بالتقرير وكذلك 
�لدخل و�مل�شاريف، وتتطلب من �لإد�رة �أن جتتهد �أثناء تطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية مثل هذه �لتقدير�ت و�لفرت��شات 
و�لجتهاد يتم تقيمها ب�شكل م�شتمر وت�شتند �إلى �خلربة �لتاريخية وعو�مل �أخرى، مبا يف ذلك �حل�شول على ��شت�شار�ت 

مهنية، وتوقعات لالأحد�ث �مل�شتقبلية، وتعترب معقولة بالنظر �إلى �لظروف.
تتلخ�س �أبرز �لجتهاد�ت و�لتقدير�ت فيما يلي:  

�لجتهاد�ت �لهامة.  -
�لعملة �لوطنية وعملة �لعر�س.  -

مبا �أن معظم عمليات �لبنك تتم بالدولر، مبا فيها �ل�شرف على �مل�شاريع فاأن �لدولر هو �لعملة �لوظيفية وعملة �لعر�س   
لل�شندوق.

ط(   األحداث الالحقة  

�أثر �لأحد�ث �لتي حت�شل بني تاريخ �لتقرير وتاريخ �عتماد �لقو�ئم �ملالية لالإ�شد�ر،  يتم تعديل �لقو�ئم �ملالية لإظهار   
ب�شرط �أنها تعطي دلياًل على ظروف وجدت بتاريخ �لتقرير.

ظ(   تقديرات ذات أهمية  

مخصص انخفاض الموجودات المالية  

يجتهد �ل�شندوق يف تقدير مخ�ش�س �نخفا�س �ملوجود�ت �ملالية، على وجه �خل�شو�س موجود�ت �مل�شاريع، وقد مت بيان   
�لطريقة �لتي بها يتم تقدير �ملخ�ش�س يف ق�شم �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة »�نخفا�س �ملوجود�ت �ملالية«.
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القيمة العادلة لألدوات المالية  

يتم قيا�س �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �لغري مدرجة بالأ�شو�ق �لن�شطة با�شتخد�م تقنيات تقييم، ويتم �لتحقق من هذه   
�لتقنيات ب�شكل دوري من قبل موظفني م�شتقلني عن �جلهة �لتي �أعدت هذه �لتقدير�ت، ويتم تعيري هذه �لنماذج للتاأكد 
من �أن �لناجت يعرب عن بيانات حقيقية و�أ�شعار مقارنة، و�إلى �حلد �لعملي فاإن مناذج �لتقييم ت�شتخدم بيانات بالإمكان 
�لعو�مل  �لعتبار  بعني  �آخذً�  تامًا  �جتهادً�  �لعادلة،  �لقيمة  لتحديد  �ملدخالت  �أحد  �أهمية  تقييم مدى  ويتطلب  ر�شدها. 
يتطلب �جتهادً� جوهريًا من  للر�شد  قابل  �عتباره  فاإن حتديد ما ميكن  �ملطلوب، وكذلك  �أو  باملوجود  �ملرتبطة  �ملحددة 

�ل�شندوق.
معايير محاسبة مالية صدرت ولم تدخل حيز النفاذ   

�أ�شدرت هيئة �ملحا�شبة للموؤ�ش�شات �ملالية �لإ�شالمية معيارً� جديدً� حول ح�شابات �ل�شتثمار )معيار رقم 27( يحدث ويحل   
محل معياري محا�شبة مالية تتعلق بح�شابات �ل�شتثمار )معيار 25( �لإف�شاح عن �أ�شا�س توزيع �لأرباح بني �أ�شحاب حقوق 
وينطبق  يعادلها  وما  �ل�شتثمار  �أ�شحاب ح�شابات  ملكية  رقم )6( حقوق  ومعيار  �ل�شتثمار،  و�أ�شحاب ح�شابات  �مللكية 
معيار ح�شابات �ل�شتثمار �ملبنية على عقود �مل�شاربة و�لتي متثل حقوق �أ�شحاب ح�شابات �ل�شتثمار وعقود �مل�شاربة �لتي 

يتم �إيد�عها على �أ�شا�س ق�شري �لأجل بغر�س �إد�رة �ل�شيولة.
و�شي�شبح �ملعيار نافذً� من �لفرت�ت �ملالية �عتبارً� من 1 يناير 2015م، ول تتوقع �إد�رة �ل�شندوق باأن يكون لهذ� �ملعيار �أثر   

جوهري على �لقو�ئم �ملالية.

النقد وما في حكمه  - 4

1434هـ1435هـاإي�ساح
43.1716.123نقد لدى �لبنوك

263.973  -5ود�ئع �شلع
43.171270.096

ت�شمل ود�ئع �ل�شلع �لود�ئع �لتي ت�شتحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �قل من تاريخ �لإيد�ع. �حل�شابات �لبنكية با�شم �لبنك حيث   
يقوم باإد�رتها مل�شلحة �ل�شندوق.

ودائع سلع  - 5

1434هـ1435هـاإي�ساح
498.0001.157.547ود�ئع �شلع

ناق�شًا: ود�ئع �شلع ت�شتحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �قل 
)263.973(-4من تاريخ �لإيد�ع )�لي�شاح رقم4(

498.000893.574

إستثمارات مشاركات بالمرابحة  - 6

1434هـ1435هـ
228.649166.603�إجمايل مبالغ �لذمم �ملدينة
)3.198()1.441(يخ�شم: �أرباح غري مكت�شبة

227.208163.405
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لتمويل  �لدولية  �لإ�شالمية  �ملوؤ�ش�شة  طريق  عن  عنه  نيابة  لل�شندوق  �ملر�بحة  م�شاركات  يف  �لإ�شتثمار�ت  عمليات  تد�ر   
�لتجارة )�ملوؤ�ش�شة(، وبناءً� عليه تقوم �ملوؤ�ش�شة بتحميل �ل�شندوق �أتعاب م�شاربة. بلغت �أتعاب �مل�شاربة لل�شنة �ملنتهية 
يف 30 ذي �حلجة 1435هـ 1.118 �ألف دولر �أمريكي )1434هـ: 734 �آلف دولر �أمريكي( متت مقا�شتها من �لدخل من 

عمليات �ل�شتثمار يف م�شاركات باملر�بحة.

استثمارات في صكوك  - 7

جميع ا�ستثمارات ال�سكوك ذات اأ�سعار ثابتة
املجموعغري م�سنفA ــ اأو اأقل1435AAAAA+AAهـ

�شكوك م�شنفة بالقيمة �لعادلة 
من خالل قائمة �لدخل:

388.287-31.698298.701-57.888-حكومات
20.799130.45331.59349.362391.315-159.108موؤ�ش�شات مالية

13.73862.19786.270-10.335--جهات �أخرى
159.10857.88831.134162.151344.032111.559865.872

�شكوك م�شنفة بالتكلفة 
�ملطفاأة:

280.919-280.919----حكومات 
60.326362.071--30.000-271.745موؤ�ش�شات مالية

10.093---10.093--جهات �أخرى
271.745-40.093-280.91960.326653.083

430.85357.88871.227162.151624.951171.8851.518.955املجمــــــــــوع

جميع ا�ستثمارات ال�سكوك ذات اأ�سعار ثابتة
املجموعغري م�سنفA ــ اأو اأقل1434AAAAA+AAهـ

�شكوك م�شنفة بالقيمة �لعادلة 
من خالل قائمة �لدخل:

245.551-37.489161.217-55.845-حكومات 
54.97215.47237.975256.852535.524-161.253موؤ�ش�شات مالية

72.64790.827-18.180---جهات �أخرى
161.25355.84554.97271.141199.192338.499880.902املجمــــــــــوع

جميع �إ�شتثمار�ت �ل�شكوك ب�شعر ثابت لل�شكوك يف عام 1434هـ مت ت�شنيف �ل�شتثمار�ت يف �ل�شكوك بالقيمة �لعادلة   
من خالل قائمة �لدخل.

1434هـ1435هـ
880.902603.502�لر�شيد يف 1 محرم
652.400453.791تغري�ت خالل �ل�شنة

)159.307()26.048(بيع/��شرتد�د 
-2.918عالوة �شكوك مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة

)18.621(11.358�أرباح /)خ�شائر( �لقيمة �لعادلة غري �ملحققة
1.537)2.575(خ�شائر/�أرباح حتويل �لعمالت �لأجنبية غري �ملحققة

1.518.955880.902الر�سيد يف نهاية ذي احلجة
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يتكون �لدخل من �ل�شتثمار يف �ل�شكوك مما يلي:  

1434هـ1435هـ
36.00223.460دخل من ق�شائم �أرباح �ل�شتثمار يف �ل�شكوك

1.919)5(�أرباح / )خ�شائر( �لقيمة �لعادلة �ملحققة
)18.621(11.358�أرباح/ )خ�شائر( �لقيمة �لعادلة غري محققة

47.3556.758

إيرادات مستحقة وموجودات أخرى  - 8

1434 هـ 1435هـ اإي�ساح
33.077 8.625 12 م�شتحق من �أطر�ف ذ�ت عالقة
12.169 24.547 �إير�د�ت م�شتحقة

52 2.668
عقود مقاي�شه هام�س �لربح عرب �لعمالت على �أ�شا�س 

�ملر�بحة
 21  1.543 �أخرى

 45.319  37.383

عرب  �لربح  هام�س  معدل  ومبادلة  �لربح  هام�س  معدل  مقاي�شة  عقود  �ل�شندوق  ملنفعة  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك  �أبرم   
�ملعامالت على �أ�شا�س �ملر�بحة �لتالية مع �ملوؤ�ش�شات �ملالية كما يلي:

يوليو 2014م مببلغ  بتاريخ 30  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك  �ملاليزي �شادرة عن  بالرينجيت  �ل�شندوق يف �شكوك  �إ�شتثمر   
250 مليون رينجيت ماليزي. ولأجل توفري حماية �شد تقلبات �أ�شعار �ل�شرف بني �لرينجيت و�لدولر �لأمريكي وتوزيعات 
بقيمة  �لعمالت  ومبادلة  �لربح  هام�س  مقاي�شة  عقود  باإبر�م  �ل�شندوق  قام  فقد  �ل�شكوك  يف  �لإ�شتثمار  من  �لأرباح 
�لعقد �لبالغ 250 مليون رينجيت ماليزي، ملقاي�شة �لأ�شل مببلغ 77.9 مليون دولر �أمريكي. ومبوجب هذ� �لرتتيب، فاإن 

�ل�شندوق يقوم مبقاي�شة معدل �لربح على �لرينجيت مع معدل �لربح على �لدولر �لأمريكي مع �لطرف �ملقابل.
بالن�شبة لعقود مبادلة معدل هام�س �لربح عرب �لعمالت، فاإن �لأطر�ف �ملقابلة تت�شرف كوكيل لل�شندوق لغر�س �شر�ء   
وبيع �أ�شول مطابقة لل�شريعة وت�شليم فوري. ومبوجب هذه �لرتتيبات فاإن �ملر�بحة ينتج عنها دفعات ثابتة )ت�شمل �شعر 
�لتكلفة وهام�س ربح ثابت( �أو �لعك�س. وينتج عن عقود �ملر�بحة �لعك�شية �ملقابلة دفعات عائمة لعقد �ملقاي�شة. )يتم تثبيت 

�شعر �لتكلفة، ومعدل هام�س �لربح ثابت/متغري( �أو �لعك�س.
يظهر �جلدول �دناه �لقيم �لعادلة �ملوجبة لعقود مقاي�شة معدل هام�س �لربح �شاماًل تكلفة عملية �ملر�بحة على �أ�شا�س   

�ل�شايف.

�سايف القيمة العادلة  - دولر امريكياملبلغ النظري

1435هـ
العملة ال�سلية رينجيت 

ماليزي
املعادل 
مطلوبموجودبالدولر

عقود مبادلة معدل �لربح 
عرب �لعمالت على �أ�شا�س 

-250.00076.2972.668�ملر�بحة

�سايف القيمة العادلة  - دولر امريكياملبلغ النظري

1434هـ
العملة ال�سلية رينجيت 

ماليزي
املعادل 
مطلوبموجودبالدولر

عقود مبادلة معدل �لربح 
عرب �لعمالت على �أ�شا�س 

-250.00077.8922.668�ملر�بحة
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مت �إظهار �لقيمة �لعادلة �ملحققة و�لغري محققة �لتالية يف عام 1435هـ 

1434هـ1435هـ
املجموعمحققغري محققاملجموعمحققغري محقق

عقود مبادلة معدل �لربح عرب �لعمالت 
52-1.72852)888(2.616على �أ�شا�س �ملر�بحة

استثمار في رأس مال حقوق الشركاء  - 9

1434هـ1435هـ
8.5338.533�لر�شيد يف 1 محرم:

-52.012�إ�شافات
-)8.533(�إعادة ت�شنيف ��شتثمار�ت �أخرى

-2.940�شايف �أرباح �لقيمة �لعادلة �لغري محققة
54.9528.533�لر�شيد يف نهاية ذي �حلجة

لدى �ل�شندوق �إ�شتثمارت يف حقوق �مل�شاهمني غري �ملدرجة.  

إستثمارات أخرى  - 10

1434هـ1435هـ
-�لر�شيد يف 1 محرم:

-7.092�إ�شافات
-8.533�إعادة ت�شنيف من ��شتثمار�ت حقوق �مل�شاهمني

-871�شايف �أرباح �لقيمة �لعادلة �لغري محققة
-16.496�لر�شيد يف 30 ذي �حلجة

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  - 11

1434 هـ 1435هـ اإي�ساح
9.801 1.080 12 م�شتحق لأطر�ف ذ�ت عالقة

 595  122 م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات �أخرى
 10.396  1.202

أطراف ذات عالقة  - 12
تتم �إد�رة �ل�شندوق من ِقبل �لبنك وتنفذ معامالته من خالله و�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة، وتتعلق �لرتتيبات �لرئي�شية بود�ئع   
م�شاركات  و�لإ�شتثمار يف  �ل�شركات،  مال  ور�أ�س  و�لقرو�س  �ل�شكوك  و�لإ�شتثمار يف  باملر�بحة،  م�شاركات  �ل�شلع ومتويل 
بالإجارة �ملنتهية بالتمليك بني �لبنك و�لأطر�ف �ملقابلة. ي�شارك �ل�شندوق يف هذه �لرتتيبات مع �لبنك و�جلهات �لتابعة 

له ذ�ت �لعالقة.
1بلغت �لأر�شدة �لناجتة عن هذه �ملعامالت كما يلي:  

1( م�شتحق من �أطر�ف ذ�ت عالقة مبجموعة �لبنك �لإ�شالمي للتنمية  

1434 هـ1435هـ

8.62533.024�لبنك �لإ�شالمي للتنمية -  �شندوق �مل�شاعد�ت �خلا�شة
32-�شندوق �لإ�شتثمار يف ممتلكات �لأوقاف

21-�شندوق وحد�ت �لإ�شتثمار
8.62533.077
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2( م�شتحق لأطر�ف ذ�ت عالقة مبجموعة �لبنك �لإ�شالمي للتنمية  

1434 هـ1435هـ
9579.411�لبنك �لإ�شالمي للتنمية-�ملو�رد �ملالية �لعادية

-105�ملوؤ�ش�شة �لإ�شالمية لتاأمني �ل�شتثمار و�ئتمان �ل�شادر�ت
12-�لبنك �لإ�شالمي للتنمية �شندوق �لعالج �لطبي

378-�لبنك �لإ�شالمي للتنمية - �لهيئة �لعاملية للوقف
1.0809.801

فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات    - 13
فرتات ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات

اقل من 3 
�سهــور

12-3
 �سهــر

5-1
�سنــوات

اكثــــــر 
مــن خم�س 

املجـموع�سنوات
1435هـ

املوجودات
43.171---43.171نقد وما يف حكمه

498.000--498.000-ود�ئع �شلع
227.208--187.21639.992��شتثمار�ت يف م�شاركات باملر�بحة

112.9881.116.784289.1831.518.955-��شتثمار�ت يف �شكوك
20.000-20.000--��شتثمار�ت يف م�شاركات �إجارة

4864781.73591.46394.162قرو�س
54.952-54.952--�إ�شتثمار يف ر�أ�س مال �شركات

16.496-16.496--��شتثمار�ت �أخرى
37.383---37.383�إير�د�ت م�شتحقة وموجود�ت �أخرى

268.256651.4581.209.967380.6462.510.327جمموع املوجودات
 املطلوبات

1.202---1.202م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات �أخرى

1435هـ
املوجودات

270.096---270.096نقد وما يف حكمه
893.574-349.000497.57447.000ود�ئع �شلع

163.405--2.984160.421��شتثمار�ت يف م�شاركات باملر�بحة
127.555564.595188.752880.902-��شتثمار�ت يف �شكوك

20.000-20.000--��شتثمار�ت يف م�شاركات �إجارة
6222.54455.44058.606-قرو�س

8.5338.533---�إ�شتثمار يف ر�أ�س مال �شركات
45.319--45.29722�إير�د�ت م�شتحقة وموجود�ت �أخرى

667.377786.194634.139252.7252.340.435جمموع �ملوجود�ت
 �ملطلوبات

10.396---10.396م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات �أخرى
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تركيز الموجودات والمطلوبات  - 14
من  �مل�شتفيدون  فيها  يوجد  �لتي  �لدول  1434هـ  ولعام  1435هـ  لعام  و�ملطلوبات  للموجود�ت  �جلغر�فية  �ملو�قع  تعك�س   

�ملوجود�ت و�لأطر�ف �ملقابلة.

دول غري دول اأع�ساء
املجـمـــوعاع�ساء اوروباافريقياا�سيا

  1435 هـ
43.171---43.171نقد وما يف حكمه

498.000-25.000-473.000ود�ئع �شلع

227.208--76.230150.978��شتثمار�ت يف م�شاركات باملر�بحة
50.0001.518.955--1.468.955��شتثمار�ت يف �شكوك

20.000---20.000��شتثمار�ت يف م�شاركات �إجارة
94.162--39.10455.058قرو�س

54.952---54.952�إ�شتثمار يف ر�أ�س مال �شركات
16.496---16.496��شتثمار�ت �أخرى

37.383---37.383�إير�د�ت م�شتحقة وموجود�ت �أخرى

2.229.291206.03625.00050.0002.510.327جمموع املوجودات

  1434 هـ
270.096---270.096نقد وما يف حكمه

893.574-66.000-827.574ود�ئع �شلع

163.405--126.48136.924��شتثمار�ت يف م�شاركات باملر�بحة
880.902---880.902��شتثمار�ت يف �شكوك

20.000---20.000��شتثمار�ت يف م�شاركات �إجارة
58.606--40.65017.956قرو�س

8.533---8.533�إ�شتثمار يف ر�أ�س مال �شركات
45.319---45.319�إير�د�ت م�شتحقة وموجود�ت �أخرى

2.340.435-2.219.55554.88066.000جمموع املوجودات

صافي الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية  - 15
بلغ �شايف �ملوجود�ت و�ملطلوبات لل�شندوق يف �لعمالت �لأجنبية يف نهاية ذي �حلجة كما يلي:  

1434هـــ1435هـــ
)523(12.296يورو

10.0959.463�لدينار �لإ�شالمي 
42.99843.114�لريال �ل�شعودي
5701.079�لعمالت �لأخرى
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االلتزامات غير المصروفة  - 16

1434هـــ1435هـــ

245.070257.350قرو�س
   

الهيئة الشرعية  - 17
تخ�شع �أن�شطة �ل�شندوق لإ�شر�ف هيئة �لرقابة �ل�شرعية �لتي تتكون من �أع�شاء تعينهم �جلمعية �لعامة للبنك. تاأ�ش�شت   
�ل�شرعية ملجموعة  �لهيئة  �أع�شاء  تعيني  يتم  �ملجل�س.  قـر�ر  للتنمية مبوجـب  �لإ�شالمي  �لبنك  �ل�شرعيـة ملجموعـة  �لهيئة 

�لبنك �لإ�شالمي للتنمية وموؤ�ش�شاتها �لزميلة و�شناديق �ل�شتئمان ملدة ثالث �شنو�ت قابلة للتجديد.
للهيئة �ملهام �لتالية:  

�لنظر يف كل ما يوجه �ليها من معامالت ومنتجات يطرحها �لبنك لالإ�شتخد�م لأول مرة و�حلكم على تو�فقها مع   -
مبادئ �ل�شريعة �لإ�شالمية، وو�شع �ملبادئ �لأ�شا�شية ل�شياغة �لعقود ذ�ت �ل�شلة و�أية وثائق �أخرى.

�لأ�شا�شية  �ملبادئ  وو�شع  �إ�شتخد�مها،  �لبنك  يعتزم  �لتي  �لتقليدية  للمنتجات  �ل�شرعية  �لبد�ئل  ب�شاأن  ر�أيها  �إبد�ء   -
ل�شياغة �لعقود ذ�ت �ل�شلة و�أية وثائق �أخرى، و�مل�شاهمة يف تنميته بغية تعزيز جتربة �لبنك يف هذ� �ل�شدد.

�لإجابة على �لأ�شئلة و�لإ�شتف�شار�ت و�لتو�شيحات �ملوجهة �إليها من قبل جمل�س �ملديرين �لتنفيذيني �أو �إد�رة �لبنك.  -
�مل�شاهمة يف برنامج �لبنك لتعزيز وعي موظفيه للعمل �مل�شريف �لإ�شالمي وتعميق فهمهم لالأ�ش�س و�لقو�عد و�ملبادئ   -

و�لقيم �لن�شبية للمعامالت �ملالية �لإ�شالمية.
تقدمي تقرير �شامل �إلى جمل�س �ملديرين �لتنفيذيني يو�شح مدى �إلتز�م �لبنك مببادئ �ل�شريعة �لإ�شالمية يف �شوء   -

�لآر�ء و�لتوجيهات �ملعطاه، و�ملعامالت �لتي متت مر�جعتها
إدارة المخاطر  - 18

تتم مر�قبة �ل�شندوق من ِقبل �إد�رة مخاطر �ملجموعة حيث لدى �لبنك ق�شم لإد�رة �ملخاطر )»�لق�شم«( و�لتحكم بها   
على م�شتوى �ملجموعة، وهو م�شتقل متامًا عن كافة �لأق�شام �لأخـرى ومن�شاآت �لبنك �لأخرى. �لق�شم م�شوؤول عن حتديد 
وتقدير وتخفيف وتقدمي �لتقارير عن كافة �ملخاطر �ملالزمة لن�شاطات �لبنك وذلك بهدف حتقيق و�ملحافظة على م�شتوى 
مخاطر �آمنه ومنخف�شة. كما قام �لبنك بتاأ�شي�س جلنة لإد�رة مخاطر �ملجموعة وهي م�شوؤولة عن �لتاأكد من وجود �شو�بط 
مالئمة على كاآفة �ملخاطر �لكربى �لناجمة عن �لعمليات �لتمويلية و�لإ�شتثمارية من خالل مر�جعة �إطار �إد�رة �ملخاطر 

و�ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت و�لتوجيهات وتقارير �ملخاطر. 

أ(   مخاطر االئتمان  

مخاطر �لئتمان هي مخاطر عدم قدرة �أحد �أطر�ف �لأدو�ت �ملالية على �لوفاء بالتز�ماته، مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف   
�ملف�شح عنها  �لدفرتية  �لقيمة  �لت�شغيلية.  �لأ�شول  �أ�شا�شًا من  لل�شندوق  �لئتمان  وتن�شاأ مخاطر  �لآخر خل�شارة مالية. 
يف قائمة �ملركز �ملايل متثل �أق�شى خطر �ئتماين يو�جه �ل�شندوق. �لأ�شول �لتي متثل مخاطر �ئتمانية لل�شندوق تتكون 
من ود�ئع �شلع و��شتثمار�ت يف �شكوك و��شتثمار يف م�شاركات �ملر�بحة، و�لقرو�س �لتي تغطيها �شمانات �شيادية من دول 
�لأع�شاء و�شمانات من بنوك جتارية مقبولة للبنك، وفقًا ملعايري تاأهيل محددة وتقييمات مخاطر �لئتمان. ُيدير ق�شم 
�خلزينة محفظة �ل�شندوق �ل�شتثمارية ذ�ت �لطبيعة �ل�شائلة �يل ت�شم �شفقات مع بنوك جيدة �ل�شمعة. وُيغّطى �ل�شتثمار 
يف م�شاركات �ملر�بحة و�لقرو�س يف معظم �حلالت من خالل �شمانات �شيادية من �لدول �لأع�شاء �أو �لبنوك �لتجارية، 
�أو �شمانات من �لبنوك �لتي يكون تقييمها مقبوًل لدى �لبنك و�ل�شندوق طبقًا ل�شيا�شاته. ي�شتفيد �لبنك و�لأطر�ف ذ�ت 
�لعالقة و�شناديق �ل�شتئمان �لتي يديرها من و�شع �لد�ئن �ملف�شل يف �لتمويل �ل�شيادي، �لأمر �لذي يعطيها �لأولوية على 

غريها من �لد�ئنني يف حالة �لتخلف عن �ل�شد�د مما ي�شكل حماية قوية �شد خ�شائر �لئتمان.
و�شع �لبنك �شيا�شات �ئتمانية �شاملة ومبادئ توجيهية كجزء من �إطار �إد�رة �ملخاطر لتوفري توجيهات و��شحة ملختلف   

�أنو�ع �لتمويل.
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�لتي  �ملعايري  �شمن  مقبولة  �ئتمان  مخاطر  على  �حلفاظ  بهدف  �لبنك  د�خل  و��شح  ب�شكل  �ل�شيا�شات  هذه  تعميم  يتم   
ومر�جعة  �لئتمان  ��شتثناء�ت  ومر�قبة  �لئتمان،  �شقف  وحتديد  �لئتمان،  �شيا�شة  �شياغة  وتتم  �لبنك.  �إد�رة  و�شعتها 
�لتي  �لتي ت�شعى ل�شمان �لمتثال ملعايري �ملخاطر و�حلدود �لحرت�زية  �إد�رة �ملخاطر،  �لعمليات ب�شكل م�شتقل من قبل 

و�شعها جمل�س �ملديرين �لتنفيذيني و�إد�رة �لبنك.
�أق�شى ملبلغ �لإئتمان �ملمنوح للم�شتفيد  �إد�رة �ملخاطر �لتي و�شعت من قبل �لإد�رة، هو و�شع حد  �أهم عنا�شر  �أحد  �إن   
�إلى وجود حدود لرتكيز �لإئتمان يف �ملحفظة �ملتعلق بدولة و�حدة  �أو جمموعة من �مل�شتفيدين ذوي �لعالقة. بالإ�شافة 

وم�شتفيد و�حد بهدف �حلفاظ على �لتنوع �ملنا�شب.
يعتمد تقييم �حلد �ملمنوح لالإئتمان على نظام ت�شنيف د�خلي �شامل للجهات �ملوؤهلة و�ملتوقع دخولها يف عالقة عمل مع   
�لبنك �لإ�شالمي للتنمية و�ل�شناديق �لتي يديرها. ويف حالة زيادة �لتمويل �ملمنوح للدول �لأع�شاء، يقوم �لبنك ب�شمان 
�لت�شغيلية،  �لعمليات  لتمويل  �ملالئمة  �ل�شمانات  على  يديرها  من خالل �حل�شول  �لتي  �ل�شناديق  وم�شالح  م�شاحله 
ويقوم �لبنك �أي�شًا بالتاأكد من �أن �لطرف �مل�شتفيد و�جلهة �ل�شامنة قادرة على �أد�ء �إلتز�ماتها للبنك و�ل�شناديق �لتي 
�ملخاطر،  لتقييم  �شامل  تقييم  ومنهج  معايري  بو�شع  �لبنك  قام  �أعاله،  �ملخاطر  تخفيف  �أدو�ت  �إلى  بالإ�شافة  يديرها. 

وهيكل تف�شيلي حلدود �لئتمان �ملمنوحة، وفقًا لأف�شل �ملمار�شات �ملعمول بها يف �لبنوك. 

مخاطر الدولة ب( 

لقد  للم�شتفيد.  �لدولة  بو�شع  �ملرتبطة  �ل�شيا�شية  و�لبيئة  و�لجتماعية،  �لقت�شادية،  �ملخاطر  �إلى  �لدولة  ت�شري مخاطر   
مت تطوير �شو�بط ملر�قبة مخاطر �لدولة حلماية �لبنك من مخاطر �لتاأخر يف �ل�شد�د. يتم و�شع مخاطر �لدولة وحدود 
و�لتطور�ت  �ملايل  و�لو�شع  �لكلي،  �لإقت�شاد  �لإعتبار  بعني  �لأخذ  بعد  حتديثها  ويتم  دوري  ب�شكل  ومر�جعتها  �لإئتمان 
�لأخرى لدول �لأع�شاء بالإ�شافة �إلى عالقات �لدول �لأع�شاء �لتجارية مع �لبنك وتقييم مخاطر �لإئتمان معهم ونظام 
فئات  �شبع  �إلى  �لأع�شاء  �لدول  دولية متخ�ش�شة. مت ت�شنيف  وكالت ت�شنيف  قبل  ت�شنيف مخاطر خارجي معد من 

مختلفة بح�شب درجة �ملخاطرة من �أ )�حلد �لأدنى من �ملخاطرة( �إلى ز )�حلد �لأعلى من �ملخاطرة(.

مخاطر السوق ج( 

يتعر�س �ل�شندوق ملخاطر �ل�شوق �لتالية:  
- مخاطر العملة  

و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  قيمة  �لأجنبية على  �لعمالت  �أ�شعار �شرف  �لتغري�ت يف  تاأثري  �حتمال  �لعملة من  تظهر مخاطر   
�ملالية بالعمالت �لأجنبية يف �حلالت �لتي ل يقوم �ل�شندوق فيها بالتحوط من مخاطر تقلبات �لعملة بالأدو�ت �ملالية. �إن 
�لتعر�س ملخاطر تقلب �لعملة محدود بالن�شبة لل�شندوق، فمعظم عمليات متويل �ل�شندوق تتم بالدولر، وهي نف�س �لعملة 
�لعمالت. لذلك، ل يتعر�س �ل�شندوق ملخاطر تد�ول  �أن �ل�شندوق ل يتاجر يف  �لتي مت�شك بها مو�رد �ل�شندوق. كما 

�لعمالت. ويتبنى �ل�شندوق �شيا�شة محافظة حيث يتم ر�شد تكوين �لعمالت يف محفظة �ل�شندوق وتعديلها بانتظام.
مخاطر اأ�سعار ا�سهم ال�سركات  -  

�لأ�شهم لأغر��س  �أنه يحتفظ بهذه  �لأ�شهم، حيث  �لإ�شتثمار يف  �لناجتة من  �لأ�شهم  ل يتعر�س �ل�شندوق ملخاطر �شعر   
�إ�شرت�تيجية عو�شًا عن كونها للتد�ول. يتم ت�شنيف �أ�شهم �ل�شركات كاإ�شتثمار�ت متاحة للبيع بالنظر �إلى تركيبة �لإ�شتثمار 

، فاإن مخاطر �أ�شعار �لإ�شتثماريف ر�أ�س مال �ل�شركات غري هامة. 
مخاطر هام�س الربح  -  

تظهر مخاطر هام�س �لربح من �مكانية �أن يكون �لتغري يف هام�س �لربح له �أثر على قيمة �لأدو�ت �ملالية. يتعر�س �ل�شندوق   
ملخاطر هام�س �لربح من ��شتثمار�ته يف ود�ئع �ل�شلع و�ل�شتثمار�ت يف �ل�شكوك. فيما يتعلق باملوجود�ت �ملالية فاإن عو�ئد 

�ل�شندوق تعتمد على موؤ�شر�ت �ل�شوق �لتي تتغري طبقًا لظروف �ل�شوق.

مخاطر السيولة هـ( 

�ل�شافية.  �لتمويلية  �حتياجاته  تلبية  على  �ل�شندوق  مقدرة  عدم  �حتمال  من  تن�شاأ  �لتي  �ملخاطر  هي  �ل�شيولة  مخاطر   
ولتفادي هذه �ملخاطر، يتبنى �ل�شندوق نهجا محافظا من خالل �حلفاظ على م�شتويات �شيولة عالية يتم ��شتعمالها يف 
�ل�شتثمار�ت �لنقدية و�شبه �لنقدية و�ل�شتثمار مب�شاركات �ملر�بحات ق�شرية �لأجل �لتي يحل �أجلها خالل 3-12 �شهرً�.
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و(   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  

يحلل �جلدول �أدناه �أدو�ت مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة بطريقة �لتقييم وقد مت تعريف �مل�شتويات �ملختلفة للقيمة �لعادلة   
كما يلي:

�لأ�شعار �ملعرو�شة )غري �ملعدلة( يف �أ�شو�ق ن�شطة ملوجود�ت ومطلوبات متماثله. )�مل�شتوى �لأول(.  -
�ملدخالت غري �لأ�شعار �ملعرو�شة �مل�شمولة يف �مل�شتوى �لأول بالإمكان ر�شدها للموجود�ت و�ملطلوبات مبا�شرة )مثل   -

�ل�شعر( �أو بطريقة غري مبا�شرة )م�شتمدة من �ل�شعر(. )�مل�شتوى �لثاين(.
مدخالت للموجود�ت و�ملطلوبات �لغري مبنية على بيانات �شوقية بالإمكان ر�شدها )�ي مدخالت ل ميكن مالحظتها(.   -

)�مل�شتوى �لثالث(.

املجموعم�ستوى 3م�ستوى 2م�ستوى 1
1435هـ

املوجودات
�ملوجود�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل 

قائمة �لدخل:
�إ�شتثمار�ت يف �ل�شكوك  --1.518.955-1.518.955

عقود مقاي�شة هام�س �لربح عرب �لعمالت   -
2.668-2.668-على ��شا�س �ملر�بحة

�ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع:
16.494-16.494--�إ�شتثمار �أخرى
1.538.117-1.538.117-جمموع �لأ�شول

1434هـ
�ملوجود�ت

�ملوجود�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل 
قائمة �لدخل:

�إ�شتثمار�ت يف �ل�شكوك  --880.902-880.902
عقود مقاي�شة هام�س �لربح عرب �لعمالت   -

52-52-على ��شا�س �ملر�بحة
�ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع:

8.533-8.533--�لإ�شتثمار يف ر�أ�س مال �ل�شركات
889.487-889.487-جمموع �لأ�شول

�لقيمة �لعادلة هي �ملبلغ �لذي ميكن مبادلة �أ�شل �أو �شد�د �إلتز�م به بني طرفني بعلمهما و�إر�دتهما يف معاملة تتم على   
�أ�ش�س جتارية.

تقا�س �لقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار�ت يف �ل�شكوك ويف عقود مقاي�شة هام�س �لربح عرب �لعمالت على �أ�شا�س �ملر�بحة بناء   
على �ملدخالت غري �لأ�شعار �ملدرجة �لتي ميكن ر�شدها.
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معلومات قطاعية  - 19

حددت �لإد�رة جمل�س �ملديرين �لتنفيذيني ك�شانع �لقر�ر �لت�شغيلي حيث �أن هذ� �لكيان هو �مل�شئول عن �إتخاذ �لقر�ر�ت   
�ل�شاملة حول تخ�شي�س �ملو�رد �لتنموية يف �لدول �لأع�شاء. للتاأكد من توفر �ملو�رد �لالزمة لتمكينه من حتقيق �أهد�فه 
�لتنموية، فاإن �ل�شندوق ي�شارك بن�شاط يف �إد�رة �ل�شيولة و�خلزينة. ويتم تنفيذ �ملبادر�ت �لتنموية من خالل عدد من 
و�ل�شكوك  �ل�شندوق  ر�أ�س مال  �ملايل، ومتول من خالل  �ملركز  قائمة  �لإ�شالمية كما هي معرو�شة يف  �ملالية  �ملنتجات 
�لد�ئنة. مل حتدد �لإد�رة قطاعات ت�شغيلية منف�شلة �شمن تعريف معايري �ملحا�شبة �ملالية رقم 22 »�لتقارير �لقطاعية«، 
�لتمويلية،  �لأن�شطة  بني  متييز  دون  ككل  لل�شندوق  �ملايل  و�ملركز  �لأد�ء  ير�قب  �لتنفيذيني  �ملديرين  جمل�س  �أن  حيث 
�إلى  �ملقدمة  �لد�خلية  �لتقارير  �أن  كما  �لتنمية.  �لتوزيع �جلغر�يف لرب�مج  �أو  �ل�شيولة  �إد�رة  لأن�شطة  �مل�شاندة  و�لأن�شطة 
جمل�س �ملديرين �لتنفيذيني ل تقدم معلومات مالية تف�شيلية فيما يتعلق باأد�ء �ل�شندوق بح�شب �ملن�شو�س عليه يف معيار 

�ملحا�شبة �ملالية رقم 22. 

إعتماد القوائم المالية  - 20

مت �إعتماد �لقو�ئم �ملالية لالإ�شد�ر وفقًا لقر�ر جمل�س �ملديرين �لتنفيذيني �ل�شادر بتاريخ 17 جمادى �لأولى 1436هـ   
)8 مار�س 2015م(.



ُشْكر وتقدير

1435هـ  للعام  للتنمية  �لإ�شالمي  �لت�شامن  ل�شندوق  �ل�شنوي  �لتقرير  �إعد�د  مت 
)2014م( باإد�رة "�شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية" حتت �لإ�شر�ف �لعام لنائب 

�لرئي�س للتعاون وبناء �لقدر�ت، وجمل�س �إد�رة �ل�شندوق.
�أعّد م�شوّدة �لتقرير وو�شعه يف �شورته �لنهائية �لدكتور �أزهري قا�شم �أحمد، كبري 

�لقت�شاديني ب�شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي للتنمية. 






