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خطاب اإلحالة

بسم هللا الرحمن الرحيم

معالي رئيس مجلس محافظي “صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية ”

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

عمليات  عن  السنوي  التقرير  رفع  في  للتنمية  اإلسالمي  التضامن  صندوق  إدارة  مجلس  عن  أنوب  أن  يشرفني 
»الصندوق« وأنشطته خالل سنة 1437هـ/143٨هـ )2016م( إلى مجلس المحافظين الموقر، وذلك طبًقا لالئحة 

الصندوق. 

ويتضمن هذا التقرير السنوي أيًضا   بيانات الصندوق الماليّة المراَجعة، وذلك وفًقا لما هو منصوص عليه في المادة 
1٨ من الئحة الصندوق.

وتفضلوا، معالي الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير واالحترام.

د. بندر بن محمد حمزة حجار

رئيس البنك اإلسالمي للتنمية 
ورئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
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معالي الدكتور بندر محمد حجار
 رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق

معالي الدكتور حمد بن 
سليمان البازعي
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وقائع أساسية

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

التضامن اإلسالمي للتنمية عن الدورة االستثنائية  القرار بإنشاء صندوق  لقد صدر 
 5 يومي  المكرمة  التي عقدت في مكة  اإلسالمي،  المؤتمر  لقمة منظمة  الثالثة 
و6 من ذي القعدة في عام 1426هـ )7 و8 ديسمبر 2005م(، صندوًقا استئمانًيا خاًصا 
ضمن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بهدف التخفيف من عبء الفقر في الدول 

األعضاء من خالل:

تعزيز التنمية الموجهة إلى الفقراء.  •
التركيز على التنمية البشرية، خاصة عمليات التحسين في الرعاية الصحية والتعليم.  •

توفير الدعم المالي لتحسين الكفاءة اإلنتاجية والوسائل المستدامة لتوليد الدخل للفقراء.  •

ن الصندوق رسمًيا خالل االجتماع السنوي الثاني والثالثين لمجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية الذي عقد يومي 12 و13  وقد ُدشِّ
جمادى األولى عام 142٨هـ )29 و30 مايو 2007م( في داكار، عاصمة السنغال. ويقع مقر الصندوق بمدينة جدة بالمملكة العربية 

السعودية.

ويتوقع  أمريكي.  دوالر  مليارات  قدره 10  مستهدف  أصيل  برأسمال  استئماني(  )أي صندوق  هيئة وقف  في  الصندوق  أنشئ  وقد 
الصندوق من جميع الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية أن تعلن عن مساهماتها في الصندوق وتقديم الدعم الفني والمعنوي 

لعملياته.

ويشكل محوران عامان مجال اهتمام الصندوق، تماشًيا مع رؤية البنك اإلسالمي للتنمية لعام 1440هـ: تحسين وزيادة دخل الفقراء 
والنهوض بتنمية رأس المال البشري.

أولويات صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وتعريف الفقر
يعطي الصندوق األولوية لتلبية االحتياجات األساسية بما في ذلك تمويل فرص العمل وتوفير منافذ السوق خاصة لفقراء األرياف 
وتحسين البنية التحتية األساسية للمناطق الريفية وما قبل الحضرية، مثل اإلمداد بمياه الشرب والطاقة الكهربائية وتوسيع المرافق 

التعليمية والصحية.

اإلنجازات  أيضاً  تشمل  بل  فحسب،  المنخفضين  واالستهالك  الدخل  ذوي  تشمل  ال  األبعاد،  متعددة  ظاهرة  الفقر  الصندوق  ويرى 
المنخفضة في االحتياجات األساسية ومنها التعليم والتغذية والصحة األولية والمياه والصرف الصحي واإلسكان وقدرات التعامل مع 

األزمات وانعدام األمن وجميع الصور األخرى للتنمية البشرية.
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المالمح البارزة1
العمليات

التمويالت المعتمدة في عام 1437هـ )2016م(
14 عملية، بقيمة 1.51 مليار دوالر أمريكي، بلغت مساهمة الصندوق فيها 99.1 مليون دوالر أمريكي في 11 دولة عضًوا.  •

التمويالت المعتمدة تراكمًيا من عام 1429-1437هـ )2008-2016م(
•  106 عمليات، بقيمة 2.٨ مليار دوالر أمريكي في 33 دولة عضًوا، بلغت مساهمة الصندوق فيها 664.٨ مليون دوالر أمريكي.

موارد الصندوق:
رأس المال األولي المستهدف: 10 مليارات دوالر أمريكي.  •

التعهدات
2.67 مليار دوالر أمريكي تعهدت بها الدول األعضاء )1.67 مليار دوالر أمريكي( والبنك )1.0 مليار دوالر أمريكي(.  •

المساهمات المدفوعة
4٨ دولة أعلنت مساهماتها في الصندوق، و9 دول أخرى ما زالت ستعلن التزاماتها.  •

المساهمات المدفوعة: 2.53 مليار دوالر أمريكي من الدول األعضاء )1.5٨ مليار دوالر أمريكي( والبنك )950 مليون دوالر أمريكي(.   •
ُسدِّدت أربع مساهمات في عام 2016، مجموعها 153.4٨ مليون دوالر أمريكي، من قبل الدول التالية: بنغالديش )مليون دوالر   •
أمريكي( وإندونيسيا )2.3٨ مليون دوالر أمريكي( وتركمنستان )0.1 مليون دوالر أمريكي( والبنك اإلسالمي للتنمية )150 

مليون دوالر أمريكي(.

الدخل
الدخل االجمالي من العمليات في عام 1437هـ )2016م(

٨7.663 مليون دوالر أمريكي  •
صافي الدخل في عام 1437هـ )2016م(

٨3.037 مليون دوالر أمريكي  •

1  األرقام في نهاية 31 ديسمبر 2016

وقائع أساسية

التوعية العامة بفيروس ايبوال القاتل في غينيا: قّدم الصندوق تموياًل من خالل منحة غير ُمسترّدة تبلغ 10 مليون دوالر أمريكي لمكافحة فيروس ايبوال في غرب أفريقيا.
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وكانت البيئة العالمية سنَة 2016م أقل مؤاتاة لبلداننا األعضاء األقل نمّواً بسبب تناقص تدفقات رؤوس األموال. كما أن معظم الفقراء 
يعيشون في هذه البلدان أساساً، واحتياجاتها التمويلية لتذليل ما تواجهه من صعوبات ضخمة بالمقارنة مع قدراتها. وقد عملت البلدان 
المصدرة للنفط جاهدًة على التكيف مع انخفاض أسعار النفط. كذلك، فإن انخفاض حجم االستثمار األجنبي المباشر على صعيد العالم 
بنسبة 13% في عام 2016 قد تسبَّب في تهاوي االستثمار في كثيٍر من بلداننا األعضاء. وهي مستجدات تؤكد، مرة أخرى، أهمية أن 

يتصدى صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية النعكاساتها على الفقراء من منظور جديد وبحلوٍل مبتكرة.

للتنمية  اإلسالمي  التضامن  لصندوق  التاسع  السنوي  التقرير  أقدم  أن  يسرني 
الماضية  السنة  تميزت  )2016م(. وقد  1437هـ  الصندوق سنَة  أنشطة  يتناول  الذي 
باالضطالع بالمهمة الحاسمة المتمثلة في وضع نموذج العمل الجديد لصندوق 
التضامن اإلسالمي للتنمية والتصدي لما ظّل الصندوق يواجهه من صعوبات منذ 
إنشائه سنة 2007م. فقد ُأعِطَي الصندوق دفعًة قوية لتحسين قدرته على مكافحة 
الفقر في البلدان األعضاء، وذلك نتيجة اعتماد نموذج العمل والهيكل التنظيمّي 

الجديدين، وتعيين مدير عام، وتبسيط أنشطة الصندوق األساسية.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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واستجابة لالحتياجات المتزايدة للبلدان األعضاء إلى برامج الحد من الفقر، واصل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية المساهمة إلى 
ر. وقد ساهم صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية حتى اآلن بمبلغ  حد كبير في برامج البنك اإلسالمي للتنمية المتعلقة بالتمويل الميسَّ
قدره 664.٨ مليون دوالر أمريكي في هذه البرامج. وهو ما يشكل 27% من محفظة التمويل الميسر للبنك اإلسالمي للتنمية منذ أن 

بدأ الصندوق عملياته سنة 200٨م.

وخالل السنة قيد النظر، بدأ صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بتنفيذ »منحة استثنائية« قدرها 100 مليون دوالر أمريكي من دخله 
لدعم آلية التمويل المدعوم )»صندوق العيش والمعيشة«(، التي استحدثها البنك اإلسالمي للتنمية و«مؤسسة بيل وميليندا غيتس«، 
رة  بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية المتحدة. والغرض من هذه اآللية هو زيادة مقدار الموارد الميسَّ
التي يمكن أن يقدمها البنك للبلدان األعضاء. ويرمي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، بمشاركته في »صندوق العيش والمعيشة«، 

ر بملياري دوالر أمريكي لفائدة البلدان األعضاء خالل عمر تلك اآللية. إلى حشد تمويل ميسَّ

وبموازاة تزايد مشاركة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في مكافحة الفقر ودعم برامج البنك اإلسالمي للتنمية، واصل صندوق 
التضامن اإلسالمي للتنمية مواجهة المهمة الشاقة المتمثلة في تعبئة رأسماله المستهدف البالغ 10 مليارات دوالر أمريكي، وهو أمر 
د للصندوق 2.67 مليار دوالر أمريكي، تعهدت  ضرورّي جّداً لتنفيذ برامجه. وفي نهاية سنة 1437هـ )2016م(، بلغ مجموع التعهُّ

منها البلدان األعضاء بمبلغ 1.67 مليار دوالر أمريكي، والبنك اإلسالمي للتنمية بمليار دوالر أمريكي واحد.

وال شك أّن حشد رأس المال المستهدف للصندوق سيساهم إلى حد كبير في تمكين الصندوق من االستجابة، فنًيا ومالًيا، لتحديات الفقر 
التي تواجه األمة. فال بد أن نعمل مًعا لتعزيز المسؤولية المشتركة للتأكد من أّن توقعاتنا تُواكبها إجراءات حاسمة من الدول األعضاء 

لاللتزام بمبلغ رأسمال الصندوق الُمعتمد وسداده.

وأغتنم هذه الفرصة ألعرب عن تقديري للدكتور أحمد محمد علي، الرئيس السابق لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، الذي كّرس كامل 
جهده وقيادته الفّذة لتحسين أحوال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. ونحن نشاركه االعتزاز بخدماته االستثنائية لهذا الصندوق، 

ونتطلع إلى السير قُدماً بعمله والتزامه بهذه المهّمة النبيلة.

د. بندر بن محمد حمزة حجار

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ه مجلس اإلدارة، تم تحديد أربعة مجاالت أساسية لعمل الصندوق، تتمثّل في اتّباع نهج مبتكر لتعبئة  ه، كما أقرَّ وفي إطار هذا التوجُّ
الموارد، بما في ذلك رأسماله األساسي، فضاًل عن رأس المال التكميلي والتبرعات الوقفية، واالستثمارات في رأسمال الصندوق، 

واستحداث برامج مبتكرة لتخفيف الفقر في الدول األعضاء، والدعاية والترويج، وزيادة الوعي بالصندوق وأنشطته.

للصندوق الستكمال رأس المال واالتصال بالدول األعضاء لتزويدها  ُمكثّفاً  وقد شهدت السنة األولى من تنفيذ هذه السياسة نشاطاً 
بالمعلومات الالزمة، ومناشدتها بتخصيص أوقاف للصندوق، ومراجعة سياسة وأدوات وأسلوب إدارة االستثمار لتحسين العائدات 
على رأس المال المستثَمر ، وكذلك عمل الصندوق مع اإلدارات المختلفة بالبنك لتطوير برامج جديدة وتحسين أثر البرامج القائمة، 
كما بدأ الصندوق في تطوير األدوات اإلعالمية والبرامج الالزمة إلشهار الصندوق حتى يتبّوأ مكانه الالئق كمؤسسة مانحة في تمويل 

لقد مّثل العام الماضي فترة تحديات خاصة لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. ففي 
سياق الجهود الُمستمّرة  لجعل الصندوق أسرع استجابًة الحتياجات الدول األعضاء، 
ُطلب  من الصندوق وضع نموذج عمل جديد وتحفيز عمليتي إصالح وابتكار أقوى 
ألجِل تحقيق أهداَفه. وقد تشّرفت بأن أكون أّول مدير عام للصندوق بعد إجازة هذا 

النموذج.

كلمة المدير العام

كلمة المدير العام
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برامج مكافحة الفقر في إطار مجموعة البنك االسالمي للتنمية.

وقد زاد الصندوق أيًضا من جهوده لتوسيع شبكة اتصاالتِه وخلق شراكات وتحالفات جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية بهدف زيادة 
الموارد للبرامج المستهَدفة وتعظيم أثر تدّخالته. من أبرز هذه الجهات، مؤسسة ِصلتك بقطر التي تهدف لتوفير مليون فرصة عمل 
للشباب في السنوات الخمس القادمة من خالل برامج التوظيف والتدريب المهني وعن طريق شراكات التمويل األصغر، وقد تم االتفاق 
على اضافة مليون فرصة أخرى في خطة ِصلتك بدعم مالي من الصندوق، وتجري دراسة هذا البرنامج الطموح في إطار الشراكة 
مع اإلدارات المختّصة بالبنك. كما قام الصندوق بتطوير برنامج مع مؤسسة التعليم فوق الجميع القطريّة يستهدف ايجاد 1,٨ مليون 

فرصة تعليم في ست دول أعضاء، في إطار برنامج يستهدف 10 مليون طالب على مستوى العالم.

الدول  اقتصادي ومسؤولية مؤسسية مع بعض  إمكانية عقد شراكات استراتيجية وتدشين برامج تمكين  أيًضا  الصندوق  واستكشف 
األعضاء، بغية دعم هذه البرامج من موارد الصندوق وجذب مساهمات من شركاء إنمائيين. ومن ناحية أخرى، فقد تمكن الصندوق 
من تمويل العديد من العمليات الهادفة لتقليص الفقر في الدول األعضاء بالتعاون مع إدارات البنك اإلسالمي للتنمية في عام 1437هـ 
)2016(، فتم اعتماد أربعة عشر مشروًعا بقيمة 99.1 مليون دوالر أمريكي في 11 من الدول األعضاء خالل العام، ليصبح إجمالي 

التمويالت المعتمدة من موارد الصندوق منذ بدء عملياته في عام 1429هـ )200٨( 664.٨ مليون دوالر أمريكي. 

واستمر الصندوق أيًضا في دعمه لبرامج الطاقة المتجددة لزيادة اإلمدادات الكهربائية في المناطق الريفية بتكلفة ميسرة، وصندوق 
العيش والمعيشة، الذي وفّرَ تمويالً جاذباً للدول األعضاء األقل نمواً عن طريق تقديم مجموعة من المنح والقروض التي تهدف لتحسين 

صحة الفقراء، وبالذات تطعيم األطفال ومحاربة األمراض المعدية. 

في مجال حشد الموارد، تواصل الصندوق مع جميع الدول األعضاء لتنفيذ قرار مجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
ومجموع صادراتها  للدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  بين  يجمع  وزني  معيار  على  بناًء  للصندوق  مساهمات  تقديم  إلى  دعاها  الذي 
واحتياطيّاتها من العمالت األجنبية، كما دعاها إلى تحبيس أوقاف مناسبة للصندوق يمكنه تطويرها لتوليد دخل يعزز موارده، وشارك 

الصندوق في المراسم االفتتاحية ألول مشروع وقفي له يوم 9 فبراير من عام 2016 م في مدينة كوتونو بدولة بنين.

وأغتنم هذه الفرصة ألعرب عن تقديري للدكتور أحمد محمد علي، الرئيس السابق لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، على الخدمة 
المتميزة التي قدمها لهذا الصندوق خالل السنوات العشر الماضية. لقد نما صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وحظي باالحترام في 
ظل قيادته وتوجيهاته القديرة. كما أشكر رئيس مجلس محافظي الصندوق، ومجلس إدارته، وهيئة إدارة البنك اإلسالمي للتنمية على 

دعمهم المستمر وأؤكد التزام هيئة إدارة الصندوق بتحسين أداء الصندوق ووضع أهداٍف أعلى لبرامجه.

د. وليد عبد المحسن الوهيب
مدير عام صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

كلمة المدير العام
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لقد شهد االقتصاد العالمي معدل نمو متواضًعا قدره 3.1% في عام 2016، وهو أقل معدل منذ األزمة المالية 
لعام 200٨-20091. وهذا يعكس النمو الضئيل لالقتصادات المتقدمة بعد تصويت المملكة المتحدة لصالح 
استمرار  األمريكية. وفي حالة  المتحدة  الواليات  في  المتوقع  والنمو دون  األوروبي،  االتحاد  االنفصال عن 
هذا النمو المنخفض، فإّن العالم سيعاني من خطر العودة إلى الركود العالمي الذي قد يكون له تأثير كبير في 

األسواق المالية الدولية وأثٌر مأساوي، مرة أخرى، على الدول الفقيرة.

وفي الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، تظل اآلفاق االقتصادية مليئة بالتحديات. فقد كانت أسعار 
النفط قد تحسنت جزئًيا في عام 2016، في انعكاس للتوقعات بانخفاض إنتاج النفط من قبل الدول األعضاء 
بمنظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( وسط استمرار زيادة معدل إنتاج النفط العالمي عن معدل االستهالك. 
وقد زاد االنهيار في أسعار النفط من الضغط على المواقف المالية للدول المصدرة للبترول من أعضاء البنك 
نمًوا  األقل  األعضاء  الدول  في  الطاقة  تكاليف  من  أيًضا  التأثيرات خفضت  هذه  لكن  للنمو.  توقعاتها  وأثقل 
وأسهمت في دعم األسر الفقيرة2. وعلى المستوى العالمي، ومع بدء العالم في تنفيذ خطته لعام 2030 للتنمية 
المستدامة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فال يزال يواجه تحدي الهشاشة التي يمثلها الفقر. 
وبناًء على قيمة خط الفقر المدقع المراَجعة من 1.25 دوالر أمريكي إلى 1.9 دوالر أمريكي في اليوم، فقد 
انخفض الفقر المدقع على المستوى العالمي بنسبة 1.4 بالمائة بين العامين 2011 و2012. وقد انخفض عدد 
األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع من 9٨3.3 مليوًنا )14.1% من سكان العالم( في عام 2011 
إلى نحو 900 مليون شخص )12.7% من سكان العالم( في عام 2012. ومن المقّدر أّن ٨00 مليون شخص 
يعانون من الجوع، وأن 2.4 مليار شخص يعيشون دون صرف صحي محسن، وال يستطيعون تلبية الحاجات 
الغذائي، والوصول إلى الرعاية الصحية، وماء الشرب والصرف الصحي اآلمنين،  للبقاء: األمن  األساسية 
والتعليم األساسي، والمأوى3. ويؤدي العدد الكبير من الفقراء والمجموعات األشد ضعًفا مع الزيادة المتواضعة 
في المساعدة اإلنمائية األساسية )ODA( - جراء الضغوط المالية - إلى تقليص فرص التنمية للدول النامية، 

خاصة الدول ذات الدخل المنخفض.

صعيد  على  التحرك  على  الدولية  التنمية  ووكاالت  الدول  من  العديد  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  حفزت  وقد 
الدولية  التنمية  خطة  تركيز  محور  المستدامة  التنمية  أهداف  وأصبحت  الفقر.  من  الحد  اتجاه  في  السياسات 
اعتباراً من عام 2016 بعد انقضاء األجل الموضوع لألهداف اإلنمائية لأللفية في عام 2015. ووفًقا لتقرير 
أهداف التنمية المستدامة لعام 2016، فقد انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع 
بأكثر من النصف بين عامي 2002 و2012 من 26 بالمائة إلى 13 بالمائة، مما يعني أّن واحًدا من بين كل 
ثمانية أشخاص حول العالم كان يعيش في فقر مدقع في العام 2012. ويظل الفقر منتشًرا بكثرة في منطقة 

1  تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، 2016م.
2  تقرير االستخدام واآلفاق االجتماعية في العالم، تحويل الوظائف للقضاء على الفقر، منظمة العمل الدولية، 2016م.

3  تقرير أهداف التنمية المستدامة، منظمة األمم المتحدة، 2016م.
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أفريقيا جنوب الصحراء، حيث عاش أكثر من 40 بالمائة من السكان على أقل من 1.90 دوالر أمريكي في 
اليوم في عام 2012. وقد انخفضت نسبة األطفال الذين يعانون من توقف النمو دون سن الخامسة من 33 
بالمائة في عام 2000 إلى 24 بالمائة في عام 2014. وبين عامي 1990 و2015، انخفضت النسبة العالمية 
لوفيات األمهات بمعدل 44 بالمائة وانخفضت نسبة وفيات األطفال تحت سن الخامسة بأكثر من النصف. وفي 
عام 2015، استخدم 6.6 مليار شخص، أو 91 بالمائة من سكان العالم، مصدًرا محسًنا لماء الشرب، مقارنة 

بنسبة ٨2 بالمائة في عام 20004.

إيصال  تم  فبينما  المستدامة.  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  أردنا  إذا  المزيد  إلى عمل  بحاجة  نزال  ال  ذلك،  ومع 
مستوى الفقر إلى النصف، ال يزال 1 من كل ٨ أشخاص يعيش في الفقر المدقع، وفًقا لتقرير أهداف التنمية 
المستدامة الصادر عن منظمة األمم المتحدة في عام 2016م. وُقّدر عدد األطفال الذين توفوا في سن دون 
الخامسة في عام 2015 بحوالي 5.9 مليون طفل، أغلبهم ألسباب كان يمكن منعها، وتوفيت 216 امرأة أثناء 

الوالدة لكل 100.000 مولود حي.

ومن الناحية اإليجابية، ووفًقا لتقرير األمم المتحدة بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 2014، يستطيع %90 
من األطفال في العالم النامي اآلن الوصول إلى التعليم االبتدائي، وانحسرت التفاوتات في االلتحاق بالتعليم 
بين الصبيان والفتيات. وتم كذلك تحقيق مكاسب ملحوظة في مجال الطاقة المتجددة والوصول إلى ماء الشرب 

اآلمن للفقراء.

4 المصدر السابق

األعمال الصغرى في السنغال: أداة هامة للحد من الفقر التي يدعمها صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية من خالل التمويل األصغر
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بيد أّن التقدم كان متفاوًتا بين الدول واألقاليم المختلفة وبداخل كل منها. وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال معدالت 
الفقر عالية بشكل ملحوظ لعدد كبير من الدول النامية، حيث يعيش نحو نصف سكان العالم اآلن على أقل من 
دوالرين في اليوم. وتؤوي دول أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا نحو نصف مجموع الفقراء الذين يعيشون في 
الدول النامية. وقد أدت األزمات االقتصادية والمالية التي شهدها العالم في اآلونة األخيرة إلى تفاقم األوضاع 
في هذه الدول وإلى زيادة الحاجة الملّحة إلى برامج لتخفيف وطأة الفقر. وال شك أّن أزمات الغذاء في الفترة ما 
بين 2007 و2009 قد أسهمت بشكل كبير في إبطاء التقدم في مكافحة الجوع ونقص التغذية وال تزال العديد 
من الدول النامية تلمس أثر هذه الفترة. ويؤثر عدم القدرة على الوصول إلى ما يكفي من الغذاء، بدوره، في 

إنتاجية العمالة وقدرة من يعانون من نقص التغذية على توليد الدخل، مما يزيد مصيدة الفقر ضراوًة.

وعلى مستوى الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، ورغم السياسات الحكومية حسنة المقصد والكميات 
الكبيرة من الدعم األجنبي والخيري، فإّن أكثر من 400 مليون ممن يعانون من الفقر متعدد األبعاد يعيشون في 
هذه الدول. ويقدر أّن نحو 60% من هذه الفئة يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء والبعض في الدول متوسطة 
الدخل مثل إندونيسيا وبنغالديش ونيجيريا وباكستان. وعلى الرغم من أّن عدد السكان اإلجمالي لهذه الدول 
يمثل نحو ربع مجموع سكان العالم، إال أّن مجموع إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول يمثل ٨.6 بالمائة فقط من 
مجموع إجمالي الناتج المحلي للعالم في عام 2015. ومن الناحية األخرى، فإن مستويات إجمالي الناتج المحلي 
للفرد تتفاوت بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )أي 945 دوالر في النيجر، إلى 143.7٨٨ 
دوالر في قطر(5. وتُظهر حالة الفقر أيًضا صورة متباينة في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، حيث 

تتفاوت قيم المؤشر العددي للفقر بين صفر و62 بالمائة.

التحديات التي تواجه الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

قبل  من  المبذولة  الجهود  من  الرغم  على 
والشركاء  المانحين  ومجتمع  الحكومات 
إنمائًيا  تحدًيا  يظل  الفقر  فإّن  اإلنمائيين، 
األعضاء  الدول  من  العديد  في  جسيماً 
نسبة  وتقدر  للتنمية.  اإلسالمي  البنك  في 
بنحو  األعضاء  الدول  سكان  بين  الفقر 
ضعفي المتوسط العالمي ويعيش أكثر من 
نصف السكان فيما ال يقل عن ربع الدول 
األعضاء في البنك تحت خط الفقر. ويعيش 
أكثر من 70% من سكان بعض دول أفريقيا 

األعضاء في البنك في فقر مطلق.

5  تقرير مشهد الفقر الصادر عن الكومسيك، 2016

تعليم اآلطفال السوريين الالجئين: قدم الصندوق تمويال عن طريق المنح لتعليم األطفال السوريين الالجئين.
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مع  التعامل  في  الكثير  استثمار  تم  وقد  الماضي،  العقد  زاد خالل  قد  الفقر  مشكالت  إلى  االنتباه  أّن  شك  ال 
تلك المشكالت. لكّن ثمة جهًدا أكبر مطلوًبا إلحراز تقدم حقيقي في مكافحة الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية 
المستدامة. ومن بين الدروس األساسية المستفادة من الجهود اإلنمائية أّن نسبة كبيرة من النمو التزايدي يجب أن 
تصل إلى الفقراء من أجل تحقيق إنجاز ملموس في مكافحة الفقر. ويجب أن تتمكن الدول األعضاء من تقوية 
معدالت نموها الداعمة للفقراء ومن تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية. 
ومازال التفاوت في النمو االقتصادي وفي الحصول على الخدمات األساسية بين المناطق الريفية والحضرية 
كبيراً. وصحيٌح أّن هذه التفاوتات ناتجة جزئًيا عن الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التي ُحظيت بها الدول، 

لكنها تنتج كذلك عن عوامل اجتماعية وقرارات سياسية يمكن وينبغي معالجتها. 

تحسين األمن الغذائي: 

لألمن  العام  الوضع  في  تفاقم حالي  تعاني من  التي  العالم  في  الوحيدة  المنطقة  الصحراء هي  أفريقيا جنوب 
مجال  في  المثبّتة  ونجاحاتها  التقنية  والتقدمات  العلوم  في  الملحوظة  التطبيقات  من  الرغم  وعلى  الغذائي. 
الزراعة، فقد ظلت الحاصالت الزراعية التي تُشكل الغذاء الرئيسي للسكان منخفضة مقارنة بالقيم المتوسطة 
العالمية في العديد من الدول. فأكثر من 90 % من األراضي القابلة للزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء ال تزال 
تسقى بمياه األمطار، والتغير المناخي قد بدأ في التأثير على النظام اإلنتاجي من خالل تحوالت وتغيرات غير 
منتظمة في أنماط هطول األمطار. إن التهديد حقيقي للعديد من الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، 
وخاصة في أفريقيا، حيث يعاني الماليين من البشر من النقص المزمن في التغذية ويعاني األطفال من النقص 
الشديد في الوزن. وتؤكد التقارير أّن ماليين الناس في أفريقيا يموتون كل عام نتيجة الجوع وأسباب أخرى 
مرتبطة به، وأكثرهم من األطفال دون سن الخامسة، بينما يحتاج عدة ماليين آخرون باستمرار إلى المساعدة 
الطارئة6. لذلك، فإّن هناك حاجة ألن تركز الحكومات الوطنية على برامج التنمية ذات االرتباط المباشر بزيادة 
اإلنتاج الزراعي وتحسين التغذية المنزلية. وبشكل مماثل، فثمة حاجة ملحة إلى قيام الشركاء اإلنمائيين بتكثيف 

جهودهم في البالد األكثر حاجة إلى الغذاء وحيث يُعّد األمن الغذائي أقل. 

توفير المحفزات إلنتاج الوظائف:

يُعّد الفقر وما يرتبط به من مشكالت التنمية البشرية نتيجة مباشرة لمعدالت البطالة المرتفعة في العديد من 
الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية. فمتوسط معدل البطالة للدول األعضاء، الذي يبلغ 1٨ بالمائة، هو 
ضعف المتوسط العالمي، 15-20% في شمال أفريقيا، و12% في شرق آسيا. وفي بعض الدول، يزيد المعدل 
عن ذلك بكثير ويصل إلى 50% في جزر القمر. في الحقيقة، إن عدًدا قلياًل فقط من الدول األعضاء بمنظمة 

التعاون اإلسالمي، وأغلبها في منطقة الخليج، تعاني من معدالت بطالة من خانة رقمية واحدة7.

لذلك، يجب على الدول األعضاء تنفيذ استراتيجيات نمو ذات قاعدة واسعة توفر االستقرار ومحفزات إلنتاج 
الوظائف واألنشطة المولدة للدخل. فهذا يشجع التوظيف بين الفقراء. وهو يحسن أيًضا من الخدمات االجتماعية 

6  تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2015م
7 منظمة العمل الدولية، معهد التنمية لما وراء البحار



عبء الفقر في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية18

والتنمية الريفية وسياسات االستثمار، مع إتاحة الخدمات الضرورية للفقراء - من التعليم والصحة وغيرهما 
من المميزات. 

والبطالة ليست منتشرة فقط في الدول األعضاء األقل نمًوا، ولكنها منتشرة أيًضا بين الطبقات المتوسطة. فعلى 
سبيل المثال، تبلغ نسبة البطالة 2.7% فقط من السكان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. بيد أّن 100 مليون 
إلى مستقبل  المنطقة، يحتاجون  يمثلون 30% من مجموع سكان  بين سن 15 و29 عاًما، ممن  الشباب  من 
اقتصادي يدعم ظروف التنمية البشرية، والحياة السياسية االحتوائية والتماسك االجتماعي٨. والدول األعضاء 
معيشية  يواجه فرص عمل وظروًفا  ولكنه  كبيرة  آمال  متناٍم ومتعلم وشاب ذي  تكوين سكاني  تحتوي على 
العالمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإّن احتماالت  ضعيفة. وبمعدالت بطالة تفوق ضعف المتوسط 

استمرار االنتفاضات الشبابية والسخط االجتماعي تصبح عالية ما لم تتم معالجة هذه المشكلة.

بينما تعّد البطالة تجربة سيئة في أي مرحلة عمرية، إال أّن تأثيرها المضّر طويل األمد يجعلها مؤلمة خاصة 
للشباب. وتواجه اإلناث بصفة خاصة مصاعب أكثر في الوصول إلى سوق العمل، األمر الذي يُعّد خسارة 
لُقوى مورد بشري قيّمة. وقد حذرت منظمة العمل الدولية من جيل »قلِق« من شباب العاملين الذين يواجهون 
مزيًجا خطًرا من نسبة البطالة المرتفعة، والزيادة في عدم النشاط والعمل غير المستقر باإلضافة إلى نسبة 
مرتفعة من الفقر المستمر في الدول النامية، ولكن بصفة خاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إّن باإلمكان 
إعداد خرائط طريق واضحة لمواجهة البطالة من خالل االستثمار في البنية التحتية، ودعم تطوير الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وإصالح نظام التعليم لتزويد الشباب بالمهارات الالزمة لمساعدتهم على أداء وظيفتهم 
في سوق العمل. وتعكس اإلصالحات المؤسسية والسياسية الحديثة في البنك اإلسالمي للتنمية حالة اإللحاح 

٨  بعد الربيع: مقاربات جديدة لتوظيف الشباب في العالم العربي، طارق يوسف، الرئيس التنفيذي لموسسة صلتك، قطر، المنتدى االقتصادي العالمي، 2012
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المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )2015(. تقرير التنمية البشرية لعام 2015- العمل من أجل التنمية البشرية.

توزيع الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية حسب فئات التنمية البشرية



عبء الفقر في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

19 التقرير السنوي التاسع 1437هـ )2016م(

ومالحظة سوء وضع بطالة الشباب في الدول األعضاء، وبخاصة الدرجة الكبيرة من عدم الوضوح فيما يتعلق 
باحتياجات التمويل لتلك الدول ألجل تنفيذ تلك البرامج. 

بناء المرونة تجاه التغيرات المناخية: 

المناخية. ومع  العائالت الريفية يشتغلون بالزراعة، فإّن دخولهم تتأثر بشكل كبير بالظروف  إّن أكثر  حيث 
النمو السكاني المتزايد في الدول األعضاء، خاصة الدول األقل نمًوا، فمن المرجح أال يتمكن سكان األرياف 
الوضع ما يحدث من تغيرات في  الزراعة. ويُفاقم من هذا  العثور على دخل ووظائف كافية في مجال  من 
البيئة الطبيعية تحّد المزيد من التوسع الزراعي في العديد من المناطق. فعلى سبيل المثال، يزيد الجفاف وتقل 
اإلنتاجية في مناطق تتسم بنسب فقر مرتفعة في منطقة الساحل األفريقي وفي بعض األجزاء من آسيا. بيد أنه 
في مناطق أخرى، تتأثر الظروف المناخية بالرياح الموسمية التي تؤدي أيًضا إلى تدهور التربة واإلنتاجية 

المنخفضة. 

نفسه،  الوقت  وفي  المناخية.  للتغيرات  االستجابة  من خالل  إمكاناتها  بناء  إلى  بحاجتها  علم  على  الدول  إّن 
هناك تركيز متزايد على التعاون على المستوى الدولي للمحافظة على زخم حماية النظم البيئية الداعمة للنمو 

االقتصادي ألجل منفعة الفقراء9. 

الضغوط على المعونات الخارجية: 

مع الضغوط المالية الحالية، ال بد من زيادة دخول الدول األعضاء األقل نمًوا ألجل دعم برامج التخفيف من 
وطأة الفقر في تلك الدول. وتظل الدول األعضاء األقل نمًوا معتمدة على المعونات الخارجية للتعويض عن 

9 كما تم التأكيد عليه في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة - ريو+20

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )2015(. تقرير التنمية البشرية لعام 2015- العمل من أجل التنمية البشرية.
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٠,٨٥٠  

٠,٨٣٧  

٠,٨٣٥  

٠,٨٢٤  

٠,٨١٦  

٠,٧٩٣  

بروناي دار السالم

دولة قطر

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

البحرين

الكويت

سلطنة عمان

العجوزات في الموارد الحكومية وللمحافظة على الخدمات االجتماعية ذات األولوية وزيادتها، وللتغلب على 
القيود السياسية والمؤسسية في التعامل مع الفقر. وتبين األدلة أّن تمويل برامج التخفيف من وطأة الفقر ليست 
غير كافية فحسب، ولكن تبين أيًضا أّن الطبيعة الظرفية والمؤقتة للتمويل المتاح، وكذلك التحديات التي تواجه 
تنسيق إيصال ذلك التمويل وتوجيهه إلى أكثر متلقيه استحقاًقا له، كل هذه العوامل تعيق إنجاز التقدم نحو تحقيق 

تطور ملموس في المؤشرات الرئيسية للحد من الفقر المتعلقة بالوصول إلى الخدمات األساسية. 

وتقدر دراسة للبنك اإلسالمي للتنمية أنه كي تتمكن الدول األعضاء من تقليل الفقر بمعدل النصف، فإنه يجب أن 
تحقق هذه الدول كمجموعة معدل نمو قدره 4.٨ بالمائة في العام وأن تحافظ على متوسط معدل نمو للفرد قدره 3 
بالمائة. ولتحقيق ذلك، تقدر الدراسة أيًضا أّن الدول األعضاء ستحتاج إلى متوسط استثمار قدره 23.6 بالمائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي في العام. ومن الواضح بالطبع أّن أهداف التنمية المستدامة ستتطلب المزيد من الموارد. 

متطلبات الحد من الفقر في الدول األعضاء

يرتبط  كذلك. وهو  فيه  يعيشون  الذي  المجتمع  في جبين  وإنما  الفقراء،  في جبين  فقط  ليس  الفقر وصمة  إّن 
باالزدراء واالحتقار المجتمعي ويقلل من ثقة األشخاص المتأثرين به. ويحرم الفقراء من الفرص في المشاركة 
في األنشطة االقتصادية. ويُفقد العائد المحتمل على االقتصاد جراء إنتاجية الفقراء بسبب عدم مشاركتهم في 

األنشطة االقتصادية، مما يؤدي إلى أداء دون المستوى المثالي أو ربما منخفض لالقتصاد.

األنشطة  توسيع  على  االقتصاد  قدرة  عدم  جراء  التنمية  إلخفاقات  نتيجة  الفقر  يكون  الحاالت،  أغلب  وفي 
الخيارات  من  الحرمان  الفقراء  ويواجه  السكان.  من  متنوعة  لفئات  الكاملة  المشاركة  لضمان  االقتصادية 

قيم مؤشر التنمية البشرية للدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية ذات الدخل المرتفع

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )2015(. تقرير التنمية البشرية لعام 2015- العمل من أجل التنمية البشرية.
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الدول األعضاءالبلدان الناميةالبلدان األقل نموا
في البنك

منظمة التعاون والتنميةالعالم
في الميدان االقتصادي

(OECD)

والفرص، مما يؤدي إلى فقد الكرامة، األمر الذي يضعف ثقتهم في الحياة. ويُضعف هذا األمر من التماسك 
االجتماعي واالقتصادي المطلوبين لتحقيق الوظائف الفعالة للمجتمعات.

 ويؤدي تفكيك األنشطة االجتماعية الناتج عن إقصاء العديد من الفقراء إلى مستويات عالية من االضطراب 
عدم  مع  االعتيادية  االقتصادية  األنشطة  خارج  عديدة  أنشطة  في  االضطرابات  هذه  وتظهر  االقتصاد.  في 
قدرة تأثيراتها التحفيزية على دفع عجلة االقتصاد الكلية بشكل كبير. وباإلضافة إلى ذلك، فبما أّن الفقراء ال 
يملكون ما يكفي ليحصلوا على الغذاء والملبس، فإّن طلبهم على السلع والخدمات الذي كان من الممكن أن يدفع 
محفزات السوق في االقتصاد من خالل اإلنفاق المحتمل للمستهلكين ال يتحقق، وهي فرصة مفقودة أخرى 

لزيادة سرعة نمو االقتصاد الكلي ألجل تحسين التنمية المستدامة. 

يؤدي نقص اإلمكانات والمهارات األساسية، الذي يرتبط عادة بالفقراء، إلى جعل مشاركة الفقراء في األنشطة 
األنشطة  في  المشاركة  عدم  ألن  فقرهم،  مشكلة  تعميق  إلى  يؤدي  وهذا  صعوبة.  أكثر  المنتجة  االقتصادية 
الفقراء من نقص  التعلم من خالل العمل. ومع معاناة  االقتصادية يحرمهم من فرص تحسين مهاراتهم عبر 
فرص كسب الدخل، وعدم إمكانية وصولهم إلى الخدمات االجتماعية األساسية، مثل التعليم والصحة ومياه 
الشرب النظيفة والصرف الصحي، فإنهم يواجهون حالة شديدة من عدم األمان البدني واالجتماعي. فهذا األمر 
يجعل الفقراء جائعين، وغاضبين وعرضة لألنشطة ذات العالقة بالعنف التي يمكن أن تضعف من االستقرار 

االجتماعي والسياسي واالقتصادي. 

ولذلك ال بّد من وضع وتنفيذ السياسات، والتصدي لمشكلة الفقر في البلدان األعضاء. ولتحقيق هذه األهداف، 
وإحراز تقدم عملي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الحاجة تدعو طبعاً إلى تعاون إنمائّي عالمّي قوّي 

معدل النمو السنوي في مؤشر التنمية البشرية بين عامي 1990 و 2015

المصدر: توقعات مستقبل كومسيك 2016: التنمية البشرية في منظمة التعاون اإلسالمي
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ن من اجتذاب المعونة من مصادر متنوعة لفائدة البلدان األعضاء. غير أن البلدان األعضاء تحتاج أيضاً،  يمكِّ
على المستوى المحلّّي، إلى ما يلي:

الطبيعية،  الموارد  إيرادات  تسخير  وتحسين  الضريبية،  التغطية  زيادة  المحلية:  الموارد  تعبئة  تحسين   •
وتعزيز المساءلة، وزيادة نجاعة اإلنفاق؛

االستفادة من إمكانات القطاع الخاص؛  •

وضع سياسات جيدة وبناء قدرات كافية لتنفيذها؛  •

بناء مؤسسات فعالة، واالستخدام الناجع للموارد الشحيحة من أجل زيادة تأثيرها، واجتذاب موارد إضافية   •
قد تكون متاحة من مصادر أخرى، سواء كانت مصادر محلية أو أجنبية أو عامة أو خاصة.

دور صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

التزايد، وال تزال تحديات ملحة  الفقر مستمر في  بأن  النجاحات، فإن الصندوق على وعي  الرغم من  على 
تلوح في األفق. ويقوم الصندوق بوضع وتنفيذ سياسات وبرامج إبداعية تؤكد وتبني على المجاالت األساسية 
لتدخالته كما هي موضحة في لوائح الصندوق وفي سياسة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للحد من الفقر. 

وبذلك، يعمل الصندوق على ما يلي:

البلدان  البلدان األعضاء، وال سيما  الفقر في  التخفيف من وطأة  لمشاريع  التمويل بشروط ميسرة  توفير   •
األعضاء األقّل نمّواً؛

تعزيز التمكين االقتصادّي، وزيادة اإلنتاجية، ومن ثّم رفع المستويات المعيشية للفئات المستهدفة في البلدان األعضاء؛  •

تثبيت  أجل  األمية من  لمحو  المهنّي  والتدريب  التمويل األصغر  برامج  الدعم عن طريق  تقديم  مواصلة   •
مداخيل فقراء المناطق الريفية، وتعزيز أمنهم الغذائّي، وتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة، ودعم 

تمكين المرأة وسعادتها.

المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز حصول السكان األشّد فقراً على الطاقة المستدامة بوضع نماذج   •
مستدامة وغير مكلِّفة لكهربة المناطق الريفية في البلدان األعضاء األقل نمّواً.



عبء الفقر في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

23 التقرير السنوي التاسع 1437هـ )2016م(

المستوى الوطنّيالمستوى العالمّيالمصادر

المالية

مصادر 
تقليدية

•  المساعدة اإلنمائية الرسمية
•  تخفيف عبء الديون

• االستثمار األجنبي المباشر

اإليرادات المحلية  •
الشراكة بين القطاعين العام والخاص  •

مصادر 
مبتكرة

ب  • مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتهرُّ
الضريبي

• رسوم معامالت الصرف األجنبي
• ضريبة الكربون العالمية

• ضريبة التبغ

التمويل المختلط الذي يشمل مصادر   •
دولية

غير المالية

نظامية

• التجارة في السلع- الوصول إلى الصادرات والقدرة 
على التصدير )ومنها المعونة من أجل التجارة(

• التجارة في الخدمات- التحويالت الخارجية
• أجندة الضرائب الدولية

• النظام المالي العالمي واالستقرار االقتصادّي
• نقل التكنولوجيا

• الشراكات اإلقليمية

أخرى
• أطر واتفاقيات الحوار العالمّي

• تجميع ورصد البيانات العالمية 
• التعاون فيما بين بلدان الجنوب 

• الحوار الداخلي مع منظمات المجتمع المدني 
والقطاع الخاص وغيرها من األطراف 

المعنية
• الحوكمة الوطنية )ومنها تعزيز الشفافية 

المالية(، والقدرات والمؤسسات، واإلصالح 
الزراعي، ومناخ األعمال

الجدول 1: وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

المصدر: أهداف التنمية المستدامة - “ما هي وسائل التنفيذ؟” نظام األمم المتحدة اإلنمائي المستقبلّي، اإلحاطة رقم 21، سبتمبر 2014م.
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يتم توجيه العمليات التمويلية لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وفًقا لسياسة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
للحد من الفقر، وبرنامج عمل الصندوق واستراتيجيات شراكة الدول األعضاء، وعمليات التشاور مع الدول 
األعضاء. ويستفيد الصندوق كذلك من تجربة البنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسات المشابهة، ويقوم بإشراك 

المستشارين والمتخصصين الخارجيين لدعم العملية. 

إن التخفيف من وطأة الفقر يتطلب تدخالت موجهة في مجاالت التنمية االجتماعية والبشرية مثل التعليم األساسي 
والخدمات الصحية وتحسين الكفاءات، خاصة للنساء واألطفال، وتمكين المواطنين، الرجال والنساء على حد 
سواء، وتزويد الفقراء والفئات الضعيفة بفرص توليد الدخل. ولهذا، فإّن الصندوق يعطي األولوية للمشروعات 
التي تتناول بصفة أساسية هذه القطاعات. وهو يؤكد على الجوانب األساسية ألنشطة النمو الموجهة للفقراء 
عبر التنمية الريفية والزراعية، والبنية األساسية الريفية والثانوية، والتمويل األصغر، والتدريب المهني. وهو 
يؤكد كذلك على أهمية الشراكات والتمويل المشترك لتكميل موارده المحدودة وتوسيع برامجه. ويركز أيًضا 

على التعامل مع المجتمع المحلي والكيانات القاعدية الشعبية لتحقيق توجه ُشمولي نحو الحد من الفقر.

وتحدد ثالثة محاور رئيسية مجال تركيز أنشطة الصندوق الداعمة لعملية الحد من الفقر: )أ( ضمان أّن هذه 
األنشطة توفر أعمااًل ووظائف إضافية تصل إلى الفئات المستهدفة من الفقراء والمعوزين؛ )ب( تعزيز تنمية 
رأس المال البشري من خالل تحسين التعليم والدعم الصحي؛ )جـ( ضمان أّن التدخالت المدعومة تزود الفقراء 

بفرص توليد دخل مستدامة.

اعتمادات المشروعات/البرامج

خالل عام 1437 هـ )2016م(، تم اعتماد 14 عملية بكلفة 99.1 مليون دوالر أمريكي في 11 دولة عضًوا، 
مقابل 19 عملية بكلفة 133.36 مليون دوالر أمريكي في 15 دولة عضًوا في عام 1436هـ )2015م(. 
تقدر بمبلغ 1.515 مليار دوالر أمريكي. وقد  التكلفة اإلجمالية للمشروعات التي تم اعتمادها في عام 1437هــ 
غطت هذه االعتمادات القطاعات الرئيسية لبرامج الحد من الفقر، وبالتحديد برامج التعليم ومحو األمية المهنية 

والتمويل األصغر والصحة والتنمية الريفية والزراعية والمواصالت والطاقة. 

الدول األعضاء األقل نمًوا مستفيدون كبار من الصندوق

يدرك الصندوق حالة الفقر الكبيرة في الدول األعضاء، حيث إّن نحًوا من 400 مليون شخص يعيشون في 
الفقر المدقع )أو 40% من مجموع سكان العالم يعيشون على أقل من 1.9 دوالر أمريكي في اليوم(. وبحساب 
األرقام الفعلية، فإّن اإلحصائيات تظهر أّن الفقر يزداد سوًءا في أفريقيا جنوب الصحراء. ولذلك، فوفًقا لسياسة 
برامج  من  األساسيين  المستفيدين  نمًوا  األقل  األعضاء  الدول  مثلت  الفقر،  من  للحد  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
من  بالمائة  تخصيص ٨0  على  الصندوق  تمويل  سياسة  وتنص  )2016م(.  عام 1437هـ  الصندوق خالل 

تمويل2
الصندوق
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التمويل السنوي للصندوق للدول األعضاء األقل نمًوا و20 بالمائة إلى الجيوب الفقيرة في غير الدول األعضاء 
األقل نمًوا. 

تماشًيا مع هذه السياسة، كانت مخصصات الصندوق للدول األعضاء األقل فقًرا تمثل 75% )7٨.29 مليون 
دوالر أمريكي( من مجموع االعتمادات في عام 1437هـ. ومن حيث توزيع المشروعات، خصص وللتعليم 
40% )40 مليون دوالر( وللطاقة 23% )23 مليون دوالر( وللصحة 10.1% )10 ماليين دوالر(، وللزراعة 
وللمياه  دوالر(،  مليون   2.9(  %3 األصغر  وللتمويل  االعتمادات،  مجموع  من  دوالر(  مليون   ٨.1(  %٨

والصرف الصحي 5% )5 ماليين دوالر(، وللقطاعات األخرى 10% )10 ماليين دوالر(.

ناسور الوالدة األكثر شيوعا يحدث بين النساء اللواتي يعشن في بلدان منخفضة الموارد، واللواتي يلِدن دون الحصول على المساعدة الطبية. وتُظهر االحصاءات ان ما ال يقل عن 50% من 
النساء اللواتي يعانين من ناسور الوالدة ال يحِصلن على العالج. ويدعم صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية جهود معالجة ناسور الوالدة في أفريقيا عن طريق تمويل الِمنح.
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ِهبة البصر: ضعف البصر يؤثر على عدد كبير من السكان في الدول األعضاء، ويُعّد الفقر عامال رئيسيا في ذلك. يقدم 
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مساعدات من أجل العمى الذي يُمكن تجنُّبه في أفريقيا جنوب الصحراء للتخفيف من 

حدة الوضع.

خالل العام قيد النظر، استمر الصندوق في استكشاف فرص توسيع تغطية برامجه الرئيسية، وخاصة برنامجي 
التمويل األصغر ومحو األمية المهنية، كأدوات لمعالجة الفقر في الريف. واعتُمد برنامج لمحو األمية المهنية 
في السنغال بعد مرحلة تجريبية ناجحة تم تنفيذها في منطقتين محتاجتين في الدولة. وتُظهر النتائج أّن للمشروع 
في  والشباب  المرأة  تمكين  في  وقد ساهم  للمستفيدين،  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  إيجابًيا على  تأثيًرا 
المناطق المستهدفة. وفي المرحلة الثانية، سيتم تزويد المستفيدين بالتمويل األصغر لتطوير أعمالهم واالنتفاع 

من المهارات التي اكتسبوها. 

إلى  يهدف  أوغندا  لدولة   )TVET( والمهني  الفني  والتدريب  للتعليم  دعم  برنامج  اعتماد  تم  مماثل،  وبشكل 
المساهمة في تحويل هذا المجال التدريبي إلى نظام شامل لتطوير الكفاءات والمهارات الفنية للتوظيف وتحسين 

اإلنتاجية والنمو. 

ومّول الصندوق أيًضا مشروًعا للتعليم ثنائي اللغة في تشاد، يعتمد على إطار عمل برنامج تعميم التعليم ثنائي 
اللغة في الدولة ويحصل على الدعم من البنك اإلسالمي للتنمية. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين 

جودة التعليم ثنائي اللغة وتطوير ودمج المدارس القرآنية في نظام التعليم الرسمي في الدولة. 

واعتمد الصندوق كذلك مشروع التعليم ثنائي اللغة الفرنسي العربي في كوت ديفوار. وهذا المشروع يتماشى 
مع خطة العمل متوسطة األمد للحكومة والساعية إلى إصالح نظام التعليم وتوفير تعليم أساسي يتسم بالجودة 
لألطفال من سن السادسة إلى السادسة عشرة. ويهدف المشروع بشكل خاص إلى تعزيز نظام تعليم احتوائي 
من خالل دمج المدارس الفرنسية العربية ضمن نظام التعليم الرسمي. وعند االنتهاء، سيفيد المشروع 7400 

طالب. وباإلضافة إلى ذلك، سيتلقى 1000 معلم و50 مدرًبا تعليمًيا ومفتًشا التدريب.

يهدف  السنغال  في  الزراعي  المجال  في  األعمال  ريادة  لتنمية  برنامًجا  الصندوق  اعتمد  مماثلة،  وبصورة 
المزيد  لتيسير  الفنية  والمعرفة  المطلوبة  الخدمات  توفير  خالل  من  الزراعية  واإلنتاجية  اإلنتاج  زيادة  إلى 
القيمة.  سلسلة  عبر  التوظيف  فرص  من 
في  الحكومة  جهود  المشروع  ويدعم 
تعزيز التوظيف في األرياف بهدف زيادة 
استراتيجية االكتفاء  الغذاء وتحقيق  إنتاج 

الغذائي المعلنة في أنحاء الدولة.

إلى  قرض  بتقديم  أيًضا  الصندوق  وقام 
في  األساسية  األصغر  التمويل  مؤسسة 
 Meck( اتحاد جزر القمر ،ميك موروني
يسمى  الذي  والمشروع،   .)Meroni
الشبابية  األعمال  ريادة  دعم  مشروع 
)YES(، قد حصل أيًضا على دعم ِصلَِتْك 
غير  منظمة  وهي   ،)SILATECH(
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إيجاد  على  وتعمل  قطر  مقرها  حكومية 
االقتصادية  الفرص  وتوسيع  الوظائف 
العربي.  العالم  أنحاء  في  للشباب 
 )1( هي:  للمشروع  المحددة  واألهداف 
القطاعات  في  القيمة  سالسل  تنمية  دعم 
أبناء  كفاءة  وبناء   )2( االستراتيجية؛ 
جزر القمر في إنتاج وتسويق المحاصيل 
اإليلنغ  أساسي  )بشكل  للنقد  المدرة 
الكفاءة  وبناء   )3( والفانيليا(؛  والقرنفل 
المؤسسية لمؤسسة ميك موروني وغيرها 
من أصحاب المصلحة في مجاالت ريادة 

األعمال والتمويل اإلسالمي.

فالناجون من  الدولة.  في  ايبوال  انتشار  بعد  الصحي  النظام  لتقوية  أيًضا مشروًعا في غينيا  الصندوق  ودعم 
فيروس اإليبوال في غينيا، وفي كل غرب أفريقيا بالطبع، يعّدون محظوظين أكثر من أي وقت مضى لنجاتهم 
من المرض. لكن مشكالتهم الصحية لم تنته نتيجة لمعركتهم الكبيرة مع ذلك المرض. ويهدف تمويل الصندوق 
إلى المساعدة في تحديث الخدمات الصحية لتلبي الحاجات الصحية المستمرة للناجين. ويهدف التمويل أيًضا 

إلى معالجة التحديات المرتبطة بالوباء والمشكالت الكبيرة األخرى للصحة العامة في الدولة.

بشكل مماثل، استمر الصندوق في دعم برنامج القضاء على شلل األطفال في باكستان. فبفضل الجهود العالمية 
لمحاربة المرض، انخفضت حاالت شلل األطفال بأكثر من 99%. وهذا يجعل القضاء على المرض هدًفا ممكن 
التحقيق. وفي الحقيقة، فإن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان اللتان يستوطن فيهما المرض حالياً من 
بين دول العالم. وسيكون المشروع ترسيًخا للشراكة المستمرة بين البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة بيل وماليندا 
غيتس )BMGF( للقضاء على شلل األطفال في باكستان، والتي حققت إنجازات كبيرة في إيصال البلد إلى 
أعتاب القضاء على المرض. وباكتمال المشروع، سيكون جميع األطفال الباكستانيين )أكثر من 36 مليوًنا( 

محصنين تماًما ضد شلل األطفال مدى الحياة.

واعتمد الصندوق أيًضا مشروًعا لطاقة الرياح )Wind Power( بقوة 150 ميجا وات لدولة باكستان، يهدف 
إلى معالجة عجوزات االمداد الكهربائي وتحسين أمن الطاقة. وسيعزز المشروع من النمو االقتصادي عبر 
مبادرة  المشروع  ويدعم  الصيف.  أثناء فصل  الطاقة، خاصة  في  المتزايد  العجز  وتقليل  الطاقة  إمداد  زيادة 
الحكومة التي تهدف إلى إيصال توليد الطاقة من الرياح إلى 1500 ميجا وات في نهاية عام 201٨ و9700 
ميجا وات في عام 2030. وسيحّد المشروع أيًضا من اعتماد الدولة على الواردات عالية التكلفة للنفط لتوليد 

الطاقة ومن َثم يقلل من العبء على موازنة المدفوعات.

 )توجد قائمة وملخص بجميع المشروعات التي اعتمدها الصندوق في عام 1437هـ )2016م( في الملحقين 1و2(. 

المهني  التدريب  برنامج  في  فائز  ُمشارك  إلى  جائزة  يقدم  للتنمية،  اإلسالمي  التضامن  من صندوق  فيردي،  يوسف  األخ 
والتمويل األصغر في السنغال.
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االعتمادات التراكمية

بالنسبة لالعتمادات التراكمية منذ تدشين عمليات الصندوق التمويلية في عام 2007، اعتمد الصندوق ٨.664 
مليون دوالر أمريكي ألجل 106 مشروعات في 33 دولة من الدول األعضاء. ومن بين هذه االعتمادات، تم 
تخصيص 75% إلى الدول األعضاء األقل نمًوا، تم تقديم 640.7 مليون دوالر أمريكي )أي 96.4%( منها في 

هيئة قروض، بينما ُقّدم المبلغ المتبقي )24.1 مليون دوالر أمريكي( في هيئة منح.

المشروعات المكتملة

اكتمل بالفعل عشرون مشروًعا من المشروعات التي مّولها صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. ويبلغ عدد 
العمليات الجارية حتى نهاية 2016، بينما تبلغ المسحوبات التراكمية 145 مليون دوالر أمريكي )23% من 

مجموع االعتمادات(.

تشجيع التمويل المشترك مع شركاء إنمائيين

إّن التمويل المشترك باعتباره جزًءا من الحافز لحشد الموارد مهم لالستفادة من موارد الصندوق كي يكون 
لها تأثير نافع للدول المستفيدة. والتمويل المشترك يؤدي إلى تحسين الفاعلية عبر المؤسسات التمويلية وتحقيق 
الممارسات الجيدة وتقليل التكلفة وتحفيز المزيد من االستثمارات، كما يساعد على »إنجاز الكثير بتكلفة أقل«.

ولذلك، فإّن الصندوق يولي تركيًزا كبيًرا على حشد الموارد للمشروعات في مجاالت االهتمام المشترك للحكومات 
وللصندوق وللشركاء اآلخرين الذين لم يكونوا ليأتوا إلى الدولة المستفيدة في غياب ترتيبات التمويل المشترك. 
ويبحث الصندوق عن شراكات مع شركاء تمويل ألنشطة الدعم الفني و/أو التمويل لبعض المكونات لمشروعات 
معينة. ويمكن للتمويل المشترك أن يكون في هيئة منحة أو قرض، ميسر أو غير ميسر الشروط. ويمكن توفير 

التمويل المشترك كذلك على نحو متواٍز أو موحد، بيد أّن غالبية هذا النوع من التمويل يتم على نحو متواٍز.

في عام 1437هـ )2016(، كان إجمالي تكلفة المشروعات المعتمدة 1.515 مليار دوالر أمريكي، بينما كانت 
مساهمة الصندوق 99.1 مليون دوالر أمريكي - ممثلة نسبة 6.1% من إجمالي التمويل. وتمت تغطية التكلفة 
المتبقية من خالل البنك اإلسالمي للتنمية وشركاء تمويل آخرين، منهم الحكومات الوطنية والمؤسسات متعددة 

األطراف والمانحون ثنائيو األطراف والمنظمات غير الحكومية.

أهمية الشراكات االستراتيجية: 

للتنمية لتكوين  الفقر، يسعى صندوق التضامن اإلسالمي  للتنمية للحد من  البنك اإلسالمي  تماشًيا مع سياسة 
شراكات استراتيجية ألجل التنفيذ الفعال لهذه السياسة. وتوفر الشراكات والتحالفات االستراتيجية للصندوق 
بغير  إليها  لتصل  تكن  لم  والخبرات  الموارد  من  أوسع  إلى مجموعة  للوصول  فرصة  وتخلق  تنافسية  ميزة 
ذلك. وهذا يعني أّن الشراكات يمكن أن تساعد في توفير مجموعات مهارات مميزة وفرص تمويل مشترك 
الحكومية  غير  المنظمات  مع  والشراكات  الصندوق.  تدخالت  إلى  القيمة  إضافة  في  تسهم  األعضاء  للدول 
والوكاالت المتخصصة، كما في القطاع الصحي )مثل: عملية مكافحة ناسور الوالدة في شرق أوغندا(، تضمن 
الصندوق. وتصنع  الضرورية إلنجاح مشروعات  الخدمات  يقدمون خدمة ممتازة في مجاالت  الشركاء  أن 
الشراكات أيًضا حافًزا للدول المستفيدة لكي تستخدم تمويل الصندوق بشكل مسؤول في تنفيذ المشروع وتحقيق 
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بعثة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية إلى مشروع القرى المستدامة في منطقة َسالمات، تشاد: البعثة تُناقش القضايا المتعلقة بتنفيذ المشروع مع المجتمع المحلي.

العمل، وتحسين الحوكمة، مما يؤدي إلى مضاعفة  لتقوية عالقات  أيًضا إحدى أفضل الطرق  أهدافه. وهي 
المنافع والنجاحات.

لقد أنشأ الصندوق شراكات مع مجتمع تنموي واسع. والشركاء األساسيون للصندوق في التدخالت اإلنمائية 
في  المصلحة  أصحاب  مع  شراكته  الصندوق  قّوى  فقد  ذلك،  ومع  المستفيدة.  الدول  حكومات  هم  للصندوق 
مجاالت برامجه األساسية، وخاصة في برنامج محو األمية المهنية )VOLIP( وبرنامج دعم التمويل األصغر 
)MFSP( وبرنامج القرى المستدامة )SVP(. ويهدف الصندوق إلى مشاركة الدروس المستفادة مع المؤسسات 
والمنظمات ذات الخبرة الغنية أو التي تحظى بموقع أفضل وذلك لتأمين المشاركة والتنفيذ الفعال لهذه البرامج.

ويتم كذلك تطوير عالقات عمل قوية مع المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا )BADEA( والهالل 
األحمر القطري وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة التنمية الدولية البريطانية ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية 
عبر العالم. وقد قّوى الصندوق من عالقته مع المؤسسات القطرية للتعاون في مشروعات الحد من الفقر في 
الدول األعضاء، وخاصة في جزر القمر وتشاد. وتشمل هذه المنظمات: »صلتك«، وقطر الخيرية، وصندوق 
قطر، والهالل األحمر القطري، والتعليم فوق الجميع )EAA(. وتهدف العالقة مع هذه المؤسسات إلى تدعيم 

مشاركة المعرفة باإلضافة إلى التمويل المشترك والتعاون الفني.

ويعمل الصندوق أيًضا على الدخول في شراكات تعاونية مع العديد من الوكاالت المختارة التابعة لألمم المتحدة 
ولغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية التي تشارك في مجال التخفيف من وطأة الفقر في الدول األعضاء 
بالبنك اإلسالمي للتنمية. وتتمتع هذه المؤسسات بخبرة غنية في تقييم المشروعات واإلشراف عليها وإدارة 

القروض وتقييم اآلثار واستدامة الجهود اإلنمائية بعد استكمال المشروعات/البرامج.
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أنشطة مجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

عاصمة  جاكرتا،  في  للتنمية  اإلسالمي  التضامن  صندوق  محافظي  لمجلس  التاسع  السنوي  االجتماع  ُعقد 
جمهورية إندونيسيا في يوم الخميس 12 شعبان 1437هـ )19 مايو 2016م(، بالتزامن مع االجتماع السنوي 
الحادي واألربعين لمجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية. وقد اعتمد مجلس المحافظين جميع التوصيات التي 

رفعتها إليه لجنة إجراءات المجلس بشأن الصندوق، واعتمد المجلس ثمانية قرارات تتعلق بتلك التوصيات.

المالية  السنة  عن  المراَجعة  المالية  وبياناته  السنوي  الصندوق  تقرير  الصندوق  محافظي  مجلس  اعتمد  وقد 
المنتهية في 30 من ذي الحجة عام 1436هـ )13 أكتوبر 2015م(. وتباحث مجلس المحافظين أيًضا بشأن 
بإدارة  المجلس  الجديدين، وأشاد  التنظيمي ونموذج أعماله  ـوتنفيذ هيكله  أثناء عام 1436هـ  تقدم الصندوق 
الصندوق للجهود التي تم تحقيقها أثناء العام. ومع التنويه بالجهود التي تم عملها فيما يتعلق بحشد الموارد، 
إال أّن مجلس المحافظين قد عبر عن قلقه إزاء ضآلة مساهمات الدول األعضاء في رأسمال الصندوق، األمر 

الذي يحّد من عملياته.

وعلى الرغم من أّن مجلس محافظي الصندوق كان قد اعتمد بالفعل قراًرا في اجتماعه السنوي الرابع يدعو 
الدول األعضاء إلى ربط مساهماتها الطوعية في رأسمال الصندوق بمعيار متوسط وزني يعتمد على ثالثة 

ُعِقد االجتماع السنوي الحادي واألربعون لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في جاكرتا، إندونيسيا، 15-19  مايو 2016.

الحوكمة3
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مؤشرات: الناتج اإلجمالي المحلي الفعلي للدولة، وقيمة صادرات السلع والخدمات، وقيمة احتياطيات العملة 

األجنبية - فقد تم إبالغ مجلس المحافظين بأّن عدًدا قلياًل من الدول األعضاء فقط قد استجاب بشكل إيجابي 

لهذا القرار المهم.

وإضافة إلى ذلك، تم إبالغ مجلس المحافظين بأّن بعض التقدم الملموس قد أُحرز فيما يتعلق بتنفيذ قراره الداعي 

للدول األعضاء التخاذ جميع اإلجراءات لدعم جهود الصندوق في حشد الموارد، مثل تخصيص وقف مناسب 

لصالح الصندوق يُمّكنه أن يقوم بتطويره لتوليد دخل يمكن أن يحسن من موارده. وينص القرار أيًضا على 

أّن الوقف المخصص سيُعّد إضافة إلى المساهمة المالية للدولة العضو ذات العالقة إلى رأسمال الصندوق. 

وسيستخدم الصندوق 50% من الدخل المتولِّد من استثمارات الوقف على األقل لتمويل مشروعاته في الدولة 

العضو ذات العالقة، وستستخدم القيمة الباقية في تمويل األنشطة األخرى للصندوق.

وقد طلب مجلس المحافظين من مجلس اإلدارة تعزيز مشاوراتِه مع الدول األعضاء من أجل الُحصول على 

التزامات كافية من الدول األعضاء لتقديم إسهامات مناسبة تكافئ قدراتها االقتصادية والمالية.

السعودية يوم 22  العربية  بالمملكة  العاشر في جدة  السنوي  وقرر مجلس محافظي الصندوق عقد اجتماعه 

شعبان من عام 143٨هـ )الموافق ليوم 1٨ مايو 2017م(. وقد اعتمد المجلس أيًضا السادة ارنست اند يونغ 

كمراجعي حسابات صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية للعام المالي 143٨/1437 هـ )2016م(.

وأتاح االجتماع السنوي أيًضا الفرصة لعقد منتدى تلتقي فيه إدارة الصندوق مع بعثات الدول األعضاء ومناقشة 

القضايا ذات األهمية بالنسبة لهم.

أنشطة مجلس إدارة الصندوق

للتنمية هو  للبنك اإلسالمي  التنفيذيين  المدراء  فإّن مجلس  للتنمية،  التضامن اإلسالمي  بلوائح صندوق  عماًل 

مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ويرأسه رئيس البنك اإلسالمي للتنمية.

ومجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على أنشطة الصندوق ويمكنه لهذا الغرض أن يمارس جميع السلطات 

العام على األقل، ومن بين واجباته  المجلس أربع مرات في  يلتقي  المحافظين.  إليه من قبل مجلس  المخولة 

التمويل  وأحكام  اإلدارية، ووضع شروط  والموازنة  والسياسات  القروض  مقترحات  اعتماد  المسؤولية عن 

واإلجراءات المتعلقة بالعمليات والتوجيه بشأن مجاالت محددة من األنشطة، واتخاذ القرارات بشأن المسائل 

)لجنة  دائمة  لجنة  وللمجلس  الصندوق.  الئحة  بمقتضى  إليه  المفوضة  السلطات  مع  يتفق  بما  االستراتيجية 

المراجعة( تستعرض وتناقش الوثائق التي تُقدم إلى المجلس للنظر والموافقة.

وتعقد االجتماعات االعتيادية لمجلس إدارة الصندوق بالتبادل مع اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة اإلسالمية 

للبنك  التنفيذيين  المدراء  لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، وقد فوض مجلس اإلدارة سلطته إلى مجلس 

اإلسالمي للتنمية العتماد برامج/مشروعات الصندوق في أوقات عدم انعقاد مجلس إدارة الصندوق.
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عقد  )2016م(،  1437هـ  عام  وفي 

نظر  اجتماعات  ثالثة  اإلدارة  مجلس 

خاللها في عدد من البنود المتعلقة بتمويل 

ونظر  السياسات.  ومسائل  المشروعات 

مجلس اإلدارة أثناء هذه االجتماعات في 

تصريحات مدير عام الصندوق التي تبرز 

األنشطة المتنوعة التي قام بها الصندوق 

العمل  العام باإلضافة إلى مجاالت  خالل 

اإلضافي والتحسين.

بلغ  تمويلية،  عملية   14 المجلس  واعتمد 

دوالر  مليون   99.1 تكلفتها  مجموع 

أمريكي لمشروعات/برامج الحد من الفقر 

بالبنك  األعضاء  الدول  من  دولة  في 11 

فقد الحظ مجلس  الصندوق،  من  المصّدقة  القروض  من  السحب  قلة  لمسألة  بالنسبة  وأما  للتنمية.  اإلسالمي 

اإلدارة وجود حاجة ضرورية إلى النظر في حلول عملية للتعامل مع هذه المسألة.

وأكد المجلس على أّن التخفيف من وطأة الفقر يتطلب تدخالت موجهة في مجاالت التنمية االجتماعية والبشرية 

المواطنين،  وتمكين  واألطفال،  للنساء  خاصة  الكفاءات،  وتحسين  الصحية  والخدمات  األساسي  التعليم  مثل 

الرجال والنساء على حد سواء، وتزويد الفقراء والفئات الضعيفة بشبكات أمان اجتماعية.

ونّوه المجلس بالتحسن الملحوظ في العائدات على استثمارات الصندوق لموارده الرأسمالية في عام 1437هـ 

)2016م(. وألجل تحسين أداء استثمارات الصندوق، اعتمد المجلس سياسة الصندوق االستثمارية التي ستوجه 

استثمارات الصندوق لموارده الرأسمالية من اآلن فصاعًدا. وأشاد المجلس أيًضا بالشراكات وعالقات التشبيك 

التي حققها الصندوق حتى اآلن.

واعتمد المجلس الموازنة لتنفيذ البرامج والنفقات اإلدارية للصندوق لعام 1437هـ )2016م( بمقدار ٨6.6 

مليون دوالر أمريكي، منها 3.91 مليون دوالر أمريكي لتنفيذ البرامج و2.52 مليون دوالر أمريكي للنفقات 

اإلدارية، و0.433 ُمِعّدات. ووّجه مجلس اإلدارة كذلك بأنه ينبغي على الصندوق أن ينظر في تحسين إطاره 

العملياتي برؤية ترمي إلى تحسين سرعة اعتماد وتنفيذ المشروعات. 

وأكد المجلس على الحاجة إلى حملة شاملة لحشد الموارد على مستوى الدول األعضاء لتحسين المستوى الحالي 

للمساهمات.

التعاون اإلسالمي في 2٨ نوفمبر /  للتنمية مذكرة تفاهم مع الصناديق اإلنسانية لمنظمة  التضامن اإلسالمي  وّقع صندوق 
تشرين الثاني 2016 في الدوحة، قطر. تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة استراتيجية بين صندوق التضامن اإلسالمي 
نيابة عن  العام،  المدير  الوهيب،  وليد  الدكتور  ِقبل  من  التوقيع  تم  اإلسالمي.  التعاون  لمنظمة  اإلنسانية  والصناديق  للتنمية 
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، والشيخ الدكتور عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس األمناء نيابة عن الصناديق اإلنسانية.
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ISFD Mission meets with the Head of State, Chad, H.E. Idris Bebby Itno. The mission discussed 
issues of mutual cooperation between Chad and the ISFD.

المساهمات في رأسمال الصندوق

في نهاية عام 2016م أعلن البنك اإلسالمي للتنمية و4٨ من دوله األعضاء عن مساهماتهم في الصندوق )ينظر 

الملحق 3(. ومن بين الدول المشاركة، قامت 30 دولة بدفع مساهماتها كاملة. وما زالت تسع دول أعضاء بالبنك 

المساهمات في  انخفاض معدل اإلعالن عن  المجلس في  ستعلن مساهماتها في رأسمال الصندوق. وقد نظر 

رأسمال الصندوق حيث وردت إضافات ضئيلة قيمتها 3.35 مليون دوالر أمريكي من خمس دول.

الموارد  بحشد  المتعلقة  السابقة  الصندوق  محافظي  مجلس  قرارات  تنفيذ  إلى  الحاجة  على  الصندوق  وأّكد 

للصندوق، وبخاصة التعامل مع مسألة عدم استجابة بعض الدول األعضاء لجعل مساهماتها على أساس معيار 

معتمد. وفي استجابة لتوجيه مجلس المحافظين، تم إرسال خطابات إلى جميع المحافظين بتوقيع رئيس مجلس 

اإلدارة المعني للصندوق تطلب منهم تنفيذ قرار مجلس محافظي الصندوق رقم ص ت إ ل/م م/3-432 الذي 

يدعو فيه المجلس الدول األعضاء إلى تحديد مقدار مساهماتها الطوعية في الصندوق على أساس معيار وزني 

محدد يراعي وضع إجمالي الناتج المحلي الفعلي للدولة، والقيمة اإلجمالية لصادراتها، واحتياطياتها من النقد 

األجنبي.

إدارة  من  كذلك  اإلدارة  مجلس  وطلب 

الصندوق دعوة الدول األعضاء إلى تنفيذ 

بشأن  الصندوق  محافظي  مجلس  قرار 

أيًضا  المجلس  وأكد  الوقف.  تخصيص 

المشروعات  أثر  تقوية  إلى  الحاجة  على 

الدول  إلقناع  الصندوق  قبل  من  الممولة 

وباإلضافة  مساهماتها.  بزيادة  األعضاء 

على  المجلس  أعضاء  أكد  ذلك،  إلى 

أكثر ظهوًرا  الصندوق  إلى جعل  الحاجة 

في وسائل اإلعالم، األمر الذي يمكن أن 

يساعد في حشد المزيد من الموارد. 

هيئة إدارة الصندوق

االستراتيجيات  إدارة  العام وشعبتين هما: شعبة  المدير  مكتب  للصندوق من  الحالي  التنظيمي  الهيكل  يتألف 

والبرامج وشعبة حشد الموارد واالستثمار. ويشغل منصب المدير العام للصندوق في الوقت الحالي الدكتور 

إدارة االستراتيجيات والبرامج  الدكتور محمد صفي هللا منصور شعبة  الوهيب. ويترأس  المحسن  وليد عبد 

ويقود الدكتور أزهري قاسم فريق شعبة حشد الموارد واالستثمار. وفي نهاية عام 2016، تألف عدد منسوبي 

الصندوق من 13 موظًفا مهنًيا و3 موظفين مساندين.
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نموذج األعمال الجديد للصندوق

بمراجعة تقدم الصندوق منذ تدشينه في عام 2007، اتخذ مجلس اإلدارة قراًرا في شهر ديسمبر 2015م بوضع 
نموذج أعمال وهيكل تنظيمي جديدين ألجل تحسين أداء الصندوق. وبشكل محدد، قرر مجلس اإلدارة ما يلي: 

1(  اإلبقاء على صفة الصندوق باعتباره صندوًقا خاًصا داخل البنك اإلسالمي للتنمية وفًقا للبند 3 من 
لوائح الصندوق.

اعتماد نموذج أعمال جديد حيث يكون المدير العام رئيًسا للصندوق ويقوم برفع التقارير مباشرة إلى   )2
رئيس البنك اإلسالمي للتنمية/رئيس مجلس إدارة الصندوق. وسيكون للمدير العام مهام إشرافية على 

عملية حشد الموارد واستثمارات الموارد الرأسمالية والترويج والمشروعات المبتكرة.

أن تتم عمليات الصندوق بالتنسيق مع اإلدارات ذات الصلة في البنك اإلسالمي للتنمية.  )3

ويُؤطر نموذج أعمال الصندوق المعتمد، كما أجازه مجلس اإلدارة، في سياق خطوط األنشطة الثالثة التالية:

حشد الموارد   -

االستثمارات  -

العمليات  -

وفي سياق خطوط األعمال هذه، تم تحديد أربعة مجاالت أساسية للصندوق:

اتباع نهج مبتكر لحشد الموارد، بما في ذلك رأس المال األساسي إضافة إلى رأس المال التكميلي  -

)التمويل المشترك والتبرعات الوقفية(  -

دعت  إذا  واالستعانة،  الداخلية  االستثمارات  ذلك  في  بما  للصندوق،  األساسي  المال  رأس  استثمار   -
الحاجة، بمديري صناديق من خارج البنك.

المدير العام لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، الدكتور وليد الوهيب، يلتقي بوزير المالية السابق لجمهورية إندونيسيا، ورئيس مجلس محافظي البنك 
جاكرتا  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  محافظي  لمجلس  واألربعين  الحادي  االجتماع  هامش  على  للتنمية،  اإلسالمي  التضامن  / صندوق  للتنمية  اإلسالمي 

بإندونيسيا في 19 مايو 2016.
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استحداث برامج مبتكرة للحد من الفقر.  -

الدعاية والترويج، ال سيما لبرامج الصناديق ومشروعاته، إضافة إلى التعريف بالصندوق باعتباره   -
يلعب دوًرا محورًيا في مجال االستشارات والمعرفة في مجال الحد من الفقر في الدول األعضاء.

تنفيذ نموذج األعمال الجديد للصندوق

كان الصندوق قد بدأ في اتخاذ خطوات ثابتة نحو تنفيذ نموذج أعماله الجديد في عام 2016 عبر خطوط أعماله 
الثالثة الرئيسية: حشد الموارد، واالستثمارات في الموارد الرأسمالية، والعمليات التمويلية. وقد تضمنت هذه 

الخطوات اإلجرائية ما يلي:

تقوية إدارة الصندوق بهدف تحسين األداء.    -

تطوير برامج أساسية جديدة تستهدف إعانة الفقراء.    -

توسيع الشبكة من خالل مانحين ومساهمين لزيادة الموارد للبرامج المستهدفة.    -

زيادة جهود الصندوق لتحقيق إنجازات في حشد الموارد لكل من رأس المال األساسي والموارد التكميلية.    -

مراجعة السياسة االستثمارية للصندوق لتحسين استراتيجية تخصيص األصول وتحسين العوائد على     -
رأس المال المستثمر.

تأسيس شراكات وتحالفات مع أصحاب المصالح فيما يتعلق بمجاالت العمل األكثر أهمية للصندوق،     -
ال سيما في مجال حشد الموارد اإلضافية وزيادة الكفاءة في تنفيذ البرامج. وقد تم كذلك بذل الجهود في 
تقوية الشراكات مع الكيانات األهلية والحكومية باإلضافة إلى األقسام الداخلية بالبنك اإلسالمي للتنمية، 

للتشاور بشأن مجاالت التعاون الممكنة في برامج الصندوق. 

ورشة العمل االستراتيجية لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية: عقد صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ورشة عمل لتبادل األفكار حول خطته االستراتيجية 
الثانية التي ساعدت في تحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها لضمان فعالية الخطة المقترحة.

في الصورة: الدكتور أيوديلي أودوسوال، كبير االقتصاديين - البنك الدولي )المتحدث الرئيسي(؛ األستاذ جومو كوامي سوندارام، المنسق السابق للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية، منظمة األغذية والزراعة؛ د. م. ضياء قريشي، المدير السابق لالستراتيجية والعمليات، اقتصاديات التنمية، البنك الدولي؛ والدكتور 

شمس طور، كبير اخصائي إدارة البرامج في صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.
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استمر الصندوق في مشاوراته مع المؤسسات المحلية، مثل الوكالة التركية الدولية للتعاون والتنسيق     -
)TIKA(، ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم البريطانية، ومؤسسة قطر )التعليم فوق الجميع(، 
قطر  ومؤسسة   ،)OICHF( اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  اإلنسانية  والصناديق  )قطر(،  و«صلتك« 
من  وغيرها  بالكويت،  الزكاة  وبيت  للتنمية،  قطر  وصندوق  القطري،  األحمر  والهالل  الخيرية، 

المؤسسات، لتقوية الشراكات مع هذه المؤسسات.

وعلى مستوى المنظمات الدولية، استمر الصندوق في تقوية عالقات العمل مع البنك الدولي وصندوق     -
في  الصندوق  وبدأ  البريطانية،  الدولية  التنمية  اإلنمائي ووزارة  المتحدة  األمم  وبرنامج  الدولي  النقد 

دراسة إمكانية إطالق مبادرة إلنشاء اتحاد عالمي لمكافحة الفقر في دول منظمة التعاون اإلسالمي.

واإلنتاج  الصحافة  مجال  في  متخصصين  إلى  األمر  هذا  ونُِدب  الصندوق،  تواصل  أنشطة  توسيع     -
التليفزيوني.

استكشاف إمكانية عقد شراكات استراتيجية وتدشين برامج تمكين اقتصادي ومسؤولية مؤسسية مع     -
بعض الدول األعضاء، برؤية تهدف إلى دعم هذه البرامج من موارد الصندوق وجذب المساهمات من 

شركاء التنمية.

استقبال وفود من الدول األعضاء  

استقبل الصندوق وفوًدا من الدول األعضاء خالل اجتماعه السنوي في إندونيسيا وفي أوقات أخرى في المقر 
الرئيسي للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة. وقد استقبل مدير عام الصندوق وفوًدا من الصناديق اإلنسانية لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومن »منظمة اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم« وغيرها من المؤسسات، وتمت مناقشة فرص 
التعاون االستراتيجية بين الطرفين بهدف نفع الدول األعضاء. وبشكل مماثل، وقع الصندوق مذكرات تفاهم مع 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة التعاون اإلسالمي وِصلتك تؤكد على التعاون المتبادل بين الطرفين. 

لقاء وفد الصندوق  لرئيس جمهورية ُجزر الَقَمر 
استكشف  ظنين:  إكليُل  الفخامة  صاحب  السابق 
وتدشين  استراتيجية  شراكات  عقد  إمكانية  الوفد 
مع  مؤسسية  ومسؤولية  اقتصادي  تمكين  برامج 
بعض المؤسسات الَقمريّة، بغية دعم هذه البرامج 
من  مساهمات  وجذب  الصندوق  موارد  من 

شركاء إنمائيين لُجزر الَقَمر.
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وقف بنين على ”صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية”
في   )433-3 / م  م   / إ ت  قراراً )ص ت  للتنمية  التضامن اإلسالم ي  اعتمد مجلس محافظي صندوق   •
اجتماعه السنوي الخامس الذي عقد في 12 جمادى األولى 1433هـ )04 أبريل 2012م( بالخرطوم، 

عاصمة السودان، على النحو التالي:
يحث الدول األعضاء على اتخاذ كافة التدابير لدعم جهود الصندوق في تعبئة الموارد. ومن ذلك، على   -
سبيل المثال، وقف قطعة أرض للصندوق من أجل تطويرها، لكي تدر دخاًل يعزز موارد الصندوق؛
سيعتبر هذا الوقف إضافة إلى ما تقدمه الدولة العضو المعنية من مساهمة مالية في رأس مال الصندوق؛  -
الدولة  في  مشاريع  لتمويل  الوقف  استثمار  يدره  الذي  الدخل  من   %50 عن  تقل  ال  نسبة  ستستخدم   -

العضو، ويستخدم المبلغ المتبقي لتمويل أنشطة أخرى للصندوق.
استجابة لهذا القرار، كانت حكومة بنين أول بلد يخصص قطعة أرض لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية   •

في إطار "برنامج الوقف"؛
قدِّرت قيمة األرض على نحو مستقل بمبلغ 5.7 مليون دوالر أمريكي؛  •

أُنجِزت دراسة الجدوى. وتوصي هذه الدراسة باستثمار متعدد المنافع يتألف من برجين للشقق المفروشة   •
المؤجرة لفترات قصيرة، ومحالت لتجارة التجزئة، ومكاتب.

الداخلي  العائد  معدل  أن  إلى  التوقعات  وتشير  أمريكي.  دوالر  مليون  بنحو 22  المطلوب  التمويل  يقدر   •
)IRR( قبل الضريبة هو 13.3% على أساس نسبة الدين إلى أسهم رأس المال البالغة %45 -%55.

تمت الموافقة سواء على أسهم رأس المال أو على جزء من الدَّين من البنك اإلسالمي للتنمية؛  •
عقد حفل بدء األشغال في ٨ فبراير 2016م بمدينة كوتونو، وذلك بحضور رئيس دولة بنين، الدكتور   •

توماس بوني يايي، والمدير العام لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية الدكتور وليد الوهيب.

مراسم وضع حجر األساس لوقف صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بجمهورّية ينين، كوتونو، 8 فبراير 
شّرف الحفل صاحب الفخامة الدكتور توماس بوني يايي، الرئيس السابق لجمهورية بنين، وسعادة األستاذ ذو الکفل سالمي، المدير التنفيذي 

للبنك اإلسالمي للتنمية / صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، والدکتور وليد الوهيب، المدير العام لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.
وسيتطور المشروع إلى مبنى رائع من برجين تبلغ تكلفتهما نحو 22.0 مليون دوالر أمريكي. ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع في خلق 

فرص عمل وتطوير األعمال بجمهورية بنين عند االنتهاء.





استعراض
الوضع المالي

4



استعراض الوضع المالي

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية44

موارد الصندوق

يبلغ رأس المال المستهدف المعتمد لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 10 مليارات دوالر أمريكي. ويُبين 
نهاية عام 1437هـ )2016م(. وتتألف هذه االكتتابات من  المال في  الملحق 3 وضع االكتتابات في رأس 
مساهمات طوعية من الدول األعضاء في البنك ومن البنك نفسه. وليس للصندوق رأس مال قابل لالستدعاء.

وقد بلغ مجموع التعهدات في نهاية عام 1437هـ )2016م( 2.67 مليار دوالر أمريكي، منها 1.67 مليار 
البنك.  بها  التزم  أمريكي  البنك ومليار دوالر  في  الدول األعضاء  دولة من  بها 4٨  التزمت  أمريكي  دوالر 
وجاءت أكبر التعهدات من المملكة العربية السعودية )مليار دوالر أمريكي( ثم الكويت )300 مليون دوالر 
أمريكي( ثم إيران )100 مليون دوالر أمريكي( ثم الجزائر )50 مليون دوالر أمريكي( وقطر )50 مليون 

دوالر أمريكي(. )الملحق3(.

دوالر  مليار  مقابل 2.37  عام 2016م  نهاية  في  أمريكي  دوالر  مليار  المدفوع 2.532  المال  رأس  وبلغ 
أمريكي في نهاية العام السابق. وقد ُسددت أربع دفعات في عام 2016م، بإجمالي 153.4٨ مليون دوالر 

أمريكي، مقسمة كما يلي:

البنك اإلسالمي للتنمية: 150 مليون دوالر أمريكي.  -

بنغالديش: مليون دوالر أمريكي.   -

إندونيسيا: 2.3٨ مليون دوالر أمريكي.   -

تركمنستان: 0.1 مليون دوالر أمريكي.  -

ويتبقى دفع مبلغ قدره 149.5٨6 مليون دوالر أمريكي من تعهدات المساهمات للصندوق. وسيسدد البنك من 
هذا المبلغ 50 مليون دوالر أمريكي في عام 2017م، وتسدد الدول األعضاء 99.5٨6 مليون دوالر أمريكي. 
وقد قدمت خمس دول تعهدات جديدة في عام 2016م بلغ مجموعها 3.35 مليون دوالر أمريكي، وهذه الدول 
وهي: جزر القمر )650 ألف دوالر أمريكي( وغينيا )200 ألف دوالر أمريكي( وغامبيا )1.22 مليون دوالر 

أمريكي( وتوغو )مليون دوالر أمريكي( وتركمنستان )300 ألف دوالر أمريكي(.

كل  وتجرى  والسجالت،  الحسابات  حيث  من  التمويلية  وعملياته  الرأسمالية  موارده  بين  الصندوق  ويفصل 
عملياته التمويلية واستثماراته وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية المنظمة لألوقاف اإلسالمية. وعلى الرغم من 
مسك الصندوق حساباته بالدوالر األمريكي، فإن لوائحه تنص على جواز إمساكها بأية عملة أو عمالت أو 
وحدة حسابية يراها مجلس إدارة الصندوق مناسبة. وقد قرر مجلس اإلدارة، بصفة مؤقتة، استخدام الدوالر 
األمريكي وحدًة حسابيًة للصندوق ألن رأس ماله مقّوم بهذه العملة. وتمسك إدارة الرقابة المالية بالبنك حسابات 

الصندوق، بينما تُستثمر موارده الرأسمالية بمعرفة إدارتي الخزانة واالستثمارات بالبنك.

استعراض4
الوضع المالي
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الموارد التكميلية: 

يستهدف صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية الحصول على موارد تكميلية من خالل: 1( صناديق استئمانية 
الدول األعضاء؛ 3( والمشاركة في  الفقر؛ 2( وإعمار أراٍض وقفية في  التخفيف من وطأة  متخصصة في 
التمويل مع شركاء؛ 4( وعقد شراكات مع جهات خيرية ومستثمرين اجتماعيين والقطاع الخاص. وقد ركز 
الصندوق حتى اآلن على مشروعات الوقف التابعة له، مع بذل جهود في نفس الوقت لالستفادة من مصادر 

موارد تكميلية أخرى محتملة.

الوقف. وقد اكتملت  بنين هي أول دولة تقوم بتخصيص قطعة أرض لصالح الصندوق ضمن برنامج  دولة 
عملية تقييم ثمن األرض وقدرت القيمة بمبلغ 5.7 مليون دوالر أمريكي. وُعقدت مراسم افتتاح لوقف صندوق 

التضامن اإلسالمي للتنمية بدولة بنين يوم الثالثاء 9 فبراير 2016م. 

وخصصت حكومة بوركينا فاسو للصندوق قطعة أرض مساحتها 7000 متر مربع تقع في موقع متميز بمدينة 
وغادوغو. باإلضافة إلى ذلك، عبرت كل من األردن وأذربيجان والكاميرون وجزر المالديف والسودان عن 

رغبتها في تقديم أراٍض وقفية لصالح الصندوق. 

العمليات التمويلية

هذه  تمويل  وتم  أمريكي.  دوالر  مليون   99.1 بقيمة  2016م  عام  في  الصندوق  عمليات  اعتمادات  ُقدِّرت 
أّن  الصندوق معدة بطريقة تضمن  المطبقة على عمليات  الصندوق. والشروط واألحكام  العمليات من دخل 

رة إلى الدول األعضاء مع الحفاظ على االستدامة طويلة األمد للصندوق. التمويل يقدم بشروط ُميسَّ

االستثمارات

أثناء عام 2016ـ، وصلت قيمة استثمارات الصندوق في األسهم إلى 31.5 مليون دوالر أمريكي. وجميع 
في  أمريكي  دوالر  مليون   103.04 قيمته  دخاًل  ولدت  األسهم،  فيها  بما  األخرى،  االستثمارية  األصول 
الـُمَطبَّع  الدخل  لذلك، وصل  ونتيجة  عام 1436هـ.  في  أمريكي  دوالر  مليون  مقابل  67.43  عام 2016 
)Normalized income( إلى 90.3 مليون دوالر أمريكي في عام 1437هـ مقابل 70.4 مليون دوالر 
أمريكي في عام 1436هـ، وقد مثّل صافي عائد استثمار األصول 2.٨٨% في نهاية عام 2016 بالمقارنة مع 
2.34% لعام 1436ه. وال تزال الجهود تُبذل لمراجعة السياسة االستثمارية من حيث تنويع المحافظ لزيادة 

العائدات مع تحسين ملف المخاطر بما يتماشى مع ممارسات السوق.

زادت قيمة صافي أصول الصندوق بمقدار  22٨.9 مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 2016، تمثّل زيادة 
بنسبة ٨.62% عن قيمتها في عام 1436هــ لتبلغ 2.٨٨ مليار دوالر أمريكي. وقد زادت قيمة إجمالي المحفظة 
االستثمارية )صافي األصول - القروض واألصول األخرى( من 2.53 مليار دوالر أمريكي في نهاية عام 
1436هـ إلى 2.٨7 مليار دوالر أمريكي في نهاية عام 2016ـ، أي بزيادة بنسبة ٨.2%. ومن هذه الزيادة، 
استثمرت نسبة 96.0% في أدوات الخزانة واألدوات المالية التجارية. وقد وصلت استثمارات الصكوك إلى 
1.٨3 مليار دوالر أمريكي حتى نهاية 2016، تمثل نسبة 63.77% من محفظة االستثمار، مقارنة بــ 1.45 

مليار دوالر، تمثّل نسبة %56.7. 
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الدخل

األعضاء  البلدان  من  مدفوعة  مساهمات  من  للتنمية  اإلسالمي  التضامن  لصندوق  السائلة  األموال  تتكون 
والبنك اإلسالمي للتنمية إضافة إلى أرباح »الصندوق« المستبقاة. وبناًء على سياسة االستثمار في صندوق 
التضامن اإلسالمي للتنمية، استثمرت هذه األموال أساساً في مرابحة السلع والتوظيفات القصيرة المدة الموافقة 
للشريعة اإلسالمية سنة 2016م. ويُستثَمر جزء صغير منها في األسهم والعقارات. وأجري أكثر من 95% من 

استثمارات الصندوق بالدوالر األمريكي واليورو.

الدخل اإلجمالي

في سنة 2016م، بلغ إجمالي دخل الصندوق ٨7.663 مليون دوالر أمريكي، مقابل 65.025 مليون دوالر 
أمريكي سنة 1436هـ )2015 م(. ويتكون هذا الدخل أساساً من أرباح من الصكوك قدرها 50،729 دوالر 
أمريكي )50.729 مليون دوالر أمريكي سنة 1436هـ( وودائع سلع قدرها 1٨.673 مليون دوالر أمريكي 
)15.٨46 مليون دوالر أمريكي سنة 1436هـ( ومرابحة قدرها 11.279 مليون دوالر أمريكي )٨51.5 

مليون دوالر أمريكي سنة 1436هـ(.

المخصص لتعويض الخسائر

كان هناك مخصص لتعويض انخفاض قيمة القروض سنة 2016م في حسابات صندوق التضامن اإلسالمي 
للتنمية بمبلغ قدره 15،397 مليون دوالر أمريكي.

صافي الدخل

في سنة 2016م، بلغ صافي الدخل ٨3.037 مليون دوالر أمريكي مقابل 62.076 مليون دوالر أمريكي سنة 
1436هـ، أي بزيادة قدرها 33.٨%. ويشكل ذلك عائداً على صافي أصول الصندوق بنسبة 2.٨9% في سنة 
2016م مقابل 2.34% سنة 1436هـ. وبالنظر إلى أن صافي أصول الصندوق قد ارتفع بنسبة 7.06% خالل 
هذه الفترة )من 2.653 مليار دوالر أمريكي إلى 2.٨73 مليار دوالر أمريكي(، فإن هذا يدل على ارتفاع 
معدل العائد على استثمارات الصندوق من موارده الرأسمالية واألرباح المستبقاة غير المستخدمة خالل سنة 
 )Assets Impairment( 2016م. غير أن ذلك حصل بالرغم من تسجيل ُمخّصص انخفاض قيمة أصول

يبلغ 15.397 مليون دوالر أمريكي.

المصروفات

بلغت قيمة المصروفات في عام 2016م 1٨.65 مليون دوالر أمريكي، مقابل 22.17 مليون دوالر أمريكي 
في العام السابق. لكن المصروفات التراكمية للصندوق منذ عام 2007م بلغت 135.11 مليون دوالر أمريكي.

إدارة األموال السائلة

يلزم الصندوق أن يستثمر موارده غير المطلوبة على الفور لتمويل عملياته. وباعتباره وقًفا، لن يكون رأس 
يتم  الصندوق،  دخل  مضاعفة  وألجل  لذلك،  الصندوق.  عمليات  أنشطة  في  لالنتفاع  متاًحا  المدفوع  المال 
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المحافظة على السيولة فقط إلى الحد الذي يُمّكن الصندوق من تلبية متطلباته النقدية الحالية والتزاماته غير 
المصروفة. ويتم استثمار األصول السائلة للصندوق بما يتوافق مع توجيهات تم وضعها بناًء على سياسة إدارة 
للتنمية. وللصندوق كذلك سياسة استثمارية لتوجيه االستثمارات قصيرة  بالبنك اإلسالمي  المخاطر الخاصة 

وطويلة المدى لموارده الرأسمالية. 

٢٠٫٠٢١٨٫٦٢
٣١٫٨٨٣٠٫٠٧٢٩٫٤٩٢٦٫٤٨

٧٥٫٦٤٧٢٫٣٣
٦٥٫٠٢٥٦٢٫٠٧

٨٧٫٦٦٨٣٫٠٤

٦٢٫٣٦٥٩٫٨٦

صافي الدخلالدخل اإلجمالي

1431  1432  1433  1434  1435  1436  1437

الدخل اإلجمالي و صافي الدخل للصندوق

 1437هـ 1436هـ 1435هـ 1434هـ 1433هـ 1432هـ 1431هـ

المساهمات 
الرأسمالية: 

االلتزامات
2,629.02.639.362,679.362,679,3602,679,3602,679.362,6٨1,730

المساهمات 
الرأسمالية: 
المدفوعات

1,531.٨1,633.٨1,743.222,166,6512,269,5952,377,5942,4٨2,144

المساهمات الواردة 
من الدول األعضاء 

خالل العام
371.11.029.45323.432.947.993.4٨

المساهمات الواردة 
من البنك اإلسالمي 

للتنمية خالل العام
100100100100100100100

20.0231.٨٨62.3629.4975.6465.025٨6.02الدخل اإلجمالي

18.6230.0759.8626.4872.3362.0777.51صافي الدخل

المؤشرات المالية األساسية للصندوق )بماليين الدوالرات األمريكية(
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وّقع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة ِصلتك، قطر، بحضور صاحبة السمو الشيخة
موزا بنت ناصر، رئيس مجلس أمناء ِصلتك، في الدوحة. تهدف مذكرة التعاون لتوفير فرص العمل للشباب 
في الوطن العربي وتمكينهم إلطالق مشاريعهم الخاصة. وّقع عن الصندوق الدكتور وليد الوهيب، المدير العام، 

وعن مؤسسة ِصلتك األستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.



الملحقات
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الملحق 1: مشروعات الصندوق المعتمدة – 1437هـ )2016م(

االعتمادتاريخ االعتمادالبلداسم المشروع
(بالدوالر األمريكي)

صيغة التمويل في إطار
 ” الصندوق“

المشروع الوطني لتحسين أحوال 
األحياء الفقيرة( التنمية المجتمعية 

المتكاملة -المرحلة)4 
قرض من“ الصندوق“10.000.000 2016/02/13إندونيسيا

مشروع“ غراس فيلدز “للتنمية 
قرض من“ الصندوق“5.000.000 2016/02/13الكاميرونالريفية التشاركية الالمركزية 

مشروع دعم معهد التدريب الفني 
قرض من“ الصندوق“10.000.000 2016/05/15أوغنداوالمهني 

مشروع تحسين حالة اإلمداد بالمياه 
والصرف الصحي ّفي المناطق 

الريفية
قرض من“ الصندوق“5.000.000 2016/07/30قرقيزستان

قرض من“ الصندوق“10.000.000 2016/07/30تشادمشروع تعزيز التعليم الثنائي اللغة

برنامج محو األمية المهنية من أجل 
قرض من“ الصندوق“10.000.000 2016/07/30السنغالالحد من الفقر -المرحلة2 

مشروع التعليم الثنائي اللغة 
قرض من“ الصندوق“10.000.000 2016/09/24كوت ديفوار(الفرنسي -العربي)

مشروع دعم قطاع الصحة في مرحلة 
قرض من“ الصندوق“10.000.000 2016/09/24غينياما بعد وباء إيبوال

قرض من“ الصندوق“3.075.000 2016/09/24السنغالمشروع تطوير المقاولة الزراعية

مشروع األمهات أوال :ًالقضاء على 
منحة من“الصندوق“100.000 2016/06/18بنغالديشناسور الوالدة في بنغالدش

مشروع دعم مشاريع الشباب في 
قرض من“ الصندوق“2.650.000 2016/09/24اتحاد جزر القمراتحاد جزر القمر 

مشروع دعم مشاريع الشباب في 
منحة من“الصندوق“250.000 2016/09/24اتحاد جزر القمراتحاد جزر القمر 

مشروع الطاقة الشمسية من أجل 
قرض من“ الصندوق“12.000.000 2016/09/24تشادالتنمية الريفية

مشروع الطاقة الشمسية للتنمية 
الريفية في إطار“ تبادل المعارف 

والخبرات“
قرض من“ الصندوق“11.000.000 2016/09/24مالي

99.1المجموع
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الملحق 2: ملفات المشروعات المعتمدة – 1437هـ )2016م(

1.  مشروع تطوير المقاولة الزراعية، السنغال

تعّد حكومة السنغال الزراعة مصدًرا أساسًيا لتوفير الوظائف واستراتيجية االكتفاء الذاتي الغذائي. وفي هذا الصدد، كانت الحكومة 
مؤخًرا قد أطلقت عدًدا من البرامج لتعزيز عملية التوظيف في األرياف بهدف زيادة إنتاج الغذاء في أنحاء البالد. ويهدف هذا البرنامج 
إلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية من خالل توفير سالسل قيمة الخدمة المطلوبة والمعرفة الفنية لفتح العديد من فرص التوظيف 

على امتداد سلسلة القيمة.

وتتضمن النتائج األساسية للمشروع ما يلي: )1( توفير أكثر من 30.000 وظيفة جديدة؛ )2( إنشاء 34٨ مجموعة ريادة أعمال 
زراعية؛ )3( 30.000 رائد أعمال في مجال اإلنتاج وإدارة األعمال؛ )4( تخريج أكثر من 90 ألف شاب ريفي من مراكز الحضانة 
إنتاج   )6( البستنة(؛  ومنتجات  )الحبوب  الزراعية  المنتجات  من  إنتاج 167.400 طن   )5( الخاصة؛  الزراعية  أعمالهم  ليؤسسوا 

29.250 طن من منتجات الماشية )اللحوم(؛ )7( إنتاج 6.000 طن من األسماك. 

ويتكون المشروع مما يلي: تطوير مراكز تنمية زراعية، وتنمية ريادة األعمال وإدارة المشروعات والتنسيق.

تُقدر القيمة اإلجمالية للمشروع بمبلغ 90.75 مليون يورو )حوالي 101.4٨ مليون دوالر أمريكي(، يساهم الصندوق فيها بمبلغ 
2.75 مليون يورو )حوالي 3.075 مليون دوالر أمريكي(، كقرض تمويلي. وسيتم تمويل بقية التكلفة من قبل البنك اإلسالمي للتنمية 

)70.11 مليون يورو( وحكومة السنغال )17.٨9 مليون يورو(.

2. مشروع التعليم الثنائي اللغة )الفرنسي- العربي(، كوت ديفوار

هذا المشروع يتماشى مع خطة العمل متوسطة األمد لحكومة كوت ديفوار والساعية إلى إصالح نظام التعليم وتوفير تعليم أساسي 
يتسم بالجودة لألطفال من سن السادسة إلى السادسة عشرة. وبشكل أكثر تحديًدا، يدعم المشروع استراتيجية الحكومة الهادفة إلى دمج 
المدارس اإلسالمية ضمن نظام التعليم. ومن خالل هدف التنمية المستدامة الرابع، فقد تعهد العالم بضمان تعليم احتوائي وعادل يتسم 
بالجودة وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع. وتدعم حكومة كوت ديفوار هذا المشروع لدعم هذا الهدف، كجزء من التزامها تجاه 

توفير تعليم أساسي عام شامل وعادل.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم جهود الحكومة للحد من الفقر وتعزيز التعليم االحتوائي. ويهدف المشروع بشكل خاص إلى تعزيز 
تعليم شُمولي من خالل دمج المدارس الفرنسية العربية ضمن نظام التعليم الرسمي. وعند االكتمال، سيوفر المشروع إمكانية الوصول 

والمنفعة لعدد 7.400 طالب باإلضافة إلى تلقي 1.000 معلم و50 مدرًبا تعليمًيا ومفتًشا التدريب.

وصف المشروع: يشمل مجال المشروع ما يلي: )1( إنشاء وتجهيز المدارس االبتدائية والثانوية؛ )2( تطوير مقررات تعليم اللغة 
العربية؛ )3( التدريب أثناء العمل للمدرسين والمستشارين التعليميين ومدراء المدارس؛ )4( توفير مواد التدريس والتعلم؛ )5( الدعم 

المؤسسي لضم المدارس اإلسالمية في عمليات جمع اإلحصائيات الوطنية؛ )6( الخدمات االستشارية؛ )7( الدعم إلدارة المشروع.

يقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 2٨.31 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ 10 ماليين دوالر أمريكي كقرض 
تمويلي. وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )15.27 مليون دوالر أمريكي( وحكومة كوت ديفوار )3.04 

مليون دوالر أمريكي(.
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3. مشروع تعزيز التعليم الثنائي اللغة، تشاد
يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية حكومة تشاد لتوسيع إمكانية الوصول إلى تعليم يتسم بالجودة كجزء من عملية تنفيذ خطة التنمية 
الوطنية. والمشروع معتمد على إطار عمل برنامج تعميم التعليم ثنائي اللغة في تشاد المدعوم من البنك اإلسالمي للتنمية. وهو يتوافق 
مع هدف التنمية المستدامة الرابع، »ضمان تعليم شامل وعادل يتسم بالجودة وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع«. وهو يتماشى 

كذلك مع رؤية البنك اإلسالمي للتنمية 1440هـ لتعزيز التنمية البشرية ومع سياسة قطاع التعليم بالبنك.

أهداف المشروع: الهدف العام للمشروع هو دعم حكومة تشاد لوضع نظام تعليم أكثر ُشمولية وجودة بما يتماشى مع استراتيجيتها 
للتعليم ومحو األمية. وبشكل أكثر تحديًدا، يهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين جودة التعليم ثنائي اللغة وتطوير ودمج المدارس 
القرآنية في نظام التعليم الرسمي. وعند االكتمال، سيستفيد من المشروع 54000 طالب و1590 أخصائًيا تعليمًيا على المدى القصير.

ويشمل مجال المشروع ما يلي: )1( تحسين جودة التعليم ثنائي اللغة؛ )2( تطوير ودمج المدارس القرآنية في نظام التعليم الرسمي؛ 
)3( دعم إدارة المشروع.

ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 31.09 مليون دوالر أمريكي، يساهم الصندوق فيها بمبلغ 10 ماليين دوالر أمريكي كقرض 
دوالر  مليون   2.9( تشاد  وحكومة  أمريكي(  دوالر  مليون   19( للتنمية  اإلسالمي  البنك  قبل  من  التمويل  بقية  توفير  ويتم  تمويلي. 

أمريكي(.

4. المشروع الوطني لتحسين أحوال األحياء الفقيرة - إندونيسيا
إمداد  المجتمع وتسريع مبدأ »100-0-100«، أي )%100  لتمكين  إندونيسيا  بالتماشي مع هدف حكومة  المشروع  تم تصميم هذا 
بالمياه، 0% أحياء فقيرة، و100% وصول إلى مرافق الصرف الصحي( ألجل تخفيف حالة األحياء الفقيرة، ومنع وجودها في المناطق 

الحضرية وشبه الحضرية من خالل تحسين البنية التحتية ومصادر العيش األساسية المستدامة.  

أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى تحسين مستوى األحوال المعيشية في المناطق الحضرية من خالل تطوير األحياء الفقيرة ودعم 
التنمية المدفوعة بالمجتمع ومشاركة الحكومة المحلية. وبشكل أكثر تحديًدا، ستنتهي المشروع بحلول عام 2020 إلى: )1( تحسين 
المحلية؛ )3(  الحكومات  المصالح من خالل تمكين  التعاون بين أصحاب  المناسبة؛ )2( تعزيز  التحتية  البنية  إلى  المجتمع  وصول 

تحسين أحوال المجتمع من خالل تعزيز مصادر العيش األساسية المستدامة. 

وتشمل بعض النتائج األساسية المتوقعة عند اكتمال المشروع: )1( تقليل عدد القرى العشوائية في المناطق الحضرية من 1174 قرية 
إلى أقل من 200 قرية؛ )2( تقليل مساحات األحياء الفقيرة بنسبة 60% من 1121٨ هكتار إلى 451٨ هكتار؛ )3( وأن يتم تنسيق 
نسبة 15% على األقل من التمويل المخصص على مستوى المدينة/المنطقة بين الحكومة المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية.  

يُقدَّر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 364.66 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ 10 ماليين دوالر أمريكي كقرض 
تمويلي. وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )319.76 مليون دوالر أمريكي( وحكومة إندونيسيا )34.9 مليون 

دوالر أمريكي(.

5. مشروع »غراس فيلدز« للتنمية الريفية التشاركية الالمركزية - الكاميرون
والمزارعين  المزارعين  من صغار  من 40.000  األساسية ألكثر  العيش  الحياة ومصادر  على  مباشر  بشكل  المشروع  هذا  يؤثر 
المهمشين، ال سيما في حوضي اإلنتاج المستهدفين وهما مباو/مبونسو وغاياما. والهدف العام للمشروع هو اإلسهام في الحد من الفقر 
في المناطق الريفية في الكاميرون. وسيتم تحقيق ذلك من خالل زيادة دخل صغار المزارعين الريفيين في منطقة المشروع عن طريق 

زيادة الناتج الزراعي وتحسين بيئتهم االجتماعية االقتصادية. 
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تقليل   )2( عام 2025؛  في   %15 بنسبة  المشروع  منطقة  في  األسرة  دخل  متوسط  زيادة   )1( المتوقعة:  األساسية  النتائج  وتشمل 
نوًعا   150 تأهيل  إنشاء/إعادة   )3( 2020؛  عام  في   %10 بنسبة  المشروع  مواقع  داخل  الريفية  المناطق  في  الفقيرة  األسر  عدد 
مختلًفا من البنى التحتية الريفية االجتماعية االقتصادية )بما في ذلك المراكز الصحية، والفصول الدراسية، وبرامج اإلمداد بالمياه 
ومرافق الصرف الصحي(؛ )4( إنشاء 100 مرفق لسلسلة القيمة منها المخازن ومخازن القمح ومرافق المعالجة وحضانات اإلنتاج 

والمساحات المسقوفة لألسواق.

ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 54.53 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ 5 ماليين دوالر أمريكي كقرض 
تمويلي. وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )44.7 مليون دوالر أمريكي( وحكومة الكاميرون )4.17 مليون 

دوالر أمريكي( والمجتمعات )0.66 مليون دوالر أمريكي(.

6. دعم برنامج القضاء على شلل األطفال - باكستان
األطفال  شلل  على  للقضاء  العالمية  للمبادرة  التابع   )PEP( األطفال  شلل  على  للقضاء  الوطني  البرنامج  من  جزء  المشروع  هذا 
)GPEI(، والتي انطلقت في عام 19٨٨م. نتيجة للجهود العالمية، تم تقليل عدد حاالت شلل األطفال بنسبة تزيد على 99%، مما جعل 

أمر القضاء عليها هدًفا ممكًنا. وفي الحقيقة، فإن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان اللتان يستوطن فيهما المرض حالياً.

للقضاء على شلل األطفال، ورؤية حكومة باكستان   )NEAP( المراَجعة الطارئة  القومية  العمل  المشروع يتماشى مع خطة  وهذا 
لتنسيق اإلجراءات ذات األولوية )2016-2025م( والخطة االستراتيجية العالمية المعروفة باسم استئصال شلل األطفال والمعركة 

النهائية )2013-201٨م(. وهو كذلك متماٍش مع هدف التنمية المستدامة الثالث.

وسيكون المشروع ترسيًخا للشراكة المستمرة بين البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس )BMGF( للقضاء على شلل 
األطفال في باكستان، والتي حققت إنجازات واعدة كبيرة في إيصال البلد إلى أعتاب القضاء على المرض.

أهداف المشروع والنتائج األساسية: يرمي المشروع إلى تحقيق هدفه من خالل حمالت واسعة في أنحاء البالد للتلقيح ضد شلل األطفال 
تستهدف جميع األطفال دون سن الخامسة، مع عملية توعية وحشد شاملة للمجتمع باإلضافة إلى أنشطة رقابة ومتابعة عالية المستوى. 

وباكتمال المشروع، سيكون جميع األطفال الباكستانيين )أكثر من 36 مليوًنا( محصنين تماًما ضد شلل األطفال مدى الحياة. 

ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 307 ماليين دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ 10 ماليين دوالر أمريكي كقرض 
تمويلي. وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )90 مليون دوالر أمريكي( ووكالة اليابان للتعاون الدولي )50 

مليون دوالر أمريكي( وحكومة كندا )30 مليون دوالر أمريكي( وحكومة باكستان )127 مليون دوالر أمريكي(.

7. مشروع دعم قطاع الصحة في مرحلة ما بعد وباء إيبوال - غينيا
لقد كان لوباء ايبوال تأثير شديد العمق على اقتصاد غينيا ومجتمعها، حيث أدى إلى انحدار اإلنتاج الزراعي واإلضرار بنسيج المجتمع 
وتراجع توقعات النمو في الدولة. وباإلضافة إلى ذلك، أسهم وباء ايبوال في المزيد من اإلضعاف لنظام صحي يعاني من الضعف 
بالفعل، إذ يعاني النظام الصحي في غينيا من العديد من القيود والعجوزات، ومنها التغطية والجودة المنخفضة، التي تحد من استجابة 
الدولة الفورية والمناسبة لحاالت تفشي األمراض وغيرها من مشكالت الصحة العامة. ويعاني النظام الصحي من تحديات متعددة 
ليست خاصة بأزمة ايبوال فحسب، التي سيسهم تحسينها من خالل المشروع في استعدادية الدولة لالستجابة لحاالت الطوارئ واألوبئة 

المحتملة.

أهداف المشروع: سيساهم المشروع في تحقيق أهداف الخطة القومية للتنمية الصحية )2015-2024م( التي تهدف إلى تقوية النظام 
الصحي وتقليل معدالت الوفيات والمرض المرتبطة باألمراض المعدية وغير المعدية بما في ذلك األوبئة. وبشكل محدد، سيحدث 
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العامة  الصحة  ومشكالت  باألوبئة  المرتبطة  التحديات  مع  والتعامل  الملحة  االحتياجات  لتلبية  الصحية  الخدمات  ويطور  المشروع 
الكبرى. وتشمل النتائج الرئيسية المتوقعة ما يلي: )1( إنشاء وتجهيز 30 مركًزا صحًيا ومركًزا وطنًيا واحًدا للصحة اإلنجابية؛ )2( 
تدريب 31 موظًفا صحًيا )أطباء ومهندسون وفنيون إلخ.(؛ )3( تجهيز 174 عيادة صحية و15 مستشفى بكٍل من معدات رعاية 

المواليد والوالدة األساسية والشاملة على التوالي.

ويشمل مجال المشروع ما يلي: )1( إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية؛ )2( شراء المعدات الطبية للمرافق الصحية؛ )3( 
التدريب والتعبئة االجتماعية؛ )4( الدعم إلدارة المشروع.

ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 54.96 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ ٨.96 مليون دوالر أمريكي كقرض 
تمويلي. وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )٨.96 مليون دوالر أمريكي( وحكومة غينيا )3.73 مليون دوالر 

أمريكي(.

8. مشروع ترايكونبوستون لطاقة الرياح 150 ميجا وات - باكستان
يهدف المشروع إلى معالجة االنقطاعات الكهربائية وتحسين أمن الطاقة. وقد اعتمدت حكومة باكستان سياسة الطاقة المتجددة في عام 
2006م بهدف توليد 9700 ميجا وات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وقد مّول البنك اإلسالمي للتنمية مشروعي 

توليد طاقة رياح يوفر كل منهما 50 ميجا وات يعمالن منذ عام 2014م.

المشروع على األقل  المتزايد فيها. وسيولد  العجز  إلى  للطاقة استجابة  النمو االقتصادي عبر زيادة اإلمداد  المشروع من  وسيعزز 
إمداد طاقة إضافًيا ينتج أعلى مخرجاته من الكهرباء خالل أشهر الصيف حيث يكون عجز اإلمداد في أعلى مستوياته بقيمة تزيد على 
5000 ميجا وات. ويدعم المشروع مبادرة الحكومة التي تهدف إلى إيصال توليد الطاقة من الرياح إلى 1500 ميجا وات في نهاية 

عام 201٨ و9700 ميجا وات في عام 2030.

يقوم  لن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  تشغيله.  أثناء  وأيًضا  المشروع،  إنشاء  أثناء  المحلية  المنطقة  في  التوظيف  أيًضا  المشروع  وسيحفز 
المشروع بحشد استثمارات أجنبية مباشرة قيمة إلى داخل البالد فحسب وإنما سيستغل الموارد الموجودة أيًضا ويقلل بالتالي من اعتماد 

الدولة على الواردات عالية التكلفة من النفط لتوليد الطاقة، ومن َثم يقلل العبء على موازنة المدفوعات.

يُقّدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 360 مليون يورو، يساهم الصندوق فيها بمبلغ 25 مليون يورو كقرض تمويلي. ويتم توفير بقية 
التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )50 مليون يورو( ومؤسسة التمويل الدولية )75 مليون يورو( وبنك التنمية اآلسيوي )75 

مليون يورو( والوكالة األلمانية لالستثمار والتنمية )45 مليون يورو( باإلضافة إلى تمويل بمشاركة الملكية )90 مليون يورو(.

9. مشروع تحسين حالة اإلمداد بالمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، جمهورية قرقيزستان
يهدف المشروع إلى دعم جهود حكومة جمهورية قرقيزستان لزيادة إمكانية الوصول إلى مياه الشرب للمجتمعات الريفية. ويساهم 
المشروع  ويعتمد  الصحي.  والصرف  بالمياه  لإلمداد  الوطني  البرنامج  الموضوعة ضمن  الحكومة  استراتيجية  تنفيذ  في  المشروع 
على األولويات المحددة في االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للجمهورية القيرقيزية التي تؤكد على أهمية تحسين نظام توصيل 
خدمات المياه والصرف الصحي. ويعطي المشروع أيًضا أولوية كبيرة لتحقيق االستدامة المالية واإلدارة الفعالة للموارد على المستوى 

المحلي.

أهداف المشروع: ترمي األهداف اإلنمائية للمشروع إلى مساعدة جمهورية قرقيزستان على: )1( تحسين إمكانية الوصول وجودة 
المياه في المجتمعات الريفية المستهدفة؛ )2( وتحسين خدمات الصرف الصحي بشكل أساسي في المدارس والمراكز الصحية في 

القرى المحددة؛ )3( تقوية كفاءة المؤسسات في قطاع توفير المياه والصرف الصحي.
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باكتمال المشروع، يتوقع تحسين إمداد المياه والوصول إلى مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي لفئة السكان المحلية الحالية المقدرة 
بحوالي 7٨000 نسمة. المساحة المستهدفة للمشروع هي 24 قرية في خمس مقاطعات في إقليم جالل أباد.

ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 51 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ 5 ماليين دوالر أمريكي كقرض تمويلي. 
وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )15 مليون دوالر أمريكي(، والبنك الدولي )23.5 مليون دوالر أمريكي(، 

والحكومة القيرقيزية )7.5 مليون دوالر أمريكي(.

10. مشروع دعم معهد التدريب الفني والمهني - أوغندا
يتماشى المشروع مع خطة رؤية 2040 للحكومة األوغندية، التي تهدف إلى تحويل أوغندا من »بلد ِفالحة إلى دولة حديثة ومزدهرة 
خالل 30 عاًما«. وبشكل محدد، يدعم المشروع الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2011-2020 المعروفة باسم »تمهير أوغندا«. 
ويتوافق المشروع مع هدف التنمية المستدامة الرابع: »ضمان تعليم احتوائي وعادل يتسم بالجودة وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة 

للجميع«. 

أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى المساهمة في تحويل التعليم والتدريب الفني والمهني إلى نظام شامل لتطوير المهارات للتوظيف 
وتحسين اإلنتاجية والنمو. وبشكل محدد، يهدف المشروع إلى تحسين عملية اكتساب المهارات والعوامل التنافسية المؤهلة للتوظيف 

المهمة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وعند االكتمال، سيفيد المشروع 14000 طالب و1000 معلم و125 موظًفا إدارًيا.

يشمل مجال المشروع ما يلي: )1( إنشاء وتجهيز المعاهد الفنية؛ )2( تدريب المعلمين أثناء العمل؛ )3( تطوير المقررات التعليمية؛ 
الخدمات االستشارية  التقارير؛ )5(  البيانات ورفع  الموظفين على جمع وتحليل  العمل، وتدريب  إنشاء نظام معلومات لسوق   )4(

والترويج وبناء شراكات القطاع الخاص؛ )6( والدعم إلدارة المشروع.

يُقّدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 51.44 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ 10 ماليين دوالر أمريكي كقرض 
تمويلي. وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )35 مليون دوالر أمريكي( وحكومة أوغندا )6.44 مليون دوالر 

أمريكي(.

11. برنامج محو األمية المهنية من أجل الحد من الفقر- المرحلة 2، السنغال
هذا المشروع هو المرحلة الثانية من مشروع برنامج محو األمية المهنية للحد من الفقر )VOLIP( في السنغال بعد تنفيذ مرحلة 
تجريبية ناجحة في منطقتين محتاجتين في الدولة. وتُظهر النتائج أّن للمشروع تأثيًرا إيجابًيا على الظروف االجتماعية واالقتصادية 
للمستفيدين في 2٨1 قرية، وقد ساهم في تمكين المرأة والشباب في المناطق المستهدفة. ويتماشى المشروع مع خطة الحكومة التي 
يعد هدفها األساسي جعل السنغال »دولة ناشئة في عام 2035 بالتضامن االجتماعي وحكم القانون« و)2( الوصول إلى مستوى تعليم 

ابتدائي عالمي بحلول عام 2025. 

هدف المشروع: الهدف الرئيسي للبرنامج هو المساعدة في الحد من الفقر، ال سيما بين الشباب والنساء في األرياف من خالل: )1( 
تجهيز المستفيدين بالميزات التنافسية والمهارات اليدوية األساسية؛ )2( وتمكينهم من الوصول إلى برامج التمويل األصغر لتطوير 
أعمالهم التجارية. وعند االكتمال، سيفيد المشروع 6000 من األطفال غير الملتحقين بالمدارس و2000 من الشباب و5000 من 

النساء الريفيات العامالت و39 من مشغلي التدريب.

وتشمل مكونات المشروع ما يلي: )1( تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم األساسي غير الرسمي؛ )2( محو األمية المهنية للشباب؛ 
)3( محو األمية والتدريب المهني للنساء العامالت؛ )4( برنامج دعم التمويل األصغر لتمكين النساء والشباب؛ )5( الدعم إلدارة 

المشروع.
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ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 20.93 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ ٨.٨4 مليون دوالر أمريكي كقرض 
تمويلي. وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )3.25مليون دوالر أمريكي( وحكومة السنغال )3.25 مليون دوالر 

أمريكي(.

12. مشروع الطاقة الشمسية للتنمية الريفية في إطار »تبادل المعارف والخبرات« - مالي

على الرغم من التقدم الملحوظ طوال العقد الماضي، تظل إمكانية الحصول على الكهرباء في مالي تحدًيا تنموًيا. وفي الوقت الراهن، 
تقدر نسب الحصول على الكهرباء في الحضر والريف بنحو 71% و1٨% على التوالي. لذلك، فإن تنمية كهربة الريف تعد من األهداف 

ذات األولوية للحكومة، والتي َتعّد الحصول على الكهرباء وسيلة مهمة في مكافحة الفقر. 

وهدف المشروع هو تحسين قدرة مالي على كهربة الريف من خالل إنشاء نموذج مستدام لكهربة الريف، يقدم كهرباء ميسورة التكلفة 
ويُعَتمد عليها إلى المجتمعات الريفية في الدولة. وسيزيد المشروع القدرة الموجودة للطاقة الشمسية بنسبة 14% من 15 ميجا وات في 

عام 2015م إلى 17.42 ميجا وات في عام 2021م. 

َوْصف المشروع: وسيعزز المشروع نظام توليد وتوزيع الطاقة من خالل تركيب مقدار 2.43 ميجا وات طاقة من المحطات الشمسية 
ن المشروع 5٨41 وصلة مستهلك لعدد سكان مستهدف يبلغ 35000 نسمة، و400 وصلة إلى  وشبكة التوزيع المطلوبة. سَيتضمَّ

المرافق العامة )المدارس، المستشفى، إلخ.( والصناعات الصغيرة.

وسيضمن المشروع تطوير الكفاءة ونقل المعرفة من المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب )ONEE( إلى وكالة 
مالي لتطوير الطاقة المحلية وكهربة الريف )AMADER( في مجاالت تصميم وإدارة وصيانة مشروعات كهربة الريف. 

يُقدَّر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 17.06 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ 11 مليون دوالر أمريكي كقرض 
تمويلي. وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )4 ماليين دوالر أمريكي(، وشريك بنظام تبادل المعارف والخبرات 

)0.46 مليون دوالر أمريكي(، وحكومة مالي )34.9 مليون دوالر أمريكي(.

13. مشروع الطاقة الشمسية من أجل التنمية الريفية - تشاد

الطاقة  استغالل مصادر  الحكومة على  وتعزم  المتجددة.  للطاقة  للترويج  استراتيجية وطنية وخطة عمل  تشاد  لقد وضعت حكومة 
هذا  في  الـُمضّمن  الكفاءة  بناء  ُمكّون  فقط.  وسيُمكن  بنسبة %4  يقدر حالًيا  والذي  الحالي  الوطني  لتحسين معدل كهربتها  المتجددة 
المشروع، عبر تبادل المعارف والخبرات، من نقل المعرفة المرتبطة بكهربة الريف والمشروعات الشمسية التي ستساعد تشاد على 

المزيد من التنمية ألنظمة كهربة الريف الخاصة بها.

أهداف المشروع: يهدف المشروع إلى توفير مصدر كهرباء ميسور التكلفة ويُعَتمد عليه إلى سكان المنطقة الريفية المستهدفة الموجودة 
في محور توكرا - مانديليا، إلى الجنوب من العاصمة نجامينا. سيزيد المشروع من الكفاءة الموجودة لنظام طاقة نجامينا بنسبة 2.4 % 
ويسهم في زيادة نسبة الوصول إلى الطاقة في منطقة نجامينا من 20% إلى 36%، وعلى المستوى الوطني من 4% إلى 5.5% بحلول 

عام 2025م.

ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 22.9 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ 12 مليون دوالر أمريكي كقرض 
تمويلي. وسيتم توفير بقية التمويل من قبل البنك اإلسالمي للتنمية )٨ ماليين دوالر أمريكي(، وشريك بنظام تبادل المعارف والخبرات 

)0.36 مليون دوالر أمريكي( وحكومة تشاد )2.54 مليون دوالر أمريكي(.
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14. مشروع دعم مشاريع الشباب في اتحاد جزر القمر – اتحاد جزر القمر
عام  في   )IFAD( الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق  من  بدعم   ،)MM( ميك-موروني األصغر،  للتمويل  القمر مؤسسة  أنشأت جزر 
1996م لتعزيز وتسهيل الوصول إلى التمويل للفقراء العاملين في القطاع الزراعي. وفي عام 2014م، تبنت الدولة استراتيجية للحد من 
الفقر للفترة من 2015 إلى 2019م، تهدف إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب والنساء. وحددت هذه االستراتيجية بعض القطاعات 
االقتصادية مثل الزراعة والثروة السمكية والماشية باعتبارها ذات إمكانية عالية لتوفير الوظائف من خالل تنمية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة واألصغر. واتفق الصندوق وميك موروني و«صلتك«1 على دعم هذه االستراتيجية من خالل تمويل المشروع المعتمد.

المعوزة، ال سيما  السكانية  للفئات  المعيشة  العيش األساسية وظروف  العام للمشروع هو تحسين مصادر  أهداف المشروع: الهدف 
النساء والشباب غير العامل في القمر الكبرى وأنجوان موروني. األهداف المحددة للمشروع هي: )1( دعم التنمية في سالسل القيمة 
في القطاعات االستراتيجية؛ )2( بناء كفاءة الشعب القمري في مجاالت اإلنتاج والتسويق للمحاصيل الجالبة للنقد )وبصفة أساسية 
ريادة  في مجاالت  المصلحة  ميك-موروني وغيرها من أصحاب  لمؤسسة  المؤسسية  الكفاءة  بناء   )3( والفانيليا(؛  والقرنفل  اإليلنغ 

األعمال والتمويل اإلسالمي.

وستتم ترجمة هذه األهداف إلى: )1( تمويل 1000 خطة عمل ذات جدوى اقتصادية؛ )2( إيجاد فرص عمل لعدد 3000 شاب؛ )3( دعم 
تنمية سالسل القيمة لثالثة قطاعات على األقل؛ )4( وبناء كفاءة ريادة األعمال لعدد 50 مجموعة من المنتجين في مجال إنتاج وتسويق 
المحاصيل الجالبة للنقد؛ )5( تقديم التدريب لمؤسسات التمويل األصغر وتنصيب نظام معلومات لإلدارة وتطوير منتجات تمويلية إسالمية.

ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 6.325 مليون دوالر أمريكي، سيساهم الصندوق فيها بمبلغ 2.9 مليون دوالر أمريكي )منها 
ر(. وسيتم توفير بقية الدعم من  مبلغ 0.25 مليون دوالر أمريكي كمنحة ومبلغ 2.65 مليون دوالر أمريكي كقرض تمويلي ُميسَّ
خالل »صلتك« بقيمة 1.675 مليون دوالر أمريكي )0.425 مليون دوالر أمريكي كمنحة، و1.675 مليون دوالر أمريكي كقرض 

تمويلي(، وميك-موروني )1.75 مليون دوالر أمريكي(.

1  “ِصلتك” SILATECH : منظمة غير حكومية مقرها قطر تعمل على إيجاد الوظائف وتوسيع الفرص االقتصادية للشباب في أنحاء العالم العربي.

المبادرة  أجل  المبذولة من  الجهود  للتنمية  اإلسالمي  التضامن  يدعم صندوق  باكستان:  في  األطفال  القضاء على شلل 
العالمية للقضاء على شلل األطفال.
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*  وفقًا للبند 11.01 من الئحة الصندوق” :سيكون لكل دولة مشاركة( 1000 ألف )صوت أساسي و( 100مائة )صوت لكل( 1.000.000 مليون دوالر أمريكي )ساهمت به ودفعته بالفعل إلى 
الصندوق“.

المدفوع من المساهمة (بالدوالرات األمريكية)مبلغ االلتزام (بالدوالرات األمريكية)البلد
--أفغانستان1
-                                            10,000 ألبانيا2
50,000,000                   50,000,000 الجزائر 3
424,000                        300,000 أذربيجان4
2,000,000                     2,000,000 البحرين 5
5,000,000                     13,000,000 بنغالديش 6
940,000  12,250,000 بنين7
2,000,000                     2,000,000 بروناي دار السالم٨
2,23٨,000                     2,200,000 بوركينا فاسو9

2,000,000                     2,000,000 الكاميرون10
-                                    2,000,000 تشاد11
-                                    650,000 جزر القمر12
-                                              5,000,000 كوت ديفوار13
-                                    جيبوتي14
10,000,000                   10,000,000 مصر15
4,000,000                     4,000,000 الغابون16
12,000                          1,220,000 غامبيا17
2,000,000                     2,000,000 غينيا1٨
-                                    200,000 غينيا بيساو19
-                                    غويانا20
10,000,000                   10,000,000 إندونيسيا21
65,000,000                   100,000,000 إيران22
1,000,000                     1,000,000 العراق23
3,000,000                     3,000,000 األردن 24
11,000,000                   11,000,000 كازاخستان25
300,000,000                 300,000,000 الكويت26
-                                    جمهورية قرقيزستان27
1,000,000                     1,000,000 لبنان2٨
-                                    ليبيا29
20,000,000                   20,000,000 ماليزيا30
-                                    جزر المالديف31
-                                              4,000,000 مالي32
-                                              5,000,000 موريتانيا33
5,000,000                     5,000,000                  المغرب34
200,000                        200,000                     موزمبيق35
-                                              2,000,000                          النيجر36
2,000,000                     2,000,000                  نيجيريا37
5,000,000                     5,000,000                  عمان3٨
10,000,000                   10,000,000                باكستان 39
1٨6,000                        500,000                     فلسطين 40
50,000,000                   50,000,000                قطر41
1,000,000,000              1,000,000,000           المملكة العربية السعودية42
-                                              10,000,000                        السنغال43
300,000                        1,000,000                  سيراليون44
-                                    الصومال45
944,000                        15,000,000                السودان46
500,000                        500,000                     سورينام47
2,000,000                     2,000,000                  سوريا4٨
-                                    طاجيكستان49
1,000,000                     1,000,000                  توغو50
5,000,000                     5,000,000                  تونس51
5,000,000                     5,000,000                  تركيا 52
100,000                        300,000                     تركمنستان53
-                                              100,000                              أوغندا54
-                                    اإلمارات العربية المتحدة55
300,000                        300,000                     أوزبكستان56
3,000,000                     3,000,000                  اليمن57
950,000,000                 1,000,000,000           البنك اإلسالمي للتنمية 5٨

2,532,144,000             2,6٨1,730,000          المجموع

الملحق 3: قائمة المساهمات في رأسمال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية*
حتى 31 ديسمبر 2016


