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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

حمافظي  جمل�س  اأع�ساء  املعايل  اأ�سحاب  للتنمية،  الإ�سالمي  الت�سامن  �سندوق  حمافظي  جمل�س  رئي�س  معايل 
�سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،

اأقدم لكم، نيابة عن جمل�س الإدارة، التقرير ال�سنوي عن  اأت�سرف باأن  اإلى لوائح �سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية،  ا�ستنادًا 
عمليات ال�سندوق واأن�سطته خالل عام 1432هـ )2011م(.

وي�ستمل هذا التقرير ال�سنوّي اأي�سًا على بيانات ال�سندوق املالية املراجعة وفقًا لأحكام املادة 18 من لوائحه.

وتف�سلوا، معايل الرئي�س، بقبول اأ�سمى عبارات التقدير والحرتام.

د. اأحمد حممد علي
رئي�س جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية

رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية

 

خطاب اإلحالة
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�سعادة الأخ/ د. حمد بن �سليمان 
 البازعي

 �سعادة الأخ/ زينهم زهران

د. اأحمد حممد علي
الرئي�س

�سعادة الأخ/ بدر عبد اهلل اأبو 
اعزيزة

�سعادة الأخ/ اإبراهيم اخلليل 
ت�ساناكجي

�سعادة الأخ/ عبد الوهاب �سالح 
املزيني 

�سعادة الأخ/ د. اأ�سغر اأبو احل�سني 
 ح�ستياين
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

المعالم الرئيسة1

�سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية )ال�سندوق(: �سندوق خا�س اأن�سئ يف اإطار البنك الإ�سالمي للتنمية غايته احلد من الفقر 
يف دوله الأع�ساء من خالل:

النمو الذي يخدم الفقراء، ت�سجيع  	•
ال�سحية والتعليم، الرعاية  حت�سني  ول�سيما  الب�سرية،  بالتنمية  الهتمام  	•

الدخل امل�ستقّرة للفقراء. موارد  وتوفري  الإنتاجية  الطاقة  لتعزيز  املايل  الدعم  تقدمي  	•

اّتخذ قرار اإن�ساء ال�سندوق يف الدورة ال�ستثنائية الثالثة ملوؤمتر القمة الإ�سالمي التي عقدت يف مكة املكرمة يومي 5 و6 ذو القعدة 
1426هـ )7-8 دي�سمرب 2005( مبثابة �سندوق خا�س داخل جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية.

إطالق الصندوق وطبيعته

الإ�سالمي  البنك  الثاين والثالثني ملجل�س حمافظي  ر�سمّيًا خالل الجتماع  للتنمية  الإ�سالمي  الت�سامن  �سندوق  اأُطِلق  	•
للتنمية، الذي ُعِقد يومي 12 و13 جمادى الأولى 1428هـ )29 و30 مايو 2007( يف داكار، عا�سمة ال�سنغال. ويوجد مقره 

بجدة، باململكة العربية ال�سعودية.

ال�سندوق كوقفTrust( 2(، براأ�سماٍل اأّويل م�ستهَدٍف قدره 10 مليارات دولر اأمريكّي. ويتوقع من جميع الدول  �س  اأُ�سِّ 	•
الأع�ساء يف البنك الإعالن عن م�ساهماتها املالّية يف ال�سندوق وتقدمي الدعم املايّل واملعنوّي لعملياته.

يحدد جماَل تركيز ال�سندوق حموران عامان، ان�سجامًا مع “روؤية البنك حتى عام 1440هـ”، هما: حت�سني دخل الفقراء  	•
وتعزيزه، وت�سجيع تنمية راأ�س املال الب�سري.

اأي�سًا  ت�سمل  واإمنا  فح�سب،  املنخف�سني  وال�ستهالك  الدخل  ت�سمل  ل  الأبعاد  متعددة  كظاهرة  الفقَر  ال�سندوق  َيُعامل 
وال�سرف  واملياه  الأ�سا�سية،  وال�سحة  والتغذية،  التعليم،  ومنها:  الأ�سا�سية،  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  املتدين  الإجناز 

ال�سحّي، وال�سكن، والقدرة على حتمل الأزمات، وانعدام الأمن، و�سائر اأ�سكال التنمية الب�سرية الأخرى. 

عمليات الصندوق

العتمادات �سنة 1432هـ )2011م(
عمليات، قيمتها 182،31 مليون دولر اأمريكّي دفع منها ال�سندوق مبلغ 45.95 مليون دولر اأمريكّي يف 7 دول اأع�ساء.  7 	•

العتمادات الرتاكمية )1429هـ - 1432هـ / 2008م – 2011م(
25  عملية، قيمتها 821،54 مليون دولر اأمريكّي دفع منها ال�سندوق مبلغ 146.91 مليون دولر اأمريكّي يف 18 دولة ع�سوًا. 	•

1 الأرقام كما كانت يف نهاية �سنة 1432هـ )2011م(.

2 يعني مفهوم »الوقف« - Trust - اأن الدخل الذي تدّره ا�ستثماراُت ال�سندوق وموارُده هو وحده الذي �سيتاح لتمويل عملياته.
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موارده
راأ�س املال الأويّل امل�ستهَدف: 

اأمريكّي دولر  مليارات   10 	•
التعهدات:

للتنمية  الإ�سالمي  والبنك  اأمريكّي(  مليار دولر  دولًة ع�سوًا مببلغ 1.64  فيها 42  �ساهمت  اأمريكّي  دولر  مليار   2.64 	•
)مببلغ مليار دولر اأمريكّي(*.

امل�ساهمات املدفوعة:
ال�سندوق، ومل تعلْن 14 دولًة عن  م�ساهماتها فيه*.  يف  م�ساهماتها  كامل  البنك  يف  ع�سو  دولة   24 �سددت  	•

اأمريكّي،  اأمريكّي، دفعت منها الدول الأع�ساء 1.233 مليار دولر  امل�ساهمات املدفوعة 1.63 مليار دولر  جمموع  بلغ  	•
والبنك الإ�سالمي للتنمية 0.4 مليار دولر اأمريكّي.  

الدخل:
الدخل الت�سغيلي �سنة 1432هـ )2011م( 

اأمريكّي  دولر  مليون   31.88 	•
الدخل ال�سايف �سنة 1432هـ )2011م( 

اأمريكّي دولر  مليون   30.07 	•

* اأعلنت جمهورية م�سر العربية يف �سهر مار�س 2012 م عن م�ساهمتها مببلغ 10 مليون دولر اأمريكي يف ال�سندوق.
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ن ملحة عن اأن�سطة ال�سندوق  م اإليكم التقرير ال�سنوّي الرابع لـ�سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية، الذي يت�سمَّ يطيب يل اأن اأقدِّ
واأدائه خالل �سنة 1432هـ )2011م(. لقد �سكلت �سيا�سات جمموعة البنك  يف جمال احلد من الفقر اأ�سا�سًا لأن�سطة ال�سندوق 
بالتنمية  النهو�س  “رائدًا يف جمال  يكون  باأن  املتوخى  البنك  دور  ال�سيا�سات  هذه  وتوؤكد  ال�سنة.  هذه  الأع�ساء خالل  الدول  يف 

القت�سادية والجتماعية” ومهمته املتمثلة يف التخفيف من وطاأة الفقر وت�سجيع التنمية الب�سرية.

وخالل �سنة 1432هـ )2011م(، اعتمد ال�سندوق �سبعة من امل�ساريع والربامج يف �سبع دول اأع�ساء. �سارك ال�سندوق فيها مببلغ 
45.95 مليون دولر اأمريكّي، وهو ما يرفع العتمادات الرتاكمية لل�سندوق منذ بدء عملياته يف 1429هـ )2008م( اإلى 146.91 

مليون دولر اأمريكّي.

املجتمعات  لتمكني  مبتكرة  ومناذج  ال�سريعة  املكا�سب  ذات  والربامج  املبادرات  من  عددًا  ال�سندوق  اعتمد  ال�سنة،  هذه  وخالل 
الريفية من انت�سال نف�سها من الفقر املدقع. ومن اأجل تنفيذ هذه الربامج، اأقام ال�سندوق �سراكات مهمة مع هيئات وموؤ�س�سات 

مرموقة ت�ساطره الهدف ذاته املتمثل يف احلد من الفقر وحتقيق التنمية امل�ستدامة وبلوغ الأهداف الإمنائية لالألفية.      

ويقيم ال�سندوق اأي�سًا �سراكات وتعاونًا يف اإطار مبادرة الأرا�سي اجلافة برعاية الأمني العام لالأمم املتحدة، وُيِعدُّ برناجمًا يرمي 
اإلى امل�ساهمة يف احلفاظ على م�ستوى تعليمي عال للفقراء بتكلفة ت�سغيلية منخف�سة جدًا. ويف الوقت ذاته، عّزز ال�سندوق موارده 
الب�سرية وقدراته الداخلية حتى ي�ستطيع تنفيذ هذه املبادرات تنفيذًا اأف�سل واأن يلّبي الطلب املتزايد على برامج احلّد من الفقر.

ووا�سل ال�سندوق بذل اجلهد لتعبئة راأ�سماله البالغ 10 مليارات دولر اأمريكّي الذي ُيعّد ذا اأهمية حا�سمة يف تنفيذ براجمه. ويف 
نهاية �سنة 1432هـ )2011م(، بلغ جمموع املتعّهد به لل�سندوق 2.64 مليار دولر اأمريكّي، منها مبلغ 1.64 مليار دولر اأمريكّي 
تعهدت به 42 دولة من الدول الـ56 الأع�ساء يف البنك، ومبلغ مليار دولر اأمريكّي تعهد به البنك. وارتفعت ن�سبة �سداد امل�ساهمات 
مبعدل 6.7%، اأي من 1،53 مليار دولر اأمريكّي �سنة 1431هـ اإلى 1،63 مليار دولر اأمريكّي �سنة 1432هـ. وتاألفت هذه امل�ساهمات 

من مبلغ 1233.67 مليون دولر اأمريكّي دفعته الدول الأع�ساء، ومبلغ 400 مليون دولر اأمريكّي دفعه البنك.       

اإلى  اإلى امل�ساهمة فيه ا�ستنادًا  اإلى تنفيذ قرار جمل�س املحافظني الذي يدعو الدول الأع�ساء  ويتطلع ال�سندوق يف هذا ال�سدد 
معيار ترجيحي يراعى فيه الناجت املحلي الإجمايل للدول، وجمموع �سادراتها، واحتياطيها من العملة ال�سعبة. ويحدونا الأمل يف 

ن هذا الأمر ال�سندوق من تعبئة املوارد التي يحتاجها لتنفيذ عملياته. كِّ اأن ُيَ

واإنني اأغتنم هذه الفر�سة لأعرب عن تقديري ملجل�س حمافظي ال�سندوق ولأع�ساء جمل�س اإدارته على دعمهم امل�ستمر وحنكتهم 
يف اإدارة اأموره خالل هذه ال�سنة. كما اأود اأن اأ�سكر �سركاء البنك/ال�سندوق على تعاونهم واأوؤكد لهم التزام هيئة الإدارة مبوا�سلة 

تعزيز الثقة يف ال�سندوق من خالل حت�سني اأ�ساليب عمله واآليات تنفيذه، ومن خالل ر�سم اأهداف اأكرب لرباجمه.

د. أحمد محمد علي
رئي�س جمموعة البنك الإ�سالمّي للتنمية

رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية

رسالة الرئيس



عبء الفقر في الدول األعضاء في البنك 
اإلسالمي للتنمية

بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في الدول األعضاء

I
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ال يزال العالم يعمل من أجل 
تقليص الفقر المدقع بمقدار 

النصف

رغم اأن اإجنازات هامة حتققت، ل يزال بلوغ جميع 
الأهداف الإمنائية لالألفية بحلول �سنة 2015 مهمة 

�سعبة3. 

وتوؤكد الإح�ساءات اأن الجتاهات احلالية ت�سري اإلى 
الأ�سخا�س  عدد  تقلي�س  اجتاه  يف  ي�سري  العامل  اأن 
الن�سف.  مبقدار  مدقع  فقر  يف  يعي�سون  الذين 
مدى  على   %40 بن�سبة  العامل  يف  الفقر  نق�س  فقد 

العقدين الأخريين، وي�سري ثلثا الدول النامية نحو بلوغ الهدف العاملي املتمثل يف احلد من الفقر املدقع مبقدار الن�سف. وبف�سل 
النمو ال�سريع الذي حّققته ال�سني والهند4، يتوقع اأن يبلغ عدد الذين يعي�سون باأقل من 1.25 دولر اأمريكّي يف اليوم اإلى 883 مليونًا 

�سنة 2015، مقابل 1.4 مليار ن�سمة �سنة 2005 و1.8 مليار ن�سمة �سنة 1990.      

نتائج متباينة  في الدول األعضاء في البنك: تظهر املعطيات الالزمة لتقييم احلد من الفقر، واإن كانت غري مكتملة 

وغري حمدثة، اأن 350 مليون �سخ�س يف هذه البلدان كانوا يعي�سون �سنة 2010 على اأقل من 1.25 دولر اأمريكّي يف اليوم، اأي ما 
يّثل ن�سبة 60% من �سّكان اأفريقيا جنوب ال�سحراء5. وعلى العموم، حتقق منو ذو �ساأن يف جميع املناطق: منطقة اآ�سيا، ومنطقة 
ال�سرق الأو�سط، وبدرجة اأقل منطقة اأفريقيا جنوب ال�سحراء. وات�سم هذا النمو بتنوع وتفاوت اإقليميني اأّديا اإلى توّقع مفاده اأن 

دوًل قليلًة �ستبلغ معظم الأهداف، اأما الدول الأخرى فلن تبلغ �سوى اأهداف قليلة6.     

واإذا كان الفقر املدقع قد تراجع من 41% اإلى 30% من �سكان الدول الأع�ساء يف البنك جمتمعة، فاإنه يف الواقع ارتفع يف املنطقة 
الأفريقية مبقدار نقطة واحدة، اأي من 55% اإلى 56%، وباأربع نقاط، �أي من 20% اإلى 24%، يف منطقة رابطة الدول امل�ستقلة. اأما 

3 تقرير الأهداف الإمنائية لالألفية ل�سنة 2011، الأمم املتحدة، جنيف

4 تقرير الر�سد العاملي، البنك الدويل، 2010

5 عبد اللطيف بيلو وعارف �سليمان، »حتدي حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية يف الدول الأع�ساء يف البنك يف عامل ما بعد     الأزمة«. ورقة  البنك رقم 

16، رجب 1432هـ )يونيو 2011(.
6 اإحياء الأمل: اإنعا�س الأهداف الإمنائية لالألفية، اإدارة املالية والتنمية، �سندوق النقد الدويل، �سبتمرب 2010.  

عبء الفقر في الدول األعضاء 
في البنك اإلسالمي للتنمية:

بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في الدول األعضاء
I
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I

اأكرب اإجناز فقد حتقق يف منطقة اآ�سيا، اإذ انخف�س فيها الفقر املدقع بن�سبة 26% خالل تلك الفرتة، اأي من 56% اإلى 30%. اأما يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، فقد انخف�س الفقر خالل الفرتة نف�سها بن�سبة 0،8%، اأي من 4،4% اإلى 7%3،6.  

تراُجع عدد الذين يعيشون في فقر مدقع: خالل العقد الأخري، نق�س عدد الذين يعي�سون يف فقر مدقع مبقدار 80 

مليونًا يف منطقة اأفريقيا جنوب ال�سحراء، ومليون يف املنطقة العربية، و4 ماليني يف منطقة رابطة الدول امل�ستقلة. ومرة اأخرى، 
متو�سط  اأ�سا�س  على  د  )ُيحدَّ اآ�سيا  �سرق  يف  مدقع  فقر  يف  يعي�سون  الذين  عدد  تراجع  اإذ  اآ�سيا،  منطقة  يف  الأبرز  التقدم  حدث 
ا�ستهالك يومي مقداره 1.25 دولر اأمريكّي اأو اأقل( بن�سبة تفوق 50% خالل العقدين الأخريين، متجاوزًا بذلك الن�سبة امل�ستهَدفة 

يف الهدف الأول من الأهداف الإمنائية لالألفية8.

النمو  اإلى  اأ�سا�سًا  ويرجع ذلك  اآ�سيا جناحًا كبريًا،  فيها منطقة  التي حّققت  املجالت  بالدخل من  املتعلق  الفقر  ويعّد احلد من 
القت�سادي ال�سريع وحت�سني �سيا�سات توزيع الدخل9. فاإذا كانت الدول الآ�سيوية قد حققت تقدمًا كبريًا يف جمال امل�ساواة بني 
احتلت  فاإنها  �سنوات،  اأعمارهم عن خم�س  تقل  الذين  الأطفال  وفيات  وتقلي�س عدد  البتدائي،  بالتعليم  الت�سجيل  اجلن�سني يف 

مراكز متاأخرة بنتائج متباينة فيما يخ�س التغذية وانخفا�س وزن الأطفال واملياه وال�سرف ال�سحي10.    

املوؤ�سرات  اأدنى  اأفريقيا  �سجلت  الدول األفريقية احتلت مراكز متأخرة في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية:  

الب�سرية ولديها اأ�سد املجموعات �سعفًا يف العامل، وخ�سو�سًا الأطفال والن�ساء يف املناطق الريفية. وتبني اأرقام منظمة الأغذية 
ال�سكان )مقابل  ن�سبتهم 33% من جمموع  تبلغ  اإذ  اأفريقيا،  يعي�سون يف  التغذية  �سوء  يعانون من  الذين  ربع  اأن  والزراعة )فاو( 

16% يف اآ�سيا11(. ويف اأفريقيا، تكاد معدلت وفيات 
خم�س  عن  اأعمارهم  تقل  الذين  والأطفال  ع  الر�سّ
العاملي، يف حني  املعدل  اأ�سعاف  ثالثة  تبلغ  �سنوات 
بن�سبة  العاملي  املعدل  عن  فيها  احلياة  معدل  يقل 
بن�سبة %66.  التعليم البتدائي  اإكمال  29%، ومعدل 
اللتحاق  حيث  من  الذكور  من  الإناث  ن�سبة  اأما 
العاملي12.  املعدل  ن�سف  فتناهز  العايل  بالتعليم 
اأفريقيا، ورغم  وهكذا، رغم ت�سريع وترية النمو يف 
اأن موؤ�سرات بلوغ الأهداف الإمنائية لالألفية جميعها 
ت�سري يف الجتاه ال�سحيح يف العقد الأخري، فاإن هذه 
البلدان ت�سري �سريًا بطيئًا اأْو ل حترز تقدمًا ملمو�سًا 

7 اإح�ساءات اأعدها موظفو “اإدارة املعلومات والإح�سائيات” يف البنك الإ�سالمّي للتنمية.

 http://data.wordbank.org/news/extreme-poverty-rates-continue-to-fall 8 البنك الدويل، يونيو 2010، ُانظر
9 تقرير الر�سد العاملي، البنك الدويل، 2010. 

10 تقرير الأهداف الإمنائية لالألفية ل�سنة 2011، املرجع نف�سه

http://www.worldhunger.org/articles/Learn/ :11 احلقائق والح�ساءات املتعلقة باجلوع والفقر يف العامل �سنة 2011، راجع الرابط لتايل

 world%20hunger%20facts%202002.htm
12 الأهداف الإمنائية لالألفية بعد الأزمة، تقرير الر�سد العاملي ل�سنة 2010 امل�سرتك بني �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل، �س30.
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يف بلوغ العديد من الأهداف الإمنائية لالألفية اأو تقلي�س عدد الذين يعي�سون حتت خط الفقر )اأي الذين يعي�سون باأقل من 1.25 
دولر اأمريكّي يف اليوم(.   

ول يزال �سكان الدول الأفريقية ي�سكلون ن�سبة ت�سل اإلى 60% من عدد الذين يعي�سون يف فقر مدقع يف الدول الأع�ساء يف البنك. 
ورغم اأن بع�س الدول حقق معدلت منو ملحوظة خالل العقد الأخري، فاإن اأكرث من 50% من �سكانها ل يزالون يعي�سون حتت خط 
الفقر. وت�سري اآخر الإح�ساءات ال�سادرة عن منظمة الأغذية والزراعة )فاو( اإلى اأن 22 دولة )منها 16 دولة اأفريقية( يبلغ معدل 

دت م�ساألة مكافحة �سوء التغذية واجلوع. انت�سار �سوء التغذية فيها 35%13 ومن الوا�سح اأن اأزمة الغذاء الأخرية قد عقَّ

اتساع فجوات الفقر في أفريقيا يعني أن معالجة الفقر المدقع ستحتاج إلى وقت أطول: من العوامل 

الهامة لبطء التقدم الذي حترزه الدول الأفريقية يف احلد من الفقر املدقع ات�ساع الفجوة بني معدل دخل الفقراء وخط الفقر. ففي 
�سنة 2005 يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء، قدرت فجوة الفقر ومتو�سط دخل الفقراء من خط الفقر املحدد يف 1.25 دولر اأمريكّي 
يف اليوم بن�سبة 20.1% و59.7% على التوايل. باملقابل، تنحو الدول املتو�سطة الدخل نحو حتقيق معدلت اأف�سل لأن فجوة الفقر 
وامل�سافة بني متو�سط الدخل وخط الفقر ق�سرية ن�سبيًا14. اإذ يقرتب العديد من الفقراء يف هذه الدول من عتبة 1.25 دولر يف 

اليوم، وي�ستطيع النمو القت�سادي ب�سهولة اأن يرفع 
الدول  اأما يف  الفقر.  الفقراء فوق خط  دخل هوؤلء 
واأوغندا  وال�سودان  كموزمبيق  الأقل منوًا،  الأع�ساء 
فيها  تظهر  التي  وبوركينافا�سو،  وت�ساد  والنيجر 
فاإّنُه  العتبات،  اأطول من  وم�سافة  اأكرب  فجوات فقر 
ُم�سابٍه  منو  مل�ستويات  حتقيقها  اأن  املُرّجح  غري  من 
املتو�سطة  الدول  يف  حتقيقها  يتم  التي  للم�ستويات 
من  العديد  رفع  يف  �سُي�ساعدها  الدخل  واملرتفعة 

الأ�سر فوق خط الفقر يف مدة زمنية ق�سرية.    

من  الحد  مجال  في  أفريقيا  إنجازات 

الفقر غير المتعلق بالدخل متباينة أيضًا: 

رغم انت�سار فقر الدخل )income poverty( يف الدول الأفريقية، فاإنها اأحرزت تقدمًا يف جمال التكافوؤ بني اجلن�سني يف 
التعليم البتدائي والثانوي، ويف احل�سول على مياه ال�سرب. لكن هذه الدول ل ت�سري يف امل�سار ال�سحيح نحو خف�س ن�سبة الذين 
يعانون من اجلوع مبقدار الن�سف. وهذا الأمر ُمقلق؛ لأن احلد من �سوء التغذية اأمر اأ�سا�سّي لتحقيق اأي جناح يف بلوغ العديد من 
الأهداف الإمنائية لالألفية الأخرى كوفيات الأطفال، ووفيات الأمهات، والتعليم، ول�سيما ملا له من اأثر م�ساعف على الأهداف 
الأخرى. ذلك اأنه ي�سبب اأكرث من ثلث عبء الأمرا�س لدى الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن خم�س �سنوات، واأكرث من 20% من 

وفيات الأمهات اأثناء احلمل يف اأفريقيا.  

 http://www.fao.org/docrep/007/ae523e/ae523e04.htm :13 منظمة الأغذية والزراعة )فاو(. راجع الرابط التايل

14 تقرير الر�سد العاملي 2011: حت�سني فر�س حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية، تقرير البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل، 2011.
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ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  منطقة  كانت  وكذلك 
الذين  الأطفال  تقلي�س عدد  بطئًاَ من حيث  الأ�سد 
تقل اأعمارهم عن خم�س �سنوات ويعانون من نق�س 
الوزن. وتوؤكد الإح�ساءات اأي�سًا اأن معدلت وفيات 
الأكرث  تزال  ل  الأخرى،  باملناطق  مقارنة  الأطفال، 
يوت  حيث  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  يف  ارتفاعًا 
يبلغ اخلام�سة  اأن  قبل  اأطفال   8 واحد من كل  طفل 
من العمر. وهذا املعدل يفوق 20 مرة معّدل الدول 
ال�سناعية الذي يبلغ 1 من 167، وجنوب اآ�سيا التي 
ب�سبب  ذلك  ويحدث   .1515 من   1 فيها  املعدل  يبلغ 
كالإ�سهال  عالجها،  اأو  منها  الوقاية  يكن  اأمرا�س 
وال�سّل مثاًل. لذلك، فاإن �سوء التغذية لدى الأطفال 

التحتية واخلدمات  البنى  الإنفاق على  قّلُة  وُتعّد  اأفريقيا.  يطرح حتديًا كبريًا فيما يخ�س حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية يف 
الجتماعية )كاملراأة، والتعليم، وال�سحة( اأحَد الأ�سباب التي اأدت اإلى هذه احلالة.    

منطقة آسيا أوفر حظًا في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية: ُيظهر التقدم املحرز والتحديات القائمة اأن الهدف 

املتمثل يف احلد من الفقر املدقع مبقدار الن�سف يف منطقة اآ�سيا �سيتم جتاوزه على نحو مقنع، واأن تقدمًا مر�سيًا �سيتحقق يف بع�س 
املوؤ�سرات غري املتعلقة بالدخل16. وهكذا، ُيرّجح اأن يتم يف منطقة اآ�سيا ما يلي: ) ا( بلوغ الهدف الإمنائي لالألفية املتعلق بامل�ساواة 
بني اجلن�سني يف التعليم البتدائي والثانوي؛ )ب( القرتاب من بلوغ الهدف املتمثل يف تعميم التعليم البتدائي؛ )ج( عك�س اجتاه 
انت�سار مر�س ال�سل ومعدلت الوفاة. لكن حتديات كربى تبقى قائمة. �سحيح اأن الفقر املدقع قد ُقلِّ�َس تقلي�سًا كبريًا، لكن عدد 
الفقراء يف املنطقة �سيبقى كبريًا بحلول �سنة 2015، ول�سيما يف بنغالدي�س واإندوني�سيا17، خ�سو�سًا اإذا اعتمدت املنطقة العتبة 

اجلديدة للفقر املُدقع )1.50 دولر يف اليوم( بدًل من دولر واحد اأو 1.25  دولر يف اليوم.   

تأثير األزمة االقتصادية والمالية العالمية ال يزال مستمرًا

ر “البنك  قبل اندلع الأزمة القت�سادية واملالية العاملية �سنة 2008، كانت اآثار الفقر يف العامل النامي متيل اإلى التناق�س. وقدَّ
الدويّل” اأن الأزمة اأ�سافت 53 مليون �سخ�س اإلى عدد الأ�سخا�س الذين كانوا يف 2009 يعي�سون باأقل من 1.25 دولر يف اليوم، 
و64 مليون �سخ�س اإلى عدد الأ�سخا�س الذين يعي�سون باأقل من دولرين يف اليوم. كما توقع “البنك الدويل” تاأثريًا اآخر على الفقر 
يف �سنة 2010، ما ي�سيف 73 مليون �سخ�س اإلى العدد الرتاكمي لالأ�سخا�س الذين يعي�سون باأقل من 1.25 دولر يف اليوم، و91 

مليون �سخ�س اإلى عدد الذين يعي�سون باأقل من دولرين يف اليوم18.  

15 يوني�سف، ر�سد حالة الأطفال والن�ساء، Childinfo.org، �سبتمرب 2011.

16 تقرير الأهداف الإمنائية لالألفية ل�سنة 2011، الأمم املتحدة، جنيف

17 املرجع نف�سد

18 البنك الدويل )2010b( تقرير الر�سد العاملي 2010: الأهداف الإمنائية لالألفية بعد الأزمة، البنك الدويل، وا�سنطن العا�سمة.



صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 14

ومع ذلك، ل يزال من املتوقع اأن ينخف�س معدل الفقر 
املُدقع مع مرور الوقت، واإن كان بوترية بطيئة. وتبني 
من  انخف�س  املُدقع  الفقر  معدل  اأن  النمو  تقديرات 
21% يف �سنة 2008 قبل اندلع الأزمة اإلى %18 )1.4 
مليار ن�سمة( �سنة 2009. وباملقابل، ت�سري التقديرات 
�سنة 2009 يف مرحلة ما  اأن معدل منو  اإلى  املوازية 
 %17 اإلى  الفقر  معدل  خف�س  يكون  قد  الأزمة  قبل 
)اأي ما يعادل 987 مليون �سخ�س(. اأما معدل الفقر 
انخف�س  فقد  اليوم  يف  دولرين  اأ�سا�س  على  املحدد 
ن�سمة(  مليار   2.2(  %39 اإلى   2008 �سنة   %42 من 
�سنة 2009 على اأ�سا�س معدل النمو الأقل توقعًا، يف 
حني كان م�سار ما قبل الأزمة �سيخف�س معدل الفقر 

اإلى 38% )2.15 مليار ن�سمة(19.  

عمومًا، عادًة ما ت�سر الأزمات بالتنمية الب�سرية �سررًا �سديدًا. وُتبنّي الإح�ساءات باأن ال�سلة بني املوؤ�سرات الجتماعية وفرتات 
النكما�س تكون اأقوى من ال�سلة بني املوؤ�سرات الجتماعية وفرتات النمو ال�سريع20. كما اأن للتباطوؤ القت�سادي اأثرًا �سلبيًا على 
العجز،  م�ستويات  احتواء  تتمثل يف  اأهداف مت�ساربة  بوجود  ينجم عنها �سعف عام يف جناعة احلوكمة، خ�سو�سًا  اإذ  التنمية، 
وحماية الأ�سر من اآثار الأزمة، و�سعف اجلاهزية، والتدابري املقاومة للدورات )من قبيل القرتا�س غري الت�سخمي وتو�سيع نطاق 

�سبكات الأمان بالن�سبة للفقراء(.    

كانت دول منطقة اأفريقيا جنوب ال�سحراء، التي توجد بها اأ�سعف املجموعات، عر�سة ب�سكل خا�س لل�سدمات املرتبطة بارتفاع 
اأ�سعار الغذاء والوقود �سنتي 2007 و200821. فقد ت�ساعفت اأ�سعار الغذاء تقريبًا يف الكثري من الدول دون اأن يح�سل اأي تعديل 
يف الدخل22. ويف بع�س احلالت، ورد يف التقارير اأن الإيرادات قد انخف�ست مبقدار الن�سف وانخف�س ال�ستهالك الغذائي، مما 

اأ�سر كثريًا بالتغذية. وت�سري بع�س الأدلة اإلى اأن الأزمات كان لها اأثر �سلبي على �سحة الأطفال ون�سبة وفياتهم يف هذه الدول23.

وانتقلت تلك التاأثريات اأي�سًا اإلى فعالية القطاع ال�سحي، اإذ ُيبنّي حتليل حديث العهد اأن الرتفاع الكبري يف اأ�سعار الغذاء العاملية 
�سنة 2008 قد يكون زاد من نق�س التغذية يف اأفريقيا بن�سبة 6.8% عما كان عليه �سنة 200724. كما يبني هذا التحليل اأن التباطوؤ 

19 ت�سني �ساوهوا ومارتن رافاليون: تاأثري الأزمة القت�سادية العاملية على الفئة الأ�سد فقرًا يف العامل، اأبريل 2009،

 http://voxeu.org/index.php?q=node/3520
20 اإحياء الأمل: اإنعا�س الأهداف الإمنائية لالألفية، اإدارة املالية والتنمية، �سندوق النقد الدويل، �سبتمرب 2010. 

21 تقرير الر�سد العاملي، البنك الدويل، 2010. 

22 دي والك، د. هـ. كازينغا، م. اأوفر وج. فيالنت، 2010. “تاأثري اأزمة الغذاء على عالج فريو�س نق�س املناعة الب�سرية/ متالزمة نق�س املناعة املكت�سب 

)الإيدز( ونتائجه ال�سحية يف موزمبيق”. ورقة قدمت يف حلقة درا�سية نظمتها “جمموعة البحث يف اقت�ساد التنمية” التابعة للبنك الدويل، 13 يناير 
2010، وا�سنطن العا�سمة.  

23 »جمموعة البحث يف التنمية« ، 2008. “الدرو�س امل�ستفادة من بحث البنك الدويل يف الأزمات املالية”. ورقة عمل البحوث ال�سرتاتيجية رقم 4779، 

البنك الدويل.
البنك  ال�سرتاتيجية رقم 5215.  البحوث  ورقة عمل  العامل«.  التغذية يف  القت�سادية على نق�س  ال�سدمات  »تاأثري  وهـ. زمن. 2010.  تيواري �س.   24

الدويل، وا�سنطن العا�سمة.
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احلاد الذي �سهده النمو القت�سادي العاملي �سنة 2009 قد يكون اأدى اإلى زيادة كبرية يف عدد الذين يعانون من نق�س التغذية. 
وت�سري درا�سة تر�سد حالت الفقر اإلى اأن الآباء ا�سطروا يف بع�س الدول اإلى اإخراج اأبنائهم من املدار�س، واأنهم يف دول اأخرى 
ت الأزمة اإلى انخفا�س الناجت املحلي الإجمايل للعديد من الدول  بذلوا جهدًا ماليًا م�سنيًا كيما يوا�سل اأبناوؤهم الدرا�سة25. كما اأدَّ

املانحة، مما �سعب عليها الوفاء بالتزاماتها جتاه الدول النامية عمومًا26.   

 كذلك، تاأثرت منطقُة اآ�سيا )Asian Region( بتباطوؤ القت�ساد العاملي والأزمة املالّية العاملية اللذين بداآ �سنة 2007م. 
وكانت الأ�سباب والتاأثريات خمتلفة عن اأ�سباب وتاأثريات الأزمة املالّية التي �سهدتها اآ�سيا �سنة 1998م. فالأزمة الأخرية مل ُتِلمَّ 
اأمريكّي يف اليوم(، بل طالت املجموعات  فقط مبن يعانون من الفقر املدقع )اأي من يعي�سون بدخل للفرد يقل عن 1،25 دولر 
املعر�سة لالنزلق يف هاوية الفقر اأي�سًا- وغالبيتهم من ال�سباب املتعلِّم العامل يف قطاعات الت�سدير وال�سناعات واخلدمات، 
وينتقل تاأثري ذلك عرب قنوات عديدة )مثل اأ�سواق العمل(27 . غري اأن ال�سرر العاّم يف هذه املنطقة كان اأقل بكثري من ال�سرر الذي 

تعّر�ست له الدول الأفريقية جنوب ال�سحراء.

األثر المحتمل لألزمة المالية الحالية في 
منطقة اليورو

يف  املانحة  الدول  لها  تتعر�س  التي  املالية  لالأزمة  يكون  قد 
البنك،  الدول الأع�ساء يف  اأكرب على  اأثر  اليورو حاليًا  منطقة 
وقد توؤثر على توقعات الدول الأع�ساء الأقل منوًا من حيث بلوغ 
املالية  الأزمة  تاأثريات  متتد  وقد  لالألفية.  الإمنائية  الأهداف 
متويل  من  احلد  خالل  من  منوًا  الأقل  الأع�ساء  الدول  اإلى 
اأن  اأي�سًا  وُيرّجح  التحتية.  البنى  قطاع  يف  خ�سو�سًا  التنمية، 
تراجعًا  اخلا�س  القطاع  من  الدولية  املالية  التدّفقات  ت�سّجل 

كبريًا كما حدث �سنة 200928. 

�لتمويل  خطوط  �لتخفي�ضات  ت�ضمل  �أن  �أي�ضًا  �ملرجح  ومن   
املقدمة للبنوك يف الدول النامية يف كل من اآ�سيا واأفريقيا، مما 
�سيوؤثر على التجارة والواردات من ال�سلع الالزمة للفقراء.  ول 

25 ُترك �س.واأ. مي�سن. 2009. »تاأثريات الأزمة القت�سادية يف �سرق اآ�سيا: نتائج الر�سد النوعي يف خم�س دول.«

.)www.adb.org/Documents/Events/2009/Poverty-Social-Development/papers.asp(
26 املرجع نف�سه.

27 »تاأثري التباطوؤ القت�سادّي العاملّي على الفقر والتنمية امل�ستدامة يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ«، بنك التنمية الآ�سيوّي، 2009م.

 11 .INWENT/DIE/BMZ 28 تاأثريات الأزمة املالية العاملية على الدول النامية والأ�سواق النا�سئة. ال�سيا�سات املتبعة للت�سدي لالأزمة. موؤمتر برلني

دي�سمرب 2008. مذكرة املوؤمتر لديرك ويليم تي فيلد، معهد التنمية اخلارجية )Overseas Development Institute(، 8 دي�سمرب 2008.
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الإجراءات  اتخاذ  ت�سرع يف  اأن  بل عليها  الأزمات احلالية،  اآثار  اإليها  األ متتد  اأمل  الأيدي على  تقف معقودة  اأن  الدول  ت�ستطيع 
الالزمة لتفادي تاأثريات الأزمة ب�سبب العدوى املالية، خ�سو�سًا تلك املتعلقة بالعجز املايل وعجز احل�ساب اجلاري.   

التمويل  ملوؤ�س�سات  مواتية  فر�سة  احلالية  الظروف  تكون  قد  الأخرية،  اخلم�س  ال�سنني  يف  الأزمات  وترية  لزيادة  نظرًا  عمومًا، 
الإمنائي يف الدول الأقل منوًا الأع�ساء يف البنك، لإعادة النظر يف اأجندتها الإمنائية بق�سد احلد من اأثر الأزمات الدورية على 

التدفقات الراأ�سمالية الدولية والإقرا�س البنكي لهذه الدول.

التحديات الكبرى التي تواجه الدول األعضاء في البنك

ل يف�سل الدول الأع�ساء يف البنك، حاُلها حاُل باقي دول العامل، عن الأجل امل�سمى لبلوغ الأهداف الإمنائية لالألفية �سوى اأربع 
الأهداف يقت�سي حتقيق حت�سن كبري يف جميع  بلوغ هذه  باأن  الإقرار  فاإنه يجب  الأجل يدنو دنوًا �سريعًا،  �سنوات. وملا كان هذا 

موؤ�سرات الفقر، خ�سو�سًا يف منطقة اأفريقيا جنوب ال�سحراء.  

يجب تعزيز النمو الذي يخدم الفقراء: يجب اأن تكون الدول الأع�ساء يف البنك قادرة على زيادة معدلت منوها وتعزيز 

قدرتها على مقاومة ال�سدمات الداخلية واخلارجية. وترجع اأهمّية ذلك اإلى الزيادة الن�سبية يف وترية ال�سدمات اخلارجية على 
للدول  ينبغي  لأجل ذلك،  التغذية واجلوع.  �سوء  التقدم يف مكافحة  اإحراز  م�ساألة  دْت  َعقَّ التي  الأخرية  والغذاء  النفط  اأزمة  اإثر 
الأع�ساء اأن تنظر نظرة بعيدة املدى اإلى التقيُّد بال�سيا�سات القت�سادية اجليدة واإن�ساء �سبكات فعالة لالأمان الجتماعّي للحد 
من التاأثري ال�سلبّي ملثل هذه ال�سدمات على الفقراء. ومما يوؤ�سف له اأن �سبكات الأمان هذه لي�ست �سائعة بعُد يف الكثري من الدول 

الأع�ساء الأقل منوًا. 

ثمة م�ساألة اأخرى ينبغي النظر فيها اإلى جانب النمو 
على  النمو  اأثر  اأن  وهي  حتقق،  الذي  القت�سادي 
ملتو�سط  دخلهم  مواكبة  مدى  على  يتوقف  الفقراء 
النمو  ثمار  من  الفقراء  ا�ستفادة  مدى  اأي  النمو، 
عمومًا، وكيفية تفاعل كل زيادة يف الدخل مع توزيعه، 
وبالتايل مع خط الفقر. اإن غياب النمو الذي يخدم 
الإمنائية  الأهداف  بلوغ  اأن  بب�ساطة  يعني  الفقراء 
لالألفية يف الدول الأع�ساء الأفريقية �سي�ستغرق مدة 
طويلة من النمو امل�ستدام وامل�سرتك. ولئن كان معدل 
النمو الذي يخدم الفقراء �سيزيد من دخلهم، فاإن 
متو�سط  بني  امل�سافة  وات�ساع  الفقر  فجوات  ازدياد 

دخل الفقراء وخط الفقر يعني اأن الفقراء �سي�ستغرقون وقتًا اأطول و�سيبذلون جهدًا اأكرب لتجاوز خط الفقر.    
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يقتضي  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  بلوغ 

يربز  تحديدًا:  أكثر  أهداف  ذات  معونة 

امل�ستوى  على  اأخريًا  البنك  �سهده  الذي  التطوير 
متناميًا  �سعورًا  ال�سيا�سات  م�ستوى  وعلى  املوؤ�س�سي 
ال�ستعجال،  وجه  على  الأمر  معاجلة  ب�سرورة 
اآ�سيا  دول  من  الكثري  يف  احلالة  بخطورة  والإقرار 
واأفريقيا جنوب ال�سحراء، خ�سو�سًا القدر الكبري 
باحتياجات هذه  الإيفاء  اإمكانّية  ال�سكوك حول  من 
البنك  جمموعة  “�سيا�سة  وتوؤكد  التمويلية.  الدول 
لل�سراكات  الهام  الفقر” الدور  يف جمال احلد من 
مع موؤ�س�سات مالية دولية وموؤ�س�سات اإمنائية اأخرى 
الأع�ساء  الدول  اإلى  رة  املي�سَّ املوارد  تدفق  لزيادة 

الإمنائية  الأهداف  الأول من  الهدف  بلوغ  اأن  اإلى  الدويل  البنك  بتكليف من  اأُجريت  درا�سة  وت�سري  فيها.  التمويلية  الفجوة  ل�سد 
اأما  اأمريكي و62 مليار دولر �سنويًا.  لالألفية املتمثل يف الق�ساء على الفقر املدقع واجلوع يكلِّف املانحني ما بني 54 مليار دولر 
التكلفة الإجمالية لبلوغ �سائر الأهداف فترتاوح بني 35 مليار دولر اأمريكّي و76 مليار دولر اأمريكّي �سنويًا29. ويتمثل الهدف الثامن 
من الأهداف الإمنائية لالألفية يف اإقامة �سراكة عاملية من اأجل التنمية، وهو ما يدعو الدول املتقدمة اأ�سا�سًا اإلى الوفاء بالتزاماتها 

جتاه الّدول الأقل منوًا مل�ساعدتها على بلوغ الأهداف الإمنائية لالألفية.    

ع تقرير م�سروع الألفية ل�سنة 2005 اأن بلوغ الأهداف الإمنائية لالألفية قد يحدُث يف الأجل امل�سمى، اأي �سنة 2015، اإذا زادت  وتوقَّ
الدول املرتفعة الدخل م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية من 0.25% من الناجت املحلي الإجمايل للدول املانحة �سنة 2003 اإلى %0.44 

�سنة 2006 و0.54% �سنة 2015، وهذه الزيادة �سترتجم اإلى ما يناهز 120 مليار دولر اأمريكّي من املعونة �سنويًا30. 

ر درا�سة اأجراها بع�س املخت�سني بالبنك الإ�سالمي للتنمية اأن احلد من الفقر مبقدار الن�سف يف الدول الأع�ساء جمتمعة  وتقدِّ
بحلول عام 2015 يقت�سي منها حتقيق منو ن�سبته 4.8% �سنويًا واحلفاظ على متو�سط معدل منو فردي ن�سبته 3%. ويقت�سي بلوغ 
هذا الهدف منها متو�سط ا�ستثمار ن�سبته 23.6% من الناجت املحلي الإجمايل �سنويًا. اأما منطقة اأفريقيا جنوب ال�سحراء، التي 
يرتكز فيها اأكرب عدد من الفقراء، ف�سيكون عليها اأن حتقق ن�سبة اأعلى يف منو الناجت املحلي الإجمايل تبلغ 9.1% �سنويًا، ومتو�سط 
ا�ستثمار ن�سبته 48.8% من الناجت املحلي الإجمايل. اإل اأن منطقة اأفريقيا جنوب ال�سحراء، واإن حققت الهدف املتمثل يف احلد 
من الفقر مبقدار الن�سف، �سيبقى لديها عجز �سنوي يف متويل التنمية ن�سبته 28% من الناجت املحلي الإجمايل. ومن اجللي اأن بلوغ 

�سائر الأهداف الإمنائية لالألفية �سيقت�سي مزيدًا من املوارد31. 

29 زيديلو اإ. واآخرون )2001(. تو�سيات اللجنة الرفيعة امل�ستوى ب�ساأن متويل التنمية. وثيقة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة A/1000/55. الأمم املتحدة، 

نيويورك.
30 الأمم املتحدة: ال�ستثمار يف التنمية: خطة عملية لبلوغ الأهداف الإمنائية لالألفية. نيويورك : الأمم املتحدة؛ 2005.

31 عبد اللطيف بيلو وعارف �سليمان: راجع املرجع ال�سالف الذكر.
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درا�سات  اأّيًا من  اأن  اإلى  الإ�سارة  بّد من  ل  اأنه  غري 
التكلفة مل توِح باأن التكاليف التقديرية �ستكون كافية 
الإمنائية  الأهداف  يف  املحددة  املقا�سد  لتحقيق 
من  عددًا  الدرا�سات  هذه  ذكرت  بل  لالألفية. 
�ل�ضروط �لالزم ��ضتيفاوؤها لبلوغ �لأهد�ف �لإمنائية 
ل  اأو  قلياًل  اإّل  املانحة  فيها اجلهات  تتحكم  ل  التي 
تتحكم فيها البتة، ومنها النمّو الذي يخدم الفقراء، 
يتعلق  ففيما  واملوؤ�س�سات.  ال�سيا�سات  وحت�سني 
مثاًل،  البتدائّي،  التعليم  تعميم  املتمثل يف  بالهدف 
جميع  تعليم  �سيكلفه  ما  التكاليف  درا�سات  ح�سبت 
�ل�ضروط  بتلك  �لوفاء  مبجرد  �ملد�ر�س  يف  �لأطفال 

ال�سرورية الأخرى32.

ومل يِف حتى الآن اإّل قليٌل من الدول املتقدمة بتعّهدها باأّل تقّل امل�ساعدة الإمنائّية عن 0،7% من دخلها القومّي الإجمايّل. فقد 
زاد �سايف امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية املقدمة من الدول الأع�ساء يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة الأمن والتعاون 
يف اأوروبا زيادة فعلية طفيفة مقدارها 0.7% �سنة 2009، لكنها يف الواقع انخف�ست من 122.3 مليار دولر اأمريكّي �سنة 2008 
اإلى 119.6 مليار دولر اأمريكّي �سنة 2009 اإذا ما ُح�سبت ب�سعر �سرف الدولر يف ذلك العام. ي�ساف اإلى ذلك اأنه بالرغم من 
 Official Development Assistance( ”الر�سمية بالقيمة املطلقة، فاإن »امل�ساعدة الإمنائّية  الزيادة يف حجم املعونة 
ODA( مل تتجاوز حتى الآن 0،3% من الناجت القومّي الإجمايّل مقابل الن�سبة امل�ستهدفة )0.7%(33. وهو ما يدل على �سخامة 
امل�سكلة التي تواجهها الدول الأع�ساء بالبنك، بالنظر اإلى حجم املوارد التي ينبغي تعبئتها ل�سّد العجز التمويلّي لتحقيق الأهداف 

الإمنائية لالألفية. 

على  للحفاظ  الدولة  موارد  يف  احلا�سل  النق�س  لتعوي�س  اخلارجية  امل�ساعدة  على  معتمدة  منوًا  الأقل  الأع�ساء  الدول  وتبقى 
اخلدمات الجتماعية ذات الأولوية وتو�سيع نطاقها، والتغلب على ال�سعوبات املتعلقة بال�سيا�سات واملوؤ�س�سات يف معاجلة الفقر.  

وتظهر الأدلة اأن متويل الأهداف الإمنائية لالألفية غري كاف، بل اإنه يعيق حتقيق تلك الأهداف. ي�ساف اإلى ذلك الطابع اخلا�س 
واملوؤقت للتمويل املتاح والتحديات التي تعرت�س تن�سيق اإي�سال التمويل وتوجيهه اإلى الفئات الأ�سد حاجة يف الدول الأع�ساء الأقل 

منوًا.  

واعتماد   )Monterrey Commitment( مونتريي بالتزام  الوفاء  التاأخر يف  رئي�سًا يف  �سببًا  املتقدمة  الدول  ُتعد  لذلك، 
ا�سرتاتيجيات ذات م�سداقية من�سجمة مع ال�سياق ومندجمة يف الربامج والعمليات الوطنية لتحقيق الأهداف الإمنائية لالألفية. 

العاملية،  التنمية  واآخرون. مركز  كليمن�س  اأ.  مايكل  التنمية،  املعونة وجناح  يتوقع من  ما  بني  امل�ساهاة  لالألفية:  الإمنائية  الأهداف  32 �سعوبة حتقيق 

وا�سنطن العا�سمة، الوليات املتحدة الأمريكية، 2007.
33 براين توملين�سن، »واقع جلنة اإدارة �سبكة املعونة، اإدارة الأزمة: حتليل اجتاهات املعونة العاملية« تقرير واقع املعونة 2010. 
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والواقع اأن التفاق الدويل ب�ساأن الأهداف الإمنائية لالألفية يدعو اإلى اإقامة تعاون عاملي من خالل امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية 
والقدرة على موا�سلة حتمل الدين والتجارة الدولية. وينبغي الإقرار اأي�سًا باأن وجود عدد كبري من املانحني يكن اأن يرفع تكلفة 
العمليات بالن�سبة للدول املتلقية. لذلك، ينبغي اأن تكون امل�ساعدة قابلة للتوقع واأن ت�ستجيب للحاجيات واأن تكون اأكرث ان�سجامًا 

 .)Paris Declaration( 34ت عليه مبادئ اإعالن باري�س وتن�سيقًا على نحو ما ن�سّ

الحماية االجتماعية شرط أساسي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية: تعد اإقامة �سبكات اأمان اجتماعي فعالة 

اآليات احلماية هذه تدخالت  اأ�سا�سيًا حلماية م�سادر العي�س الأ�سا�سية واحلد من �سعف الأ�سر. وت�سمل  اأمرًا  من حيث التكلفة 
البطالة  عن  والتعوي�سات  )كاملعا�سات  الجتماعي  التاأمني  وبرامج  لالأجور(،  قواعد  وو�سع  العمل  �سوق  )تنظيم  العمل  �سوق  يف 
والتعوي�سات العائلية والإجازة املر�سية املدفوعة الأجر(، وامل�ساعدة الجتماعية )التحويالت النقدية اأو العينية واملعونات وبرامج 
الإعانات احلكومية(، وبرامج م�ساعدة املجموعات الأ�سد �سعفًا )مثل املعاقني والأطفال ال�سعفاء، اإلخ(. لذلك، ينبغي م�ساعدة 
احلكومات على توفري احلماية الجتماعية الالزمة بو�سفها اأداة فعالة لالأ�سر والأفراد يف معاجلة ال�سدمات وحتقيق م�ستويات 
اأعلى من الدخل والتعليم وال�سحة واحلفاظ عليها. ذلك اأن انخفا�س الأداء يف هذه املوؤ�سرات ينجم عنه تدين م�ستوى الأحوال 

املعي�سية، ويحد من منو دخل الأفراد واملجتمعات، ويفاقم املعاناة، ويجعل اخلروج من دائرة الفقر اأمرًا �سعبًا.     

يجب على الدول المتلقية للمساعدات أن تحسن جودة سياساتها: يجب العرتاف باأن اأداء الدول النامية يف 

حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية يرتبط ارتباطًا كبريًا بجودة ال�سيا�سات التي تنهجها. فاحتواء العجز املايل واإعطاء اأولوية اأكرب 
لالإنفاق الجتماعي مثال يكن اأن يعزز دعائم النمو القت�سادي امل�ستدام الذي يخدم الفقراء ويحمي التعليم وال�سحة وبالتايل 
ي�سجع التنمية الجتماعية. غري اأن هذه الإ�سالحات العامة حتتاج اإلى اإرادة �سيا�سية واإلى مثابرة وا�ستمرارية. وينبغي للدول اأي�سًا 
اأن تتخذ تدابري ا�ستباقية لال�ستجابة لالآثار املحتملة لالأزمة احلالية يف منطقة اليورو، واأل تقف موقف املتفرج على اأمل اأن متر 

هذه الأزمة دون اأن توؤثر عليها. فهذه الأزمة يكن اأن توؤثر على تدفق م�ساعدات اجلهات املانحة الدولية من اأوروبا.      

دور البنك/الصندوق

اأن حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية  عمومًا، يبدو 
للتنمية  الإ�سالمي  البنك  يف  الأع�ساء  الدول  يف 
ِقَبل  من  رئي�سة  جمالت  وتقوية  اإ�سالح  يقت�سي 
القت�سادية )احلوكمة( وحت�سني عملية  املوؤ�س�سات 
تواجه  التي  التحديات  وتتمثل  اخلدمات.  تقدمي 
لالألفية  الإمنائية  الأهداف  بلوغ  الأع�ساء يف  الدول 
تنمية  ونق�س  املوارد،  وحمدودية  النمو،  بطء  يف 
الفقراء،  يخدم  الذي  النمو  وانعدام  القدرات، 
منا�سبة  بيئة  وجود  وعدم  اخلارجية،  وال�سدمات 

34 املبادئ املت�سقة مع �سيا�سات »جمموعة البنك« يف جمال احلد من الفقر هي: امللكية، وال�سبط، واملواءمة، والنتائج، وامل�ساءلة املتبادلة.
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جلذب ال�ستثمارات وت�سجيع تنمية القطاع اخلا�س. وت�سري التقديرات اأي�سًا اإلى اأن الدول الأع�ساء �ستحتاج اإلى 300 مليار دولر 
اأمريكّي �سنويًا، يف حني �سيكون على جمموعة البنك اأن ترفع اعتماداتها من 7 مليارات دولر اأمريكّي حاليًا اإلى 22 مليار دولر 

اأمريكّي �سنويًا حتى ت�ستطيع اأن ت�ساهم م�ساهمة اأكرث فعالية يف معاجلة الفقر يف الدول الأع�ساء35.      

اإن البنك/ال�سندوق يدرك احلاجة اإلى تعزيز جهوده لتعبئة مزيد من املوارد وو�سع ا�سرتاتيجيات فعالة وبرامج للمكا�سب ال�سريعة 
ملعاجلة الفقر يف الدول الأع�ساء. والواقع اأنه بعد اأن اأن�سئ ال�سندوق واأ�سبح يعمل بو�سفه �سندوقًا متخ�س�سًا يف متويل امل�ساريع 
اأن ال�سندوق  اإلى دفعة قوّية فيما يخ�س برامج دعم الفقراء. ذلك  اأّدى ذلك  اإلى التخفيف من حدة الفقر،  والربامج الرامية 
ملتزم بربامج �سريعة وم�ستدامة متعددة القطاعات ت�سع على راأ�س اأولوياتها حتقيق النتائج وتعظيم ا�ستفادة الفقراء واملجموعات 

ال�سعيفة وت�سريع وترية احلد من الفقر وحتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية يف الدول الأع�ساء بالبنك. 

تتمثل اأو�سع الفجوات يف جمال ال�سحة بني الدول املتقدمة والدول النامية، ومنها الدول الأع�ساء يف البنك الإ�سالمي 
الدول  يف  الأمهات  وفيات  جميع  من   %99 ن�سبة  حتدث  العاملية،  ال�سحة  منظمة  فح�سب  الأمهات.  وفيات  يف  للتنمية، 
النامية. وبلغ معدل وفيات الأمهات يف اأفغان�ستان يف 2007م 1،600 حالة وفاة لكل 100،000 اأم، مقابل 27 يف اأوروبا 
 Central Asian Health(  »الو�سطى اآ�سيا  ال�سحي يف  الو�سع  »ا�ستعرا�س  الو�سطى،  اآ�سيا  الأمهات يف  )وفيات 

Review(، 2 يونيو 2008م.(   

الأمهات  اعتالل  معدلت  اأعلى  اأي�سًا  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  منطقة  لدى  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  تقارير  وتوؤكد 
ووفاتهن)maternal morbidity and mortality( ، اإذ ف�سلت العديد من احلكومات يف هذه املنطقة يف حتقيق 
اأهداف الأمومة الآمنة )safe motherhood(. كما توؤكد التقارير اأن معظم هذه احلالت يكن تالفيها من خالل 
املراقبة الطبية واملعلومات واخلدمات املنا�سبة. وهكذا، يكن حتقيق انخفا�س حاد يف وفيات الأمهات يف الدول الأع�ساء 
 maternal( يف البنك اإذا ما اأتيحت للن�ساء املوارد واخلدمات ال�سحية املنا�سبة. و�سي�ستهدف ال�سندوق �سحة الأم
health( بو�سفها عن�سرًا من العنا�سر الأ�سا�سية لرباجمه الرامية اإلى احلد من الفقر يف الدول الأع�ساء، واأقلها منوًا 

ب�سفة خا�سة.    

35 عبد اللطيف بيلو وعارف �سليمان. »حتدي حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية يف الدول الأع�ساء يف البنك يف عامل ما بعد الأزمة«. ورقة البنك رقم 

16. رجب 1432هـ )يونيو 2011(.
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اختيار مشاريع الصندوق وبرامجه

من اأهداف ال�سندوق الرئي�سة احلد من الفقر يف الدول الأع�ساء يف البنك من خالل نهج للتعاون بني دول اجلنوب. وين�سجم 
ذلك النهج مع “روؤية البنك حتى عام 1440هـ )2020م(” ومع ر�سالته التي ت�ستمل على “التمكني” بو�سفه قيمة اأ�سا�سية، وجتعل 
من “التخفيف من حدة الفقر” هدفًا ا�سرتاتيجيًا له، وت�سع “التنمية الب�سرية” �سمن اأولوياته. لأجل ذلك، يتم ت�سميم م�ساريع 
ال�سندوق وبراجمه بحيث يكون لها تاأثري اإيجابي وا�سح ومبا�سر على الفقراء. وهذا اأمر يقت�سي تدخالت حمددة الأهداف تعطي 

الأولوية لتلبية الحتياجات الأ�سا�سية، ول�سيما للفقراء يف املناطق الريفية واحل�سرية. 

وت�سمل تدخالت ال�سندوق: متويل فر�س العمل، وتعزيز القدرات، خ�سو�سًا قدرات الن�ساء وال�سباب، ومد الفقراء مبورد دخل 
الريفية وما قبل احل�سرية كال�سرف ال�سحي،  الأ�سا�سية  التحتية  الُبنى  الفقر، وحت�سني  التخل�س من  م�ستدام ي�ساعدهم على 
وتوفري املاء ال�سالح لل�سرب، واحلفاظ على البيئة، وتو�سيع خدمات التعليم وال�سحة، ويف الوقت ذاته بناء قدرات الفقراء وتوفري 

�سبل العي�س لهم. 

اعتمادات البرامج والمشاريع 

يف �سنة 1432هـ )2011م(، اعُتمدت 7 م�ساريع بقيمة 45.95 مليون دولر اأمريكّي يف 7 دول اأع�ساء، مقابل 11 م�سروعًا مببلغ 
49.18 مليون دولر اأمريكّي اعتمدت يف 10 دول يف ال�سنة ال�سابقة36. 

واعرتافًا بتعدد اأوجه الفقر يف الدول الأع�ساء، ركزت هذه امل�ساريع على القطاعات الرئي�سة التي متثل جوهر جهود ال�سندوق يف 
جمال مكافحة الفقر. وهذه القطاعات هي: التعليم، وال�سحة، والتنمية الريفية املتكاملة، وتوفري املياه وال�سرف ال�سحي، والنقل، 
وامل�ستفيدين  املحلية  املجتمعات  والتزام  تبّني  وت�سجيع  تعزيز  يتمثل يف �سرورة  النهج  ال�سندوق من هذا  وكان هدف  والطاقة. 
املبا�سرين لهذه الربامج مبا ي�سمن ا�ستدامة امل�ساريع بعد اكتمالها. وُعدَّ جانبا امل�ساواة بني اجلن�سني وبناء القدرات م�ساألتني 
م�سرتكتني بني جميع امل�ساريع التي مت اعتمادها للم�ساهمة يف اإزاحة احلواجز التي تعرت�س الن�ساء يف التنمية القت�سادية للدول 

الأع�ساء، ول�سيما الن�ساء الفقريات يف املناطق الريفية.  

36 يرجع الفرق يف عدد امل�ساريع امل�سار اإليها اأعاله وقيمتها، مقارنة بتقارير ال�سندوق ال�سابقة، اأ�سا�سًا اإلى املعاجلة املحا�سبية الناجتة عن ف�سل متويل 

ال�سندوق املي�سر عن متويل البنك املي�سر عماًل بتو�سية جمل�س اإدارة ال�سندوق التي تق�سي باأن ل حتت�سب يف حمفظة ال�سندوق اإل امل�ساريع التي يولها 
ال�سندوق متوياًل مبا�سرًا.

العمليات سنة 1432هـ )2011م( II
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التقرير السنوي 1432 هـ - 2011م

II

التوزيع القطاعّي للمشاريع المعتَمدة 
)المبلغ التراكمي: 1429هـ - 1432هـ بماليين الدوالرات األمريكّية(

التوزيع القطاعي الرتاكمي للم�ساريع املعتمدة )مباليني الدولرات الأمريكّية(:

القطاع
التكلفة الإجمالية مباليني الدولراتمتويل ال�سندوق مباليني الدولراتعدد امل�ساريع

1428هــ -1432هــ1432هــ1428هــ - 1432هــ1432هــ1428هــ - 1432هــ1432هــ

الزراعة والتنمية 
153.027.0337.2388.49الريفية

3728.3249.3697.11441.22متعدد القطاعات
0208.09071.30ال�سحة
264.6327.2337.9798.27التعليم

1510.035.210.0122.26التمويل الأ�سغر
72545.95146.91182.31821.54املجموع

الدول األعضاء بالبنك األقّل نمّوًا أكبر المستفيدين من الصندوق 

بناء على �سيا�سة جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية يف جمال احلد من الفقر، فاإن الدول الأع�ساء الأقّل منّوًا اخلم�س والع�سرون 
ل لال�ستفادة من موارد هذا ال�سندوق هي: الفقر  تكون دومًا اأكرب م�ستفيد من عمليات ال�سندوق. واملعايري الأ�سا�سية التي توؤهِّ
دته تلك  املدقع )اأي اأّن ما ل يقّل عن 20% من ال�سكان ُيَعّدون دون م�ستوى الفقر(، مقدار ما اأجُنز يف جمال احلّد من الفقر كما حدَّ
�س ن�سبة 80% من التمويل ال�سنوّي للدول الأع�ساء الأقّل  ال�سيا�سات، واحلاجة اإلى املوارد، والتزام احلكومات امل�ستفيدة. وُتخ�سَّ

�س ن�سبة 20% ملعاجلة جيوب الفقر يف باقي الدول الأع�ساء. منّوًا، يف حني تخ�سَّ

وخالل 1432هـ )2011م(، �سرع ال�سندوق يف تنفيذ مبادرته اخلا�سة بربنامج القرى امل�ستدامة الذي يرمي اإلى معاجلة الفقر 
اعُتمد  وقد  القرى.  لالألفية على م�ستوى  الإمنائية  الأهداف  القطاعات وحتقيق  الريفية من خالل تدخالت متعددة  املناطق  يف 

دولر  مليون   22.11 اأحدهما  قيمة  برناجمان، 
يف  �سالمات(،  )منطقة  بت�ساد  مل�سروع  اأمريكّي 
اأمريكّي  دولر  مليون   20 الآخر  قيمة  تبلغ  حني 
 - دارفور(  غرب  ولية  يف  )ُكلُب�ْس  ال�سودان  لفائدة 
انُظر امللحق 1. و�سارك يف متويل م�سروع �سالمات 
اأفريقيا  يف  القت�سادية  للتنمية  العربي  البنك 
)BADEA( مببلغ 8.2 مليون دولر اأمريكّي. يف 
حني وافقت جمعية الهالل الأحمر القطري والندوة 
العاملية لل�سباب الإ�سالمي باململكة العربية ال�سعودية 

على م�ساركة ال�سندوق يف تنفيذ م�سروع ُكلُب�س.   



صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 24

 7 اأ�سل  من   6 كانت  )2011م(،  1432هـ  �سنة  ويف 
دول ا�ستفادت من متويل ال�سندوق يف عداد الدول 
الأع�ساء الأقّل منّوًا، تقع 5 منها يف منطقة اأفريقيا، 
وتوجو،  وال�سودان  وال�سنغال  ونيجرييا  ت�ساد  وهي: 
املعتَمدة  ال�سندوق  م�ساريع  قائمة  من  يتبنيَّ  كما 
البنك  �سيا�سات  مع   يت�سق  ما  وهو   ،)1 )امللحق 
الأفريقية، على نحو  للدول  التي تويل عناية خا�سة 
اخلا�س  البنك  جمموعة  “برنامج  يف  يتجلى  ما 
بتنمية اأفريقيا” و«اإعالن جدة«، اللذين يرميان اإلى 
امل�ساهمة يف اجلهود املبذولة ملواجهة اأزمة الغذاء يف 
اإلى  املبادرات  هذه  كل  ترمي  كما  الأع�ساء.  الدول 
املدى  على  لأفريقيا،  القت�سادّية  التنمية  حتقيق 

ذ الربامج التي تدعمها جمموعة البنك والربنامج اخلا�س بتنمية اأفريقيا  ر البنك اأن تنفَّ الق�سري والطويل. ف�ساًل عن ذلك، قرَّ
واإعالن جدة و�سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية، تنفيذًا متوازيًا ل�ستكمال مبلغ املوارد التي يوفرها ال�سندوق للدول الأع�ساء، 

وتقدمي مزيد من احلوافز لت�سجيع ال�سركاء الآخرين على امل�ساهمة يف هذه الربامج.

رة، �أي بر�ضوم خدمة ترت�وح بني 0،75% و2%، وُمدد  لت جميع العمليات املعتَمدة �سنة 1432هـ )2011م( ب�ضروط مي�ضَّ ُموِّ
�سماح ترتاوح بني 7 و10 �سنوات، وُمدد �سداد ترتاوح بني 20 و30 �ضنة. وهذ� يو�فق �ل�ضروط و�لأحكام �ملعتَمدة لقرو�س 

ال�سندوق.

تشجيع التمويل المشترك مع الشركاء اإلنمائيين

يعمل ال�سندوق على ت�سجيع التمويل امل�سرتك الرامي اإلى زيادة حجم التمويل املتاح وتعظيم اأثره. فهذا التمويل امل�سرتك ي�ساعده 
د  على تفادي ازدواجية اجلهود اأو تقلي�سها، وعلى م�ساعفة التعاون مبا يعزز ال�ستخدام الر�سيد والفعال للموارد. كما اأنه يوطِّ
التاأثري  ودوام  النجاح  فر�س  من  مزيدًا  للم�ساريع  يتيح  بحيث  الإمنائيني،  ال�سركاء  و�سائر  املعنية  الأطراف  مع  العمل  عالقات 
فيها  �ساهم  اأمريكّي،  دولر  مليون  املعتَمدة 182.31  للم�ساريع  الإجمالّية  التكلفة  بلغت  �سنة 1432هـ )2011م(،  ويف  الإمنائّي. 
ال�سندوق مببلغ 45.95 مليون دولر اأمريكّي، وهو ما يثل 25% من اإجمايل التمويل مقابل 11% تقريبًا يف ال�سنة ال�سابقة. اأما 
الباقي، فالتزم به البنك الإ�سالمي للتنمية و�سركاء اآخرون )ول�سّيما احلكومات الوطنية، واملوؤ�س�سات املتعددة الأطراف، واجلهات 

املانحة الثنائية، واملنظمات غري احلكومية(.

تعزيز الشراكات 

الكربى  الأهداف  اأحد  ذلك  لأن  املعنّية،  والأطراف  املمّولني  من  غريه  مع  �سراكات  اإقامة  فر�س  ا�ستك�ساف  ال�سندوق  يوا�سل 
لإ�سرتاتيجيته اخلم�سية )2008م - 2012م(. وهذا الإجراء، الذي يت�سق مع »�سيا�سات جمموعة البنك يف جمال احلد من الفقر«، 
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اأداء دور احلافز يف تعبئة املوارد الإ�سافية الاّلزمة لتمويل براجمه من جميع ال�سركاء املحتَملني، ول�سّيما  ن ال�سندوق من  يكِّ
موؤ�س�سات التمويل الوطنّية والإقليمّية والدولّية والبنوك واجلهات اخلريية، ومن القطاع اخلا�ّس. كما اأنه من اأف�سل ال�سبل لتعزيز 
عالقات العمل والنهو�س باحلوكمة، ومن ثّم زيادة قدر الهتمام مب�ساريعه وفر�س جناحها. ومن املحتمل ت�سخري هذه ال�سراكات 
اأي�سًا مل�ساعدة ال�سندوق يف كّل من جمال تقييم امل�ساريع، والإ�سراف على تنفيذها، وخدمات اإدارة القرو�س، وحتليل التاأثريات 

على اأر�س الواقع، وا�ستدامة جهود التنمية بعد اكتمال امل�ساريع.

ز اأي�سًا حواره ال�سرتاتيجي باإ�سراك  وُتَعدُّ حكومات الدول امل�ستفيدة ال�سريك الأ�سا�سي لـل�سندوق يف التنمية. غري اأن ال�سندوق عزَّ
جمموعة اأو�سع من الأطراف املعنية يف ن�ساطه، ول�سّيما يف تنفيذ برنامج حمو الأمية املهنّية من اأجل احلّد من الفقر وبرنامج دعم 
التمويل الأ�سغر وبرنامج القرى امل�ستدامة. وهكذا ي�ستخل�س ال�سندوق الدرو�س املفيدة من ال�سراكات ال�سرتاتيجية التي يقيمها 
مع موؤ�س�سات ومنظمات لها خربة وا�سعة اأو ُتعد اأقدر منه على �سمان امل�ساركة والتنفيذ الفعال لهذه الربامج. وفيما يلي موجز عن 

بع�س هذه ال�سراكات.

“معهد األرض” و”مركز األهداف اإلنمائية لأللفية”: 

اأقام ال�سندوق عالقة تعاون مع كل من معهد الأر�س )Earth Institute( التابع جلامعة كولومبيا يف نيويورك بالوليات 
بني  التعاون  تي�سري  بق�سد  بكينيا،  نريوبي  )MDG Centre(يف  لالألفية   الإمنائية  الأهداف  ومركز  الأمريكّية،  املتحدة 
الفقر  من  احلد  يف  املتمثل  امل�سرتك  هدفها  بلوغ  يف  �سعيًا  لالألفية  الإمنائية  الأهداف  ومركز  الأر�س  ومعهد  البنك/ال�سندوق 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة والأهداف الإمنائية لالألفية.

وينفذ ال�سندوق يف هذا الإطار اأن�سطة عدة منها: )اأ( امل�ساركة من قبل تلك اجلهات يف برنامج ال�سندوق للقرى امل�ستدامة، )ب( 
التعاون على تنفيذ مبادرات جديدة مثل مبادرة الأرا�سي اجلافة Dry Lands Initiative((، و)ج( النظر يف اإمكانيات 
�سي�ستفيد  والتدريب،  املعلومات  تبادل  وبخ�سو�س  القائمة.   )Millennium Villages( الألفية  قرى  م�ساريع  تعزيز 
موظفو ال�سندوق/البنك من برنامج تدريبي ونقل املعارف من مركز الأهداف الإمنائية لالألفية، ف�ساًل عن التعرف اأكرث على هذه 

الربامج من خالل الزيارات مل�ساريع القرى الألفية 
القائمة يف اأفريقيا.

شراكات أخرى:

يعكف ال�سندوق اأي�سًا على اإقامة �سراكات مع العديد 
من املنظمات، مثل: البنك الدويّل )منطقة ال�سرق 
الأفريقّي  التنمية  وبنك  اأفريقيا(  و�سمال  الأو�سط 
الأمم  ووكالت  الإ�سالمّي،  للعطاء  العاملي  وامللتقى 
م�سرتكة  م�ساريع  تنفيذ  اأجل  من  اإلخ.،  املتحدة، 

وتبادل املعلومات ب�ساأن الفقر. 
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وصف موجز للمشاريع التي اعتمدها الصندوق في سنة 1432هـ )2011م(

1. برنامج القرى المستدامة بتشاد

هذه  القرى  جمموعة  �سكان  عدد  ويبلغ  بت�ساد.  �سالمات  منطقة  يف  قرية   79 من  موؤلفة  جمموعة  خالل  من  امل�سروع  ذ  �سينفَّ
45.000 ن�سمة يعي�سون يف فقر مدقع، حيث يفتقرون للمرافق ال�سحية الأ�سا�سية وال�سرف ال�سحي والتعليم، ف�ساًل عن �سعف 
الإنتاج الزراعي ب�سقيه النباتي واحليواين. وي�سمل الربنامج تدخالت يف القطاعات التي توؤثر تاأثريًا مبا�سرًا يف حتقيق الأهداف 
الإمنائية لالألفية، منها: الزراعة، وال�سحة، والتعليم، والبنى الأ�سا�سية الريفية، والبيئة، وتنمية املجتمعات، والأعمال. وتبلغ 
ر،  تكلفة امل�سروع 22.11 مليون دولر اأمريكّي ي�ساهم ال�سندوق فيها مببلغ 11.67 مليون دولر اأمريكّي يف �سيغة قر�س مي�سَّ

مبدة �سداد تبلغ 30 �سنة ومدة �سماح قدرها ع�سر �سنوات ور�سم خدمة �سنوّي ل يتعدى 0.75% من مبلغ متويل ال�سندوق. 

2. مشروع التنمية الريفية المتكاملة في والية جيغاوا بنيجيريا

يرمي هذا امل�سروع اإلى امل�ساهمة يف تعزيز الأمن الغذائي والنمو القت�سادي وحت�سني م�ستوى عي�س الأ�سر يف ولية جيغاوا. 
ويرمي امل�سروع من خالل تدخالته اإلى تطوير مهارات ال�سباب والن�ساء وزيادة مردود املحا�سيل الغذائية الأ�سا�سية املخ�س�سة 
والطماطم،  والذرة،  )الأرز،  املحا�سيل  من  هكتار   6000 تطوير  امل�سروع  اإطار  يف  و�سيتم  والتجارة.  ال�ستهالك  لأغرا�س 
والبطاط�س احللوة، والباميا، والب�سل، اإلخ..( وبناء 100 كيلومرت من الطرق الفرعية، و15 �سوقًا للمنتجات الزراعية. كما 
�سي�ساعد امل�سروع يف توفري �سبل العي�س لالأ�سر الرعوية من خالل بناء 15 منبعًا للمياه تعمل بالطاقة الهوائية. و�ست�ستفيد 
الريفيني ذوي  والفقراء  املنتجني  املزارعني  اأ�سر  امل�سروع  �سيدعم  الزراعية. كما  التنمية  ا�ستفادة مبا�سرة من دعم  الن�ساء 
الدخل املنخف�س من خالل اآلية للتمويل الأ�سغر لتوفري مدخالت الزراعة والأن�سطة املدرة للدخل. وتبلغ تكلفة امل�سروع 37.23 

مليون دولر اأمريكّي، يقدم منها ال�سندوق مبلغ 3 ماليني دولر اأمريكّي يف �سيغة قر�س مي�ّسر.

 3.  دعم القدس بفلسطين 

يندرج هذا امل�سروع يف اإطار خطة ترمي اإلى تعبئة مبلغ 30 مليون دولر اأمريكّي على مدى خم�س �سنوات، لتمويل م�ساريع يف 
قطاعات التعليم وت�سغيل ال�سباب وال�سحة وال�سكن يف القد�س. وقدم ال�سندوق يف اإطار هذه اخلطة قر�سًا ُمي�ّسرًا بقيمة 10 

ماليني دولر اأمريكّي، مدة �سداده 40 �سنة بر�سم خدمة �سنوّي مقطوع لن يتجاوز 0.75% من مبلغ القر�س. 

4.  مشروع تطوير مدارس دارا بالسنغال 

يرمي هذا امل�سروع اإلى امل�ساهمة يف توفري تعليم جيد يف املنطقة التي ينجز فيها امل�سروع. و�سيح�سل زهاء 20،000 طفل على 
الر�سمي. ول�سمان  التعليمي  النظام  الرئي�سية يف  الكفاءات  الكرمي واحل�سول على  القراآن  للدرا�سة جتمع بني حفظ  فر�سة 
دولر  مليون   2.63 مبلغ  ال�سندوق  منها  يقدم  اأمريكّي،  دولر  مليون   21،11 تكلفته  تبلغ  وقف  �سين�ساأ  امل�سروع،  ا�ستمرارية 
اأمريكّي يف �سكل قر�س مي�ّسر، ي�سدد على مدى 30 �سنة مبدة �سماح تبلغ 10 �سنوات ور�سم خدمة �سنوّي ل يتجاوز %0.75.    
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5. برنامج القرى المستدامة في السودان 

بها  القرى املحيطة  ُكلُب�ْس يف ولية غرب دارفور، وجمموعة من  املبا�سرون من هذا الربنامج هم �سكان مدينة  امل�ستفيدون 
يبلغ عددها 32 قرية، وعدد �سكانها 45،000 ن�سمة. اأما باقي القرى يف منطقة ُكلُب�س البالغ عددها 93 قرية وعدد �سكانها 
زهاء 120،000 ن�سمة ف�ست�ستفيد من تدخالت امل�سروع ا�ستفادة غري مبا�سرة. و�سريكز الربنامج تركيزًا خا�سًا على �سرائح 
املجتمع الأ�سد فقرًا. وي�ستمل امل�سروع على ما يلي: )ا( تدخالت يف قطاع البنية الأ�سا�سية الريفية والزراعة والتعليم وال�سحة 
واملياه وال�سرف ال�سحي واحل�سول على التمويل وتطوير الأعمال التجارية؛ )ب( بناء القدرات الب�سرية واملوؤ�س�سية؛ )ج( 
ر قدرُه  دعم اإدارة امل�ساريع. تبلغ التكلفة الإجمالية للم�سروع 20.0 مليون دولر اأمريكّي، ي�ساهم ال�سندوق فيها بقر�س ُمي�سَّ
14.65 مليون دولر اأمريكّي، ي�سدد على مدى 30 �سنة مبدة �سماح تبلغ 10 �سنوات ور�سم خدمة �سنوّي ل يتجاوز 0.75% من 

مبلغ متويل ال�سندوق. 

6. مشروع تيسير الولوج إلى التعليم األساسي وتحسين جودته في توجو 

الفوارق  اإليه، )ب( احلد من  الولوج  الأ�سا�سي وزيادة فر�س  التعليم  امل�ساهمة يف )اأ( حت�سني جودة  اإلى  امل�سروع  يرمي هذا 
بني الأقاليم، و)ج( حت�سني قدرات وزارة التعليم الأ�سا�سي والثانوي وحمو الأمية. و�سي�ساهم امل�سروع يف تو�سيع نطاق التعليم 
الأ�سا�سي وترقيته يف توجو من خالل: )1( توفري مقاعد اإ�سافية لـ 17.500 طالب بحلول �سنة 2014؛ )2( توفري التدريب اأثناء 
العمل لفائدة 500 ُمعّلم يف مرحلة التعليم الثانوي الدنيا؛ )3( ت�سجيع تعليم الفتيات من خالل ت�سجيل 8.750 فتاة بحلول 
�سنة 2014؛ )4( بناء مكتب املديرية الإقليمية للتعليم يف كارا؛ و)5( اإقامة قاعدة بيانات يف وزارة التعليم الأ�سا�سي والثانوي 
وحمو الأمية. وتقدر تكلفة امل�سروع مببلغ 16.87 مليون دولر اأمريكّي، ي�ساهم فيها ال�سندوق بقر�س مي�ّسر مببلغ 2 مليون دولر 

اأمريكّي، ي�سدد على مدى 30 �سنة مبدة �سماح تبلغ 10 �سنوات ور�سم خدمة �سنوّي ل يتعدى 0.75% من قيمة القر�س.

7.  مشروع تطوير مصايد األسماك في اليمن 

يرمي هذا امل�سروع اإلى اإتاحة فر�س اقت�سادية م�ستدامة للفقراء من الن�ساء والرجال يف املجتمعات التي تعتمد على ال�سيد 
البحري، وتعزيز ا�ستدامة املوارد ال�سمكية. ويتوقع اأن ي�ستفيد من هذا امل�سروع اأكرث من 70،000 �سخ�س، من خالل زيادة 
دخلهم واإتاحة فر�س اقت�سادية يف املجال ذي ال�سلة. ف�ساًل عن ذلك، �سيطور امل�سروع الزراعة املائية ويقدم التمويل الأ�سغر 
لفقراء املنتجني، ول�سيما الن�ساء وال�سباب الذين يلجون �سوق العمل. وتبلغ تكلفة امل�سروع 35 مليون دولر اأمريكّي، يقدم منها 
ال�سندوق قر�سًا مي�ّسرًا 2 مليون دولر اأمريكّي، ي�سدد على مدى 30 �سنة مبدة �سماح تبلغ 10 �سنوات ور�سم خدمة �سنوّي ل 

يتجاوز 0.75% من مبلغ القر�س. 

نظرة إلى المستقبل

يعتزم ال�سندوق، تعزيزًا ملوارده ونظرًا ملحدودية موارده الراأ�سمالية، ال�سروع يف تنفيذ برامج خا�سة واإن�ساء �سناديق ا�ستئمانية، 
ذ م�ساريع  ومن ذلك ال�سراكات بني القطاع العام والقطاع اخلا�س والأفراد على امل�ستوى القطري والإقليمي والدويل. كما �سينفِّ
هة خلدمة املجتمعات املحلية، مع الرتكيز ب�سفة خا�سة على ق�سايا املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني، وتكرار  وبرامج للتنمية املوجَّ

برنامج القرى امل�ستدامة وتو�سيع نطاقه.

وا�ستخال�س  عات  التوقُّ مقابل  التنفيذ  لتقييم   )2012-2008( اخلم�سية  ل�سرتاتيجيته  ا�ستعرا�سًا  ال�سندوق  �سيجري  كذلك، 
الدرو�س املفيدة وال�سروع يف اإعداد ال�سرتاتيجية الثالثية التالية )2015-2013(.  
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برنامج الصندوق للقرى المستدامة

يعد هذا الربنامج منوذجًا فريدًا و�ساماًل ومبتكرًا لتمكني املجتمعات الريفية من انت�سال نف�سها من الفقر املدقع. وقد 
ا�ستفاد هذا الربنامج من جتربة م�سروع القرى الألفية و�سائر املفاهيم والربامج يف جمال التنمية الريفية. وبال�ستعانة 
بالتقدم العلمي والتكنولوجي، يعمل املوظفون املحليون مع اأهايل القرى لإتاحة خطط عمل منخف�سة التكلفة وم�ستدامة 
هذا  ويرمي  لالألفية.  الإمنائية  الأهداف  لتحقيق  وم�سممة  اخلا�سة  القرى  احتياجات  وتلبي  املحلي  املجتمع  ت�ستهدف 
لون حتى ي�سبحوا فاعلني اقت�ساديني ن�سطني يف املجتمع ي�ستطيعون اإعالة اأنف�سهم، بل  امل�سروع اإلى جعل اأهايل القرى يتنقَّ

قادرين على ال�سروع يف امل�ساهمة يف عملية التنمية القت�سادية والجتماعية لالآخرين.

جلامعة  التابع   )Earth Institute( الأر�س  ومعهد  ال�سندوق  بني  مهمة  �سراكة  اأقيمت  امل�سروع،  هذا  ولتنفيذ 
الفقر وم�ساعدة  التخفيف من حدة  برامج  تاأثري  وتقييم  وتنفيذ  اإلى ت�سميم  ال�سراكة  وترمي هذه  بنيويورك.  كولومبيا 
جمموعة خمتارة من الدول الأع�ساء الأقل منوًا على حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية، وذلك وفق روؤية البنك حتى عام 
1440هـ واخلطة ال�سرتاتيجية اخلم�سية لل�سندوق يف جمال التخفيف من الفقر. عالوة على ذلك، �سرت�سد هذه ال�سراكة 

ما يحرز من تقدم يف حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية.

وقد اعُتمد حتى الآن يف اإطار هذا الربنامج م�سروعان يف كل من منطقة �سالمات بت�ساد ومنطقة ُكلُب�ْس يف ولية غرب 
دارفور بال�سودان، اللتني يقدر اأن معدل الفقر فيهما مرتفع جدا. ويعتزم ال�سندوق اعتماد م�سروعنْي يف �سنة 1433هـ 

)2012م(، واآخرْين �سنة 1434هـ )2013م(.  

)Citizen Foundation( البنك/الصندوق ومؤسسة المواطن

ن لأفقر �سرائح املجتمع يف املجتمعات املحلية ال�ستفادة  اأ�سبحت موؤ�س�سة املواطن يف باك�ستان منوذجًا تعليمّيًا ناجحًا ُيكِّ
ن نظام �سمان اجلودة املُتَّبع يف هذا النموذج من احلفاظ على معايري تعليمية عالية بتكلفة  منه ا�ستفادة مبا�سرة. ويكِّ

ت�سغيلية منخف�سة جدًا. 

وتتمثل الأهداف الرئي�سة لهذا النموذج يف ما يلي: 

)1  العمل مع اإدارة �سناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية مبجموعة البنك على اإن�ساء وقف يدّر على موؤ�س�سة املواطن ما 
يلزمها من اأموال لتمويل معظم تكاليف اإدارة املدار�س. 

ر.  )2  تو�سيع حجم املدار�س وزيادة عدد الطالب يف باك�ستان عن طريق التمويل املي�سَّ

)3  التمهيد لتكرار هذا النموذج يف جمموعة خمتارة من الدول الأع�ساء ب�سراكة مع حكومات هذه الدول ورجال الأعمال 
واملح�سنني.
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أنشطة مجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

ُعِقد الجتماع الرابع ملجل�س حمافظي �سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية يف 28 رجب 1432هـ )30 يونيو 2011( يف مدينة جدة 
باململكة العربية ال�سعودية، بالتزامن مع الجتماع ال�سنوّي ال�ساد�س والثالثني ملجل�س حمافظي البنك الإ�سالمي للتنمية، واعتمد 

قة عن �سنة 1431هـ )2010م(.  املجل�س تقريَر ال�سندوق ال�سنويَّ وبياناته املالّيَة املدقَّ

خالل املداولت، اأثنى جمل�س املحافظني على اإدارة ال�سندوق ملا حتقق من نتائج خالل ال�سنة. غري اأن املجل�س عربَّ عن قلقه من 
�سعف م�ستوى امل�ساهمات يف راأ�سمال ال�سندوق، فاتخذ قرارًا هامًا يدعو الدول الأع�ساء اإلى حتديد مقدار م�ساهماتها الطوعية 
ح ثالثة موؤ�سرات هي: )1( الناجت املحلِّي الإجمايّل الفعلّي للدول، )2(  يف راأ�سمال ال�سندوق وفق معيار يعتمد على متو�سط ُمرجَّ
قيمة �سادراتها من ال�سلع واخلدمات، )3( حجم احتياطياتها من العملة ال�سعبة. وطلب جمل�س املحافظني من اإدارة ال�سندوق 

موا�سلة م�ساوراتها مع الدول الأع�ساء ب�ساأن تنفيذ هذا املعيار الذي ُيراد منه تعزيز موارد ال�سندوق الراأ�سمالية.

ر جمل�س املحافظني اأن ُيعقد اجتماعه ال�سنوّي اخلام�س بالتزامن مع الجتماع ال�سنوّي ال�سابع والثالثني ملجل�س حمافظي البنك  وقرَّ
الإ�سالمي للتنمية يف اخلرطوم بال�سودان. كما وافق على تعيني ال�سادة “ديلويت اأند تو�س« و”بكر اأبو اخلري و�سركاه« مراجعني 

حل�سابات ال�سندوق �سنة 1432هـ )2011م(. 

أنشطة مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

طبقًا للوائح ال�سندوق، ُعنيِّ جمل�س املديرين التنفيذيني للبنك الإ�سالمّي للتنمية جمل�سًا لإدارة ال�سندوق، وُعنيِّ رئي�س جمموعة 
البنك رئي�سًا ملجل�س اإدارته. وي�سرف جمل�س الإدارة على اأن�سطة ال�سندوق، ويقدم التوجيهات الإ�سرتاتيجية، ويتخذ القرارات يف 

جميع �سيغ التمويل، واملوارد والإجراءات وال�سيا�سات الت�سغيلية.

الجوانب المؤسسية III
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وخالل �سنة 1432هـ، عقد جمل�س اإدارة ال�سندوق �سبعة اجتماعات، َنظَر خاللها يف عدد من البنود ذات ال�سلة بتمويل امل�ساريع 
وبق�سايا ال�سيا�سات. كما َنظَر يف �سبعة تقارير مرحلّية ت�سلِّط ال�سوء على خمتلف الأن�سطة التي قام بها ال�سندوق، وعلى املجالت 

التي حتتاج اإلى مزيد من الرتكيز. 

اأمريكّي، لتمويل برامج وم�ساريع احلّد من الفقر يف 7 من  واعتمد املجل�س 7 عمليات، مببلغ اإجمايل قدره 45.95 مليون دولر 
الدول الأع�ساء بالبنك. كما اأثنى على املبادرة اجلديدة املتمثلة يف برنامج القرى امل�ستدامة فاعتمد متوياًل يف �سيغة قر�س مببلغ 
18 مليون دولر اأمريكّي مع مكون اإ�سايف يف �سيغة منحة قيمتها 1.2 مليون دولر اأمريكّي مل�سروعني منوذجيني يف �سنة 1432هـ 
برناجمي  اإطار  املبادرة كما حدث يف  اعتماد م�ساريع حمددة حتت مظلة هذه  البنك �سالحية  رئي�س  اإلى  وُفو�ست  )2011م(. 

ال�سندوق الرائدين الآخرين )برنامج التدريب املهني وبرنامج التمويل الأ�سغر(.

واأّكد املجل�س اأنه، ات�ساقًا مع �سيا�سات “جمموعة البنك”، ينبغي اأن يكون الهدف الأ�سا�سّي جلميع م�ساريع ال�سندوق هو مكافحة 
َد على اأهمّية ال�سراكات والتمويالت امل�سرتكة لتعزيز موارد ال�سندوق وزيادة م�ساريعه. واأثنى يف هذا ال�سدد على  الفقر. كما �سدَّ
 )Earth Institute( يف نريوبي ومعهد الأر�س )MDG Centre( ال�سراكة القائمة مع كل من مركز اأهداف الألفية الإمنائية
التابع جلامعة كولومبيا بنيويورك ب�ساأن برنامج ال�سندوق للقرى امل�ستدامة. كذلك، �سدد املجل�س على �سرورة اإدراج مكونات يف 

برامج ال�سندوق ملكافحة بطالة ال�سباب، والفقراء منهم خا�سة، يف الدول الأع�ساء يف البنك.

ولحظ املجل�س �سعف عوائد ا�ستثمارات ال�سندوق )التي تراوحت بني 0.6% و 0.9% خالل العامني املا�سيني(. ولتح�سني اأداء 
ا�ستثمارات ال�سندوق، حث املجل�س هيئة الإدارة على الإ�سراع بو�سع �سيا�سة ال�سندوق اخلا�سة با�ستثمار موارده.

واعتمد جمل�س الإدارة موازنة اإدارية لل�سندوق ل�سنة 1433هـ )2012م( قدرها 2.2 مليون دينار اإ�سالمّي )اأي ما يناهز 3.39 
مليون دولر اأمريكّي(، يخ�س�س منها مبلغ 1.59 مليون دينار اإ�سالمي )اأي ما يناهز 2.45 مليون دولر اأمريكّي( لتنفيذ الربامج، 
ومبلغ 0.61 مليون دينار اإ�سالمي )اأي ما يناهز 0.94 مليون دولر اأمريكّي( للنفقات الإدارية. وا�ستحدثت ثالث وظائف اإ�سافية 
ن ال�سندوق من اإيالء مزيد من الهتمام لتعزيز اأن�سطته،  يف ال�سندوق، اإذ اأن ا�ستحداث هذه الوظائف الإ�سافية من �ساأنه اأن يكِّ
ي معايري ار�سادية  لَتبنِّ وتعبئة املوارد، والت�ساور مع الدول الأع�ساء. واتَّخذ قرارًا برفع تو�سية ملجل�س املحافظني ملنا�سدة الدول 

اختيارية لتحديد م�ساهماتها يف راأ�سمال ال�سندوق مما �سي�ساعُد يف الت�سدي لظاهرة �سعف م�ستوى امل�ساهمات احلالية.

يتلق م�ساهمات جوهرّية  اأنه مل  ال�سندوق، خ�سو�سًا  راأ�سمال  امل�ساهمات يف  ال�سديد ل�سعف م�ستوى  اأ�سفه  املجل�س عن  واأعرب 
د املجل�س على �سرورة القيام بحملة وا�سعة يف الدول الأع�ساء لتعبئة املوارد ورفع امل�ستوى  خالل �سنة 1432هـ )2011م(. لذلك، اأكَّ

احلايّل من امل�ساهمات.

جائزة الملتقى العالمي للعطاء اإلسالمي للمؤسسات المانحة

اأثنى املجل�س على البنك/ال�سندوق حل�سوله على جائزة امللتقى العاملي للعطاء الإ�سالمي للموؤ�س�سات املانحة يف الجتماع ال�سنوي 
الرابع للملتقى الذي عقد يف اإمارة دبي بالإمارات العربية املتحدة يف مار�س 2011. وقد منحت هذه اجلائزة املرموقة للبنك/
الأع�ساء  بالدول  والأمية  والأمرا�س  الفقر ومكافحة اجلوع  التخفيف من حدة  املتميزة يف  له على م�ساهماته  ال�سندوق تكريًا 

بالبنك، ولإبدائه التزامًا طويل الأمد بالتمكني القت�سادي والكرامة الإن�سانية وبناء القدرات املوؤ�س�سية من اأجل مكافحة الفقر.
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األفالم التوثيقية ألنشطة الصندوق

اأعرب املجل�س عن تقديره لثالثة اأفالم اأجنزت عن الربامج الرائدة لل�سندوق يف كل من الأردن )برنامج دعم التمويل الأ�سغر( 
ت هذه الأفالم  اأِعدَّ وال�سنغال )برنامج حمو الأمية املهنية( واإندوني�سيا )برنامج التنمية املوجهة خلدمة املجتمع املحلي(. وقد 
لعر�سها يف الدول الأع�ساء ويف التجمعات الرفيعة امل�ستوى لرفع الوعي باأن�سطة ال�سندوق من خالل عر�س اإمكاناته يف جمال 
مكافحة الفقر. و�سجع املجل�س ال�سندوق على الرتويج لأن�سطته يف و�سائل اإلكرتونية خمتارة، ول�سيما القنوات الإخبارية العربية. 

الترحيب بتوصيات اجتماع فريق الخبراء حول الصندوق

البنك يومي 22 و23 حمرم 1432هـ )28-29 دي�سمرب 2010(  الذي عقد مبقر  بتو�سيات اجتماع فريق اخلرباء  رحب املجل�س 
لتو�سياته  واأوليت عناية خا�سة  للتنمية«.  الإ�سالمي  الت�سامن  ل�سندوق  امل�ستقبلية  والآفاق  »التحديات  درا�سة  انكب على  والذي 
ن للدول الأع�ساء  املتعلقة بتعبئة موارد ال�سندوق، وا�ستثمارها، وو�سع خارطة طريق ا�سرتاتيجية ذات اإطار متعدد الأطراف ُيكِّ

ة تن�سيق ومناغمة م�ساعداتها الثنائية وتدخالتها من خاللها.  املهتمَّ

المساهمات في رأسمال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

للتنمية و42 دولة من دوله الأع�ساء عن م�ساهماتهم يف ال�سندوق  البنك الإ�سالمي  اأعلن  حتى نهاية عام 1432هـ )2011م(، 
مببلغ اجمايل قدرُه 2،64 بليون دولر اأمريكي، منها 1،64 بليون دولر اأمريكي من الدول الأع�ساء وبليون دولر اأمريكي من البنك 
الإ�سالمي للتنمية )انظر امللحق 2(. ومن هذه الدول التي اأعلنت عن م�ساهمتها، دفعت 24 دولة منها م�ساهماتها كاملًة يف راأ�سمال 
ال�سندوق، ول تزال 14 دولة ع�سوًا مل تعلن بعد عن م�ساهماتها فيه. واأخذ املجل�س علما بتعّهد اإندوني�سيا بامل�ساهمة يف ال�سندوق 

مببلغ 10 ماليني دولر اأمريكّي �سنة 1432هـ )2011م(. 

هيئة إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

“�سعبة  و�سعبتني هما:  اهلل،  ف�سل  ب�سري عمر  الدكتور  يراأ�سها  اإدارة  من  لـل�سندوق  التنظيمّي  الهيكل  ن  يتكوَّ الوقت احلايّل،  يف 
الإ�سرتاتيجيات واإدارة الربامج” برئا�سة الدكتور �سفّي اهلل من�سور، و”�سعبة الدعم والربامج اخلا�سة” برئا�سة الأ�ستاذ ربيع 
مطر. ويتاألف موظفو ال�سندوق حتى نهاية 1432هـ )2011م( من �ستة مهنيني، وموظفنْي اثننْي من الفئة العامة وموظفنْي اثننْي 

من فئة الوظائف اليدويَّة.
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موارد الصندوق 

يبلغ راأ�س املال امل�ستهَدف املعتَمد لل�سندوق 10 مليارات دولر اأمريكّي. ويبنيِّ امللحق 2 حالة الكتتابات يف راأ�س املال يف نهاية �سنة 
البنك  للتنمية ومن  البنك الإ�سالمي  1432هـ )2011م(. وتتاألف هذه الكتتابات من م�ساهمات طوعية من الدول الأع�ساء يف 

نف�سه. ول يلك ال�سندوق راأ�َس ماٍل قاباًل لال�ستدعاء.

اأمريكّي  وتتاألف من 1.64 مليار دولر  اأمريكّي*،  التعّهدات 2.64 مليار دولر  بلغ جمموع  �سنة 1432هـ )2011م(،  نهاية  ويف 
اململكة  التعهدات من  اأكرب  البنك. وجاءت  به  التزم  اأمريكّي واحد )1.0(  ومليار دولر  البنك،  بها 42 دولة ع�سوًا يف  التزمت 

العربية ال�سعودية )مليار دولر اأمريكّي(، فالكويت )300 مليون دولر اأمريكّي(، فاإيران )100 مليون دولر اأمريكّي(.

وبلغ راأ�ُس املال املدفوع 1،63 مليار دولر اأمريكّي يف نهاية �سنة 1432هـ )2011م(، مقابل 1.53 مليار دولر اأمريكّي �سنة 1431هـ 
)2010م(، و1.06 مليار دولر اأمريكّي �سنة 1430هـ، و 538.20 مليون دولر اأمريكّي �سنة 1429هـ. وبحلول نهاية �سنة 1432هـ 
دولر  مليون   400 البنك  ودفع  اأمريكّي،  دولر  مليار   1.23 مبلغ  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  يف  الأع�ساء  الدول  دفعت  )2011م( 
اأمريكّي. وبلغ �سايف الأرباح 30.07 مليون دولر اأمريكّي �سنة 1432هـ )2011م( مقابل 11.80 مليون دولر اأمريكّي �سنة 1431هـ 

)2010م( و2.57 مليون دولر اأمريكّي �سنة 1430هـ و21.88 مليون دولر اأمريكّي �سنة 1429هـ. 

يلك ال�سندوق ح�سابات و�سجالت م�ستقّلة ملوارده الراأ�سمالّية وعملياته. وجتري كل عملياته وا�ستثماراته وفقًا لأحكام ال�سريعة 
اأنه يجوز  تن�ّس على  لوائحه  لكن  الأمريكّي،  بالدولر  ال�سندوق مم�سوكة  الإ�سالمّية. وح�سابات  الأوقاَف  م  تنظِّ التي  الإ�سالمية 
اأو وحدة ح�سابية قد يراها جمل�س الإدارة منا�سبة. وقد قرر »جمل�س الإدارة«- ب�سفة موؤقتة- اتخاذ الدولر  م�سكها باأية عملة 
م بهذه العملة. ومت�سك ح�ساباِت ال�سندوق الإدارُة املالّية يف البنك الإ�سالمي للتنمية  الأمريكّي وحدة ح�سابية، لأن راأ�سماله مقوَّ

وت�ستثمر موارده الراأ�سمالية اإدارة اخلزينة يف البنك. 

تمويل العمليات

يف �سنة 1432هـ )2011م(، بلغت اعتمادات ال�سندوق 45.95 مليون دولر اأمريكّي لتمويل 7 عمليات يف 7 دول اأع�ساء يف البنك 
لت هذه �لعمليات متوياًل كاماًل من مو�رد �ل�ضندوق ب�ضروط مي�ضرة للدول �لأع�ضاء مع �حلفاظ على  �لإ�ضالمي للتنمية. وقد موِّ

ا�ستدامة ال�سندوق على املدى الطويل.

خل الدَّ

ال�سنوات  يف  احلال  كان  وكما  نف�سه.  البنك  ومن  الأع�ساء  الدول  من  املدفوعة  امل�ساهمات  من  ال�سائلة  ال�سندوق  اأموال  تتكون 
ال�سابقة، ا�سُتثمرت هذه الأموال خالل �سنة 1432هـ )2011م(، يف ُمراَبحات، ويف توظيفات اإ�سالمية ق�سرية الأمد. وكانت جميع 

ال�ستثمارات بالدولر الأمريكّي واليورو.

االستعراض المالّي IV

* اأعلنت جمهورية م�سر العربية يف �سهر مار�س 2012 م عن م�ساهمتها مببلغ 10 مليون دولر اأمريكي يف ال�سندوق.
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وخالل �سنة 1432هـ )2011م(، بلغ دخُل ال�سندوق الإجمايّل 31.88 مليون دولر اأمريكّي، وهو مبلغ موؤلَّف من ا�ستثمارات �سلعية 
الإ�سالمية )12.02  وال�سندات  ال�سكوك  وعائد من  اأمريكّي(  دولر  مليون  ومرابحات )1.39  اأمريكّي(  دولر  مليون   18.47(
مليون دولر اأمريكّي(. وهذا اأف�سل بكثري من م�ستوى الدخل املتحقق �سنة 1431 هـ )2010م( و1430هـ )2009م( ب�سبب الرتفاع 
كبري،  ب�سكل  منخف�سة  ذلك  مع  تبقى  التي حتققت  املعدلت  لكن  اخل�سائر.  وغياب خم�س�سات  ال�ستثمار  عائدات  الن�سبي يف 
ول�سيما فيما يخ�س ال�ستثمارات ال�سلعية التي بلغ معدل هام�س ربحها زهاء 1% �سنة 1432هـ )2011م( مقابل معدلت هوام�س 

ربح غالبًا ما تراوحت يف ال�سنة ال�سابقة بني 0.6% و0.9% بالن�سبة لال�ستثمارات ال�سلعية وامل�ساربات.

وبلغ الدخل ال�سايف خالل �سنة 1432هـ 30.07 مليون دولر اأمريكّي. ومل ُت�ستَحقَّ اأيُّ عائدات على عمليات ال�سندوق خالل هذه 
ال�سنة لأن ال�سحوبات قد بداأت لتوها. وفيما يتعلق بتاأثري تقلبات اأ�سعار ال�سرف، كان التاأثري ال�سايف �سلبّيًا، لأن ال�سندوق �سّجل 
خ�سارة �سافية يف �سعر �سرف العمالت قدرها 0.12 مليون دولر اأمريكّي، مقابل خ�سارة يف �سعر �سرف العمالت قدرها 0.078 

مليون دولر اأمريكّي يف ال�سنة ال�سابقة.

إدارة األموال السائلة 

وقفًا  املدفوع  املال  راأ�س  كان  وملا  عملياته.  لتمويل  الفور  على  اإليها  يحتاج  ل  التي  موارده  جميع  ال�سندوق  ي�ستثمر  اأن  ينبغي 
)Trust(، فال يكن ا�ستعماله يف اأن�سطة ال�سندوق الت�سغيلية. ومن ثّم فاإن تعظيم دخل ال�سندوق يقت�سي اأّل ُيحتَفظ باملبالغ 
�ل�ضائلة �إّل بقدر ما ي�ضّد �حتياجاته �لنقدية �لآنّية و�للتز�مات غري �مل�ضحوبة. وُت�ضتثَمر �أ�ضوُل �ل�ضندوق �ل�ضائلُة وفقًا للخطوط 
الإر�سادية التي ُت�سِدرها »اإدارة املخاطر ملجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية. ويف غ�سون ذلك، يعكف ال�سندوق على و�سع �سيا�سات 

ه ا�ستثمار موارده الراأ�سمالّية على املدى الق�سري والطويل. ا�ستثمارية توجِّ

المؤشرات المالية األساسية )بماليين الدوالرات األمريكّية(

1432هــ1431هــ1430هــ1429هــ
2،610.002،629.002،629.002،639.36امل�ساهمات الراأ�سمالية: اللتزامات
538.201،060.701،531.801،633،77امل�ساهمات الراأ�سمالية: املدفوعات

23.5411.2320.0231.88اإيرادات الت�سغيل
21.882.56818.623730.07�سايف الدخل 

37 اعتمد ال�سندوق تطبيق معيار املحا�سبة املالية رقم 25 ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة التي تغطي العرتاف والقيا�س والعر�س والإف�ساح 

لال�ستثمارات يف الأ�سهم، وال�سكوك وال�ستثمارات املماثلة التي تظهر خ�سائ�س الدين واأدوات حقوق امللكية التي قدمتها املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، 
ومن ثم مت تعديل القوائم املالية املنتهية يف العام املا�سي )1341هـ - 2010م( لتعك�س اأثر التعديل على ر�سيد ال�ستثمارات يف ال�سكوك نتيجة لتطبيق 
املعيار اجلديد.  وعالوة على ذلك، قام ال�سندوق بزيادة ر�سيد الأرباح املبقاة اأول املدة. ور�سيد ال�ستثمارات يف ال�سكوك اأول املدة مببلغ التعديل 
اأمريكي ل�سنة 1431هـ  املتعلق ب�سنة 1431هـ )2010م(. كان نتيجة ذلك زيادة يف الدخل من ال�ستثمارات يف ال�سكوك مبقدار 6،822 مليون دولر 
)2010م(. عليه، مّت اإعادة تقييم الدخل ال�سايف لتلك ال�سنة باإ�سافة هذا املبلغ لريتفع من 11.798 مليون دولر اأمريكي )كما مبني يف تقرير ال�سندوق 

ال�سنوي ال�سابق – �س 11 و35 و 48( اإلى 18.62 مليون دولر اأمريكي )6.822+11.798(.



خالل سنة 1432 هـ )2011م(، أوفد صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بعثات إلى كل من تشاد والسودان 
عن  البعثات  أسفرت  وقد  المستدامة«.  القرى  »برنامج  إطار  في  يندرجان  مشروعين  وتقييم  الختيار 
بالسودان بوصفهما  وُكْلُبْس في والية غرب دارفور  اختيار مقاطعة سالمات في جنوب شرق تشاد 
لدى  غامرة  فرحة  الموقعين  هذين  اختيار  خلف  وقد  المشروعين.  هذين  إلقامة  مناسبين  موقعين 

أهالي سالمات وُكلُبْس. 

األخ ربيع مطر، رئيس شعبة الدعم والبرامج الخاصة بـصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية يحتفل مع األهالي باختيار 
مقاطعة سالمات بتشاد إلقامة مشروع الصندوق للقرى المستدامة في تلك المنطقة. 

احتفاالت أهالي ُكْلُبْس في غرب دارفور، السودان، بمناسبة اختيار المنطقة كموقع لبرنامج قرى الصندوق المستدامة



يات واآلفاق التحدِّ
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ضرورة معالجة مسألة 
محدودية قاعدة موارد 

الصندوق

الذي  الأ�سعب  التحدي  هي  املوارد  تعبئة  تزال  ل 
الكبري  التقدم  من  الرغم  على  ال�سندوق  يواجه 
الذي اأحرزه منذ انطالقه �سنة 1428هـ )2009م(. 
ل  الآن  حتى  املقدمة  اللتزامات  اإجمايل  اأن  ذلك 
يثل �سوى 26.09% من راأ�سماله امل�ستهدف املعتمد 

)10 مليارات دولر اأمريكّي(.

ويوا�سل البنك/ال�سندوق حت�سي�س الدول الأع�ساء من خالل امل�ساورات املنتظمة مع حمافظي ال�سندوق ب�ساأن احلاجة اإلى اإعالن 
ودفع م�ساهمات مالئمة لل�سندوق. والواقع اأن جمل�س املحافظني، اإذ اأقر مبدى التاأثري املحتمل لتدين م�ستويات هذه امل�ساهمات 
على ال�سندوق، دعا الدول الأع�ساء اإلى اأن ت�ستند يف حتديد م�ساهماتها يف ال�سندوق على معايري حمددة تتعلق بالناجت املحلي 
من  لفريق  اجتماعًا  ال�سندوق  نظم  كذلك،  ال�سعبة.  العملة  من  احتياطيها  وحجم  �سادراتها،  وقيمة  للدولة،  الفعلي  الإجمايل 

اخلرباء قدم تو�سيات منا�سبة تتعلق بالتدابري الواجب اتخاذها لتعزيز موارد ال�سندوق وبراجمه.    

وقد اأعلنت 43 دولة ع�سوًا، حتى الآن، عن م�ساهماتها التي بلغت، مع م�ساهمة البنك،  2.639 مليار دولر اأمريكّي- وهو م�ستوى ل 
يكاد يختلف عن امل�ستويات امل�سجلة يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة. ومتثل تعهدات خم�س دول: )اململكة العربية ال�سعودية، والكويت، 

واإيران، وقطر، واجلزائر( بالإ�سافة اإلى م�ساهمة البنك 95% من جمموع اللتزامات الراأ�سمالية املقدمة لل�سندوق حتى الآن. 

لذلك، يتطلع ال�سندوق اإلى التو�سل يف اأقرب الآجال مب�ساهمات الدول الأع�ساء التي مل ت�ساهم فيه، ويحث الدول الأع�ساء التي 
�ساهمت فيه على زيادة مقدار م�ساهماتها حتى يتمكن من النهو�س بدوره النبيل. كما يتطلع بتفاوؤل اإلى تنفيذ جميع القرارات 

ال�سادرة ب�ساأن امل�ساهمات عن قمة منظمة التعاون الإ�سالمي و�سائر اأجهزتها.  

يات واآلفاق التحدِّ V
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التقرير السنوي 1432 هـ - 2011م

V

تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد

�سيطلق ال�سندوق حملة لتعبئة املوارد من خالل اأن�سطة خمتلفة منها ما يلي:

اإيفاُد بعثات رفيعة امل�ستوى اإلى الدول الأع�ساء حلث ال�سلطات فيها ب�سرورة تخ�سي�س موارد جوهرية لـل�سندوق تتنا�سب  	•
مع مقدراتها املالية ؛

اإعداد وثيقة تعبئة املوارد لعر�سها على الدورة الثانية ع�سرة ملوؤمتر القمة الإ�سالمي بق�سد احل�سول على دعم روؤ�ساء دول  	•
منظمة التعاون الإ�سالمي جلهود ال�سندوق الرامية اإلى تعبئة املوارد.

اإن�ساء �سناديق ا�ستئمانّية متخ�س�سة )Specialized Trust Funds( ملكافحة الفقر.  	•

بذل جهود مدرو�سة لتعبئة اأموال الوقف والزكاة من الدول الأع�ساء لتمويل م�ساريع ال�سندوق الرامية اإلى احلد من الفقر. 	•

وكالت الأمم املتحدة، والبنوك الإقليمية، واملوؤ�س�سات اخلريية، وال�سركات اخلا�سة،  مع  و�سراكات  �سبكة عالقات  اإقامة  	•
ومنظمات املجتمع املديّن؛

تعزيز قدرات موظفي ال�سندوق يف مهارات ت�سويق برامج ال�سندوق واإقامة ال�سراكات وحت�سني و�سع الربامج وامل�ساريع  	•
وت�سميمها وتنفيذها يف الوقت املنا�سب.



إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 1432هـ - 2011م

برياما اأبوبكر �سيديبيه
نائب الرئي�س للعمليات

الدكتور ب�سري عمر ف�سل اهلل
مدير ال�سندوق

ربيع مطر
مدير �سعبة الدعم والربامج اخلا�سة

الدكتور �سفّي اهلل من�سور
مدير �سعبة الإ�سرتاتيجيات واإدارة الربامج



الملحقات
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امل�سروعالدولةالرقم
التكلفة الإجمالية
مباليني الدولرات

م�ساهمة ال�سندوق
مباليني الدولرات

تاريخ العتماد

 برنامج القرى ت�ساد1
22.1111.6711/11/20امل�ستدامة

 م�سروع التنمية نيجرييا2
37.233.0011/02/26الريفية بولية جيغاوا

30.0010.0011/07/31 دعم القد�سفل�سطني3

 دعم تطوير مدر�سة ال�سنغال4
21.102.6311/07/31د�سرا

 برنامج القرى ال�سودان5
20.0014.6511/11/20امل�ستدامة

 حت�سني الولوج للتعليم توجو6
16.872.0011/01/09الأ�سا�سي وجودته

 م�سروع تطوير اليمن7
35.002.0011/05/01م�سايد الأ�سماك

182.3145.95املجموع

I الملحق
المشاريع التي اعتمدها الصندوق في سنة 1432هـ )2011م(
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           املبلغ املدفوع           مبلغ امللتزم بدفعهالدولة/املوؤ�س�سةالرقم الت�سل�سي

10،000.000.00األبانيا1
50،000،000.0049،999،952.14اجلزائر 2
300،000.00324،000.00اأذربيجان3
2،000،000.002،000،000.00البحرين 4
1،000،000.001،000،000.00بنغالدي�س 5
12،250،000.000.00بنني6
2،000،000.001،999،980.00بروناي7
2،200،000.002،238،247.77بوركينا فا�سو8
2،000،000.002،000،000.00الكامريون9

2،000،000.000.00ت�ساد10
5،000،000.000.00كوت ديفوار11
2،000،000.002،000،000.00الغابون12
11،965.54غامبيا13
2،000،000.002،000،000.00غينيا14
10،000،000.000.00اإندوني�سيا15
100،000،000.0065،000،000.00اإيران15
1،000،000.001،000،000.00العراق16
3،000،000.003،000،000.00الأردن17
999،970.00كازاخ�ستان18
300،000،000.000.00الكويت19
1،000،000.001،000،000.00لبنان20
20،000،000.0020،000،000.00ماليزيا21
4،000،000.000.00مايل22
5،000،000.000.00موريتانيا23
5،000،000.005،000،001.00املغرب24
200،000.000.00موزمبيق25
2،000،000.000.00النيجر26
2،000،000.002،000،006.66نيجرييا27
5،000،000.005،000،000.00عمان28
10،000،000.005،115،507.43باك�ستان 29
500،000.00185،946.15فل�سطني30
50،000،000.0049،999،999.98قطر31
1،000،000،000.001،000،000،000.00اململكة العربية ال�سعودية32
10،000،000.000.00ال�سنغال33
1،000،000.000.00�سرياليون34
15،000،000.000.00ال�سودان35
500،000.00499،894.00�سورينام36
2،000،000.002،000،001.00�سوريا37
1،000،000.00999،950.00توجو38
5،000،000.005،000،000.00تركيا39
100،000.000.00اأوغندا40
300،000.00300،000.00اأزبك�ستان41
3،000،000.002،999،974.56اليمن42
1،000،000،000.00400،000،000.00البنك الإ�سالمي للتنمية43

2،639،360،000.001،633،443،771.23املجموع الكلي

II الملحق
بيان المساهمات في موارد الصندوق الرأسمالية 

حتى 30 ذي الحجة 1432هـ  )25 نوفمبر 2011م(* بالدوالر األمريكّي

* اأعلنت جمهورية م�سر العربية يف �سهر مار�س 2012 م عن م�ساهمتها مببلغ 10 مليون دولر اأمريكي يف ال�سندوق.





القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

لعام  1431هـ 
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تقرير مراجعي الحسابات
اأ�سحاب املعايل رئي�س واأع�ساء جمل�س املحافظني

البنك الإ�سالمي للتنمية

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املرفقة للبنك الإ�سالمي للتنمية - �سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية )“ال�سندوق”( كما يف 29 ذي احلجة1432هـ )25 نوفمرب 2011م( وقوائم 
الأن�سطة والتدفقات النقدية والتغريات يف �سايف املوجودات لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ساحات  املرفقة من 1 اإلى 16 التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم املالية 

تعترب اإدارة ال�سندوق م�سوؤولة عن اإعداد هذه القوائم املالية وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا ملعايري املحا�سبية املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
والعمل مبا يتوافق مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية واأي اإجراء رقابة داخلي ترى الإدارة اأنه �سروري لتمكني اإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواءًا كانت نا�سئة 

عن غ�س اأو خطاأ.

م�سوؤولية مراجعي احل�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي على هذه القوائم املالية اإ�ستنادًا اإلى املراجعة التي قمنا بها. لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ومعايري املراجعة 
الدولية . تتطلب تلك املعايري اأن نلتزم مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال املراجعة للح�سول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية ل حتتوي على اأخطاء 

جوهرية.

تت�سمن املراجعة القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة موؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة يف القوائم املالية. تعتمد الإجراءات التي مت اإختيارها بناء على تقديرات حما�سبية معقولة، 
كما تت�سمن اأي�سًا تقييمًا ملخاطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �سواءًا كانت هذه الأخطاء نا�سئة عن غ�س اأو خطاأ. عند القيام بتقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراجعو احل�سابات 
بعني الإعتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�س باإعداد قوائم مالية للمن�ساأة وعر�سها ب�سورة عادلة بغر�س ت�سميم اإجراءات مراجعة مالئمة وفقًا للظروف املتاحة ولي�س بغر�س اإبداء 
الراأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ساأة. كما تت�سمن املراجعة اإجراء تقييم للمبادئ املحا�سبية املطبقة والتقديرات الهامة املعدة من قبل الإدارة، ولطريقة العر�س العام للقوائم 

املالية.

نعتقد اأن اأدلة املراجعة التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتكون اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.

الراأي 

ويف راأينا، اإن القوائم املالية تظهر ب�سورة �سادقة وعادلة املركز املايل لل�سندوق كما يف 29 ذي احلجة 1432هـ )25 نوفمرب 2011م( ونتائج اأن�سطة وتدفقاته النقدية والتغريات يف 
�سايف املوجودات لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية 

التي حتددها اللجنة ال�سرعية لل�سندوق.

ونود اأن نلفت اإنتباهكم اإلى الإي�ساح  رقم 2 )اأ( والذي ي�سري اإلى اأن ال�سندوق قد اتبع معايري حما�سبة اأخرى فيما يتعلق بالأمور التي مل تتطرق لها معايري املحا�سبة املالية ال�سادرة 
عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

عن :
كي. بي. اإم. جي الفوزان و ال�سدحان 

عن :
بـراي�س وتـور هـاو�س كوبرز

اإبراهيم عبود باع�سن
ترخي�س رقم )382(

�سامي اإليا�س فرح
ترخي�س رقم )168(

14 ربيع الثاين 1433هـ
7 مار�س 2012م

جــدة

�س . ب 55078 – جدة 21534
اململكة العربية ال�سعودية

الفوزان وال�سدحان
�س . ب 16415 – جدة 21464

اململكة العربية ال�سعودية
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1431هـ1432هـاإي�ساح
)املعدلة(

املوجودات
4190،385683،846نقد وما يف حكمه

51،103،620632،593ودائع �سلعية لدى البنوك ق�سرية الأجل
34،975-6متويل باملرابحة، �سايف

7369،467202،538ا�ستثمارات يف �سكوك، �سايف
20.00020،000ا�ستثمارات يف اإجارة

11،1615،504قر�س
877،9434،730اإيرادات م�ستحقة  وموجودات اأخرى

1.772.5761.584.186جمموع املوجودات 

املطلوبات 
961.7285.405م�ستحقات ومطلوبات اأخرى

61.7285.405جمموع املطلوبات

1.710.8481.578.781�سايف املوجودات 

ممثله يف :
11.633.7751.531.777موارد ال�سندوق

77.07347.004اأرباح مبقاة
1.710.8481.578.781

مت اعتماد اإ�سدار القوائم املالية مبوجب قرار جمل�س املديرين التنفيذيني بتاريخ 14 �سفر 1433هـ  )8 يناير 2012م(.

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 
جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

 البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة المركز المالي
كما في 29 ذي الحجة 1432هـ )25 نوفمبر 2011(

)جميع املبالغ باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(
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1431هـ1432هـ

دخل من:
 8،727 18،472ودائع �سلعية لدى البنوك 

 300 1،388متويل باملرابحة
 10،997 12،024ا�ستثمارات يف �سكوك

31،884 20،024 
م�سروفات:

)952()1،159(رواتب واأجور
)374()640(م�سروفات عمومية و اإدارية  

)78()12(خ�سائر حتويل العمالت الأجنبية 
    -)4(اأخرى 

 18.620 30.069فائ�س الدخل عن امل�سروفات لل�سنة  

تتعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 
جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

قائمة األنشطة
للسنة المنتهية في 29 ذي الحجة 1432هـ )25 نوفمبر 2011م(

)جميع املبالغ باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(
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البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 29 ذي الحجة 1432هـ )25 نوفمبر 2011(

)جميع املبالغ باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

1431هـ1432هـاإي�ساح
الأن�سطة الت�سغيلية:

 18.620 30.069فائ�س الدخل عن امل�سروفات لل�سنة
ت�سويات ملطابقة �سايف الدخل مع

�سايف النقد املتوفر من الأن�سطة الت�سغيلية:
)6.822()1.530(مكا�سب القيمة العادلة على ال�ستثمارات يف �سكوك

التغيريات يف املوجودات و املطلوبات:
)1.343()17.045(اإيرادات م�ستحقة وموجودات اأخرى 

 282 155م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى
 10،737 11،649�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية :
)19.218()471.027(ودائع �سلعية لدى البنوك 

)13،957( 34.975متويل باملرابحة، �سايف
)125.470()237.887(اإ�سافات على ا�ستثمارات يف �سكوك

 1.000 72.488ا�سرتدادات من ا�ستثمارات يف �سكوك
)20،000(    -ا�ستثمارات يف اإجارة

)5،504()5.657(قر�س
)183.149()607.108(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية 

الأن�سطة التمويلية :
 471،121 1101.998م�ساهمات م�ستلمة 

 298.709)493.461(�سايف )النق�س( الزيادة يف النقد و ما يف حكمه
 385،137 683.846النقد و ما يف حكمه كما يف بداية ال�سنة
 683.846 4190.385النقد و ما يف حكمه كما يف نهاية ال�سنة 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 
جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في 29 ذي الحجة 1432هـ )25 نوفمبر 2011م(

)جميع املبالغ باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

املجموعاأرباح مبقاةموارد ال�سندوق
الر�سيد كما يف 1 حمرم 1431هـ 

1.060.65624.4491.085.105  )كما عر�س �سابقًا(

3.9353.935-تعديالت ال�سنة ال�سابقة )اإي�ساح 11(

الر�سيد كما يف 1 حمرم 1431هـ

1.060.65628.3841.089.040   )املعدل(

471.121-471.121م�ساهمات م�ستلمة خالل ال�سنة

18.62018.620-فائ�س الدخل عن امل�سروفات لل�سنة 

الر�سيد كما يف 30 ذي احلجة 1431هـ
1.531.77747.0041.578.781     )املعدل(

101.998-101.998م�ساهمات م�ستلمة خالل ال�سنة

30.06930.069-فائ�س الدخل عن امل�سروفات لل�سنة 

1.633.77577.0731.710.848  الر�سيد كما يف 30 ذي احلجة 1432هـ

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 7 
جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1431هـ

)جميع املبالغ باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

التأسيس واألنشطة و أخرى  - 1

تاأ�س�س �سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية )“ال�سندوق”( وفقًا لقرار اأتخذ يف الدورة الغري عادية الثالثة ملنظمة املوؤمتر 
موؤمتر القمة الإ�سالمي يف مكة املكرمة يف يومي 5 و 6 ذي القعدة 1426هـ  الإ�سالمي )“منظمة املوؤمتر الإ�سالمي”( 

)املوافق 7 و 8 دي�سمرب 2006م( .

اإنتاجية و خدمية و برامج ت�ساعد يف تخفيف الفقر يف الدول الأع�ساء يف  اإن الغر�س من ال�سندوق هو متويل م�ساريع 
البنك  حمافظي  ملجل�س   32 الـ  الجتماع  يف  ال�سندوق  اإن�ساء  ر�سميًا  مت  قوانينها.  على  بناء  الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة 
الإ�سالمي للتنمية املنعقدة يف 12- 13 جمادى الأول 1428هـ )املوافق 29- 30 مايو 2007م( يف دكار بال�سنغال و ذلك من 

خالل تبني قرار جمل�س املحافظني رقم م م /5 - 428.

اإن اأ�سل مبلغ ال�سندوق امل�ستهدف هو مبلغ 10 مليار دولر اأمريكي . حيث يجب اأن ي�سمل املبلغ م�ساهمات من البنك و 
�أق�ضاط �ضنوية قيمة  اأمريكي يدفع على 10  موؤ�س�سات الدول الأع�ساء. تعهد البنك بدفع مبلغ و قدره واحد مليار دولر 

الق�سط الواحد 100 مليون دولر اأمريكي. 

بلغت اإجمايل امل�ساهمات امل�ستلمة كما يف 29 ذي احلجة 1432هـ مبلغ 1.63 مليار دولر اأمريكي )1431هـ : 1،53 مليار 
دولر اأمريكي( .

تتم اإدارة ال�سندوق من خالل جمل�س مديري ال�سندوق ويكون رئي�س البنك الإ�سالمي للتنمية )البنك( هو رئي�س جمل�س 
املديرين.

تتكون موارد ال�سندوق واملتاحة لالإ�ستخدام يف اأن�سطته مما يلي:

الدخل من الوقف.  .1  
متويل من الأن�سطة الت�سغيلية اأو م�ستحقه لل�سندوق.  .2  

موارد اأخرى م�ستلمة من قبل ال�سندوق.  .3  

يجب اأن تكون جميع التعامالت و الأن�سطة اخلا�سة بال�سندوق وفقًا لل�سريعة الإ�سالمية. 

ل يخ�سع ال�سندوق لإ�سراف �سلطة اأو جهة خارجية لكونه �سندوق خا�س للبنك الإ�سالمي للتنمية )موؤ�س�سة دولية(. اإن 
ال�سنة املالية لل�سندوق هي ال�سنة الهجرية القمرية .

مت اإعتماد القوائم املالية للن�سر وفقًا لقرار جمل�س املديرين ال�سادر بتاريخ 14 �سفر 1433هـ )املوافق 8 يناير 2012م(.
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2  - السياسات المحاسبية الهامة

أسس اإلعداد أ - 

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية 
الإ�سالمية واأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية التي حتددها اللجنة ال�سرعية لل�سندوق. فيما يتعلق بالأمور التي 
مل تتطرق لها معايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يقوم 

البنك بالأخذ مبعايري املحا�سبة املالية الدولية ذات العالقة.

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا قيا�س القيمة العادلة لالإ�ستثمارات يف ال�سكوك.

اإعتبارًا من 1 حمرم 1431هـ قام ال�سندوق باعتماد معايري املحا�سبة املالية ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 
ال�سندوق  والتزامات  باأ�سول  والإعرتاف  الإ�سالمية. مل يكن هناك تغيري جوهري يف قيا�س  املالية  للموؤ�س�سات 

ودخل وم�سروفات ال�سندوق لل�سنة املنتهية يف 30 ذي احلجة 1430هـ و 30 ذي احلجة 1431هـ.

تحويل العمالت األجنبية ب - 

عملة �لعر�س و �لن�ضاط 	•

تظهر القوائم املالية باآلف الدولرات الأمريكية والتي متثل العملة الوظيفية وعملة العر�س  لل�سندوق .  

املعامالت و الأر�سدة 	•

تلك  تواريخ  يف  ال�سائدة  التحويل  باأ�سعار  الأمريكي  الدولر  اإلى  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  حتول 
العمليات . تقيد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن ت�سوية هذه املعامالت ومن ترجمة املوجودات واملطلوبات املالية 

بالعمالت الأجنبية با�ستخدام اأ�سعار �سرف نهاية ال�سنة يف قائمة الأن�سطة . 

تتم ترجمة البنود غري النقدية بالعمالت الأجنبية والتي مت قيا�سها بالتكلفة التاريخية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف 
يف تاريخ الإعرتاف الأويل .

نقد و ما في حكمه ج - 

يتكون النقد و ما يف حكمه من اأر�سدة لدى البنوك ، ودائع ثابتة و�سلعية لدى البنوك و التي تكون فرتة اإ�ستحقاقها 
الأ�سلية ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ �سرائها.

ودائع سلعية لدى البنوك د - 

ت�ضتخدم �لود�ئع �ل�ضلعية لدى �لبنوك يف �ضر�ء وبيع �ل�ضلع بربح . يقت�ضر �ضر�ء و بيع �ل�ضلع بناءً� على �ضروط 
الإتفاق بني ال�سندوق والبنوك . ت�سجل الودائع ال�سلعية يف البداية بالتكلفة مت�سمنة ر�سوم تكلفة ال�سراء املرتبطة 

بها وتقا�س لحقًا بالتكلفة مطروحًا منها و خم�س�س النخفا�س بالقيمة )اإن وجد( .
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تمويل المرابحة ه - 

قد  البنك  يكون  والتي  العميل  اإلى  اأ�سل  اأو  �سلعة  ببيع  ال�سندوق  مبوجبها  يقوم  اإتفاقية  هي  باملرابحة  التمويل 
اإ�سرتاها واإقتناها بناءًا على وعد بال�سراء من ذلك العميل . ي�ستمل �سعر البيع على التكلفة م�سافًا اإليها هام�س 

ربح متفق عليه .

تظهر الذمم املدينة من عمليات التمويل باملرابحة بتكلفة الب�ساعة اأو الأموال التي يتم �سرفها للم�ستفيدين زائدًا 
الإيرادات املحققة لل�سندوق حتى تاريخ قائمة املركز املايل ناق�سًا الدفعات امل�ستلمة و خم�س�س النخفا�س يف 

القيمة.

إستثمارات في صكوك و - 

ت�سنف اإ�ستثمارات يف �سكوك بالقيمة العادلة من خالل قائمة الأن�سطة. يتم ت�سجيل هذه الإ�ستثمارات مبدئيًا 
بالقيمة العادلة يف تاريخ التعاقد ومن ثم يعاد قيا�سها يف تاريخ القوائم املالية والإعرتاف باملكا�سب واخل�سائر 

الناجتة عنها يف قائمة الأن�سطة.

إستثمار في إجارة ز - 

يتكون الإ�ستثمار بالإجارة من موجودات م�سرتاة من قبل ال�سندوق ، اإما ب�سفة فردية اأو باإتفاقية م�سرتكة ، ويتم 
تاأجريها اإلى م�ستفيدين لإ�ستخدامها مبوجب اإتفاقيات اإجارة منتهية بالتمليك .

قرض ح - 

يتم الإعرتاف بالقر�س و الدفعات املقدمة عند دفع املبالغ للمقرت�سني .

يتمثل قيمة القر�س يف املبالغ التي �سرفت فيما يتعلق بامل�ساريع م�سافًا اإليها ر�سوم اخلدمة امل�ستحقة عن ذلك 
القر�س، ناق�سًا الدفعات امل�ستلمة فيما يتعلق باملبلغ القائم من اأ�سل القر�س مبوجب اإتفاقيات القر�س.

تحقق اإليرادات ط - 

ودائع �سلعية لدى البنوك ق�سرية الأجل

تقيد الإيرادات من الودائع لدى البنوك ق�سرية الأجل ح�سب التحقق الزمني على مدى الفرتة من تاريخ ال�سرف 
الفعلي لالأموال حتى تاريخ الإ�ستحقاق .

متويل املرابحة

تاريخ  من  الفرتة  خالل  الزمني  التحقق  ح�سب  كم�ستحقات  باملرابحة  التمويل  من  الإيرادات  الإعرتاف  يتم 
�ل�ضرف �لفعلي لالأمو�ل حتى �لتو�ريخ �ملجدولة ل�ضد�د �لأق�ضاط .

اإ�ستثمار يف ال�سكوك

يتم الإعرتاف بالإيرادات من الإ�ستثمار يف ال�سكوك كم�ستحقات ح�سب التحقق الزمني باإ�ستخدام ن�سبة العائد 
املعلنة من قبل املوؤ�س�سات امل�سدرة .
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ر�سوم خدمة القر�س

يتم الإعرتاف بالإيرادات من ر�سوم خدمة القر�س كم�ستحقات طبقًا جلدول اإعادة ال�سداد لر�سوم خدمة القر�س 
امللحق مع اإتفاقية القر�س .

اإ�ستثمارات يف اإجارة

يتم الإعرتاف بالإيرادات من الإ�ستثمارات يف اإجارة كم�ستحقات طبقًا جلدول اإعادة ال�سداد اأو با�ستخدام ن�سبة 
العائد يف عقد الإجارة.

إنخفاض في قيمة الموجودات المالية ي - 

اخل�سائر  تقييم  على  بناءًا  املوجودات  قيمة  يف  الإنخفا�س  من  للخ�سارة  خم�س�س  بتحديد  ال�سندوق  يقوم 
املتكبدة. يتم يف تاريخ كل مركز مايل عمل تقييم لأ�سل مايل او جمموعة موجودات مالية للتاأكد من وجود اأي 
دليل مو�سوعي على حدوث خ�سارة نتيجة اإنخفا�س يف قيمتها . تنتج اخل�سارة عن الفرق بني القيمة الدفرتية 
ن�سبة  اأ�سا�س  يتم خ�سمها على  والتي  املتوقعة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  القيمة احلالية  للموجودات و�سايف 
العائد ال�سمنية املحددة لالأ�سل املايل . يتم تعديل خم�س�س الإنخفا�س يف قيمة املوجودات ب�سكل دوري بناءًا 

على مراجعة الظروف يف ذلك الوقت . 

يتم ت�سوية خ�سائر اإنخفا�س القيمة من خالل اإ�ستخدام ح�ساب خم�س�س . عندما تعترب قيمة اأحد املوجودات 
املالية غري قابلة لالإ�سرتداد ، يتم �سطبها يف مقابل ح�ساب املخ�س�س . التح�سيالت الالحقة من املبالغ امل�سطوبة 

�سابقًا تقيد �سمن قائمة الأن�سطة .

المخصصات ك - 

يتم تكوين خم�س�سات عندما يكن اإجراء تقدير موثوق به بوا�سطة ال�سندوق ملقابلة دعاوى ق�سائية مقامة �سد 
ال�سندوق اأو اإلتزام وا�سح ناجت عن اأحداث ما�سية وتكون اإحتمالية دفع مبالغ لت�سوية الإلتزام اأعلى من اإحتمال 

عدم الدفع .

الزكاة  ل - 

ال�سندوق يعترب جزء من بيت املال )مال عام( ، لذلك فاإن ال�سندوق ل يخ�سع للزكاة اأو ال�سريبة .

اللجنة الشرعية  - 3

تخ�سع اأن�سطة ال�سندوق لإ�سراف هيئة الرقابة ال�سرعية التي تتكون من اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة للبنك . تاأ�س�ست 
الهيئة ال�سرعية ملجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية مبوجب قرار املجل�س رقم م م ت/421/11/24/)198(/138. يتم 

تعيني اأع�ساء الهيئة ال�سرعية ملجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد .
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للهيئة الوظائف التالية : 

النظر يف كل ما يوجه اليها من معامالت ومنتجات يطرحها البنك لالإ�ستخدام لأول مرة واحلكم على توافقها مع   -1
مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ، وو�سع املبادئ الأ�سا�سية ل�سياغة العقود ذات ال�سلة و اأية وثائق اأخرى .

لإبداء راأيها ب�ساأن البدائل ال�سرعية للمنتجات التقليدية التي يعتزم البنك اإ�ستخدامها ، وو�سع املبادئ الأ�سا�سية   -2
ل�سياغة العقود ذات ال�سلة و اأية وثائق اأخرى ، وامل�ساهمة يف تنميته بغية تعزيز جتربة البنك يف هذا ال�سدد.

اإدارة  اأو  التنفيذيني  املديرين  قبل جمل�س  من  اإليها  املوجهة  والتو�سيحات  والإ�ستف�سارات  الأ�سئلة  على  الإجابة   -3
البنك .

والقواعد  لالأ�س�س  فهمهم  وتعميق  الإ�سالمي  امل�سريف  للعمل  موظفيه  وعي  لتعزيز  البنك  برنامج  يف  امل�ساهمة   -4
واملبادئ والقيم الن�سبية للمعامالت املالية الإ�سالمية ، و

اأن يقدم اإلى جمل�س املديرين التنفيذيني تقرير �سامل يعر�س قيا�س اإلتزام البنك ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية يف   -5
�سوء اآراء وتوجيهات واملعامالت التي متت مراجعتها .

النقد و ما في حكمه  - 4

يتكون النقد و ما يف حكمه كما يف نهاية ال�سنة مما يلي :

1 3 4 1 هـ2 3 4 1 هـاإي�ساح
 8،546 539نقد لدى البنوك

 675،300 5189،846ودائع �سلعية لدى البنوك ق�سرية الأجل 
190،385 683،846 

ت�سمل الودائع ال�سلعية لدى البنوك ق�سرية الأجل تلك الودائع التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اقل من تاريخ الإيداع.

ودائع سلعية لدى البنوك قصيرة األجل  - 5

ودائع �سلعية لدى البنوك ق�سرية الأجل كما يف نهاية ال�سنة تتكون مما يلي:

1 3 4 1 هـ2 3 4 1 هـاإي�ساح
 1،307،893 1،293،466ودائع �سلعية ق�سرية الأجل لدى البنوك
ناق�سًا: ودائع �سلعية ق�سرية الأجل لدى

البنوك ذات ا�ستحقاق ثالثة اأ�سهر اأو
)675،300()189،846(4اقل من تاريخ الإيداع

1،103،620 632،593 
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تمويل بالمرابحة، صافي  - 6

يتكون التمويل باملرابحة كما يف نهاية ال�سنة من الآتي:

1 3 4 1 هـ2 3 4 1 هـ
 35،681-اإجمايل مبالغ الذمم املدينة
)706(-يخ�سم : اأرباح غري مكت�سبة

-34،975 

اإن جميع ال�سلع امل�سرتاة بغر�س اإعادة بيعها يف اإطار متويل املرابحة تتم على اأ�س�س �سراء حمددة لإعادة بيعها للعميل 
لحقًا . ويعترب الوعد من العميل ملزمًا . وبالتايل ، اأية خ�سارة يتحملها ال�سندوق نتيجة لتق�سري من جانب العميل قبل 
بيع ال�سلع �سوف يتحملها العميل . تدار عمليات ال�سندوق للتجارة اخلارجية عن طريق  املوؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لتمويل 
التجارة )املوؤ�س�سة( وبناءا عليه تقوم املوؤ�س�سة بتحميل ال�سندوق اأتعاب م�ساربة . بلغت اأتعاب امل�ساربة لل�سنة املنتهية يف 
29 ذي احلجة 1432هـ 5 األف دولر اأمريكي )1431هـ : 107 األف دولر اأمريكي( التي مت ت�سويتها من الدخل من عمليات 

التمويل باملرابحة .

استثمارات في صكوك  - 7

متثل �سهادات ال�ستثمارات يف �سكوك م�سدرة من قبل حكومات وموؤ�س�سات مالية، وموؤ�س�سات مالية اأخرى.

تتكون ال�ستثمارات يف �سكوك كما يف نهاية ال�سنة من الأتي :

1 3 4 1 هـ 2 3 4 1 هـ
)معدلة(

69.460 86.150 حكومات
60.010 176.488 موؤ�س�سات مالية
73.068 106.829 موؤ�س�سات مالية اأخرى

202.538 369.467 ا�ستثمارات يف �سكوك بالقيمة العادلة

تتلخ�س احلركة يف ا�ستثمارات يف �سكوك كما يلي :

1 3 4 1 هـ 2 3 4 1 هـ
)معدلة(

الر�سيد يف بداية ال�سنة 202،538 71،246
الإ�سافات خالل ال�سنة 237،887 125،470
)1،000( )72،448( بيع/ اإ�سرتداد خالل ال�سنة

ربح القيمة العادلة 1،530 6،822
الر�سيد يف نهاية ال�سنة 369،467 202،538
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إيرادات مستحقة وموجودات أخرى  - 8

تتمثل الإيرادات امل�ستحقة وموجودات اأخرى يف نهاية ال�سنة مما يلي:

1 3 4 1 هـ 2 3 4 1 هـ اإي�ساح
4،730 13،597 اإيرادات م�ستحقة

-    64،321 10 م�ستحق من اأطراف ذات عالقة
 -    25 اأخرى

 4،730  77،943

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  - 9

تتمثل امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى مما يلي:

1 3 4 1 هـ 2 3 4 1 هـ اإي�ساح
282 437 م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

 5،123 61،291 10 م�ستحق لأطراف ذات عالقة
 5،405  61،728

أرصدة أطراف ذات عالقة   - 10

خالل دورة اأعمالة العادية ، يقوم ال�سندوق ببع�س املعامالت مع جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية. 

1( م�ستحق من اأطراف ذات عالقة – من�ساآت متعلقة بالبنك الإ�سالمي للتنمية

1431 هـ1432 هـ
-58،032البنك الإ�سالمي – �سندوق امل�ساعدات اخلا�سة

-1،996البنك الإ�سالمي – �سندوق الطبي
-4،272لبنك الإ�سالمي – �سندوق املعا�سات

-21�سندوق وحدة الإ�ستثمار
64،321-

2( م�ستحق لأطراف ذات عالقة

1431 هـ1432 هـ
5،9845،123البنك الإ�سالمي للتنمية - املوارد الراأ�سمالية العادية

-25،015البنك الإ�سالمي للتنمية – �سندوق فاعل اخلري 
-30،012البنك الإ�سالمي للتنمية - احل�سابات اخلا�سة �سندوق موارد الوقف 

-280البنك الإ�سالمي للتنمية - �سندوق الوقف العاملي
61،2915،123الر�سيد يف نهاية العام
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تعديالت سنوات سابقة  - 11

وقد اعتمد ال�سندوق تطبيق معيار املحا�سبة املالية رقم 25 ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة التي تغطي العرتاف 
والقيا�س والعر�س والإف�ساح لال�ستثمارات يف الأ�سهم، وال�سكوك وال�ستثمارات املماثلة التي تظهر خ�سائ�س الدين 

واأدوات حقوق امللكية التي قدمتها املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .فيما يلي تاأثري على ت�سنيف ال�ستثمارات:

النوعاإي�ساحقبل معيار 25بعد معيار 25الأثر

القيمة العادلة من انظر اأدناه
خالل قائمة الدخل

املحتفظ بها حتى
ا�ستثمارات ال�سكوكاإي�ساح 7  تاريخ الإ�ستحقاق

 مت تعديل القوائم املالية املنتهية يف 30 ذو احلجة 1431هـ لتعك�س اأثر التعديل على ر�سيد ال�ستثمارات يف ال�سكوك نتيجة 
لتطبيق املعيار اجلديد.  وعالوة على ذلك، قام ال�سندوق بزيادة ر�سيد الأرباح املبقاة اأول املدة. ور�سيد ال�ستثمارات 

يف ال�سكوك اأول املدة مببلغ التعديل املتعلق ب�سنة 1431هـ. اأثر اإعادة عر�س القوائم املالية ملخ�س يف البيانات التالية:

دولر اأمريكياأثر يف ال�سنوات ال�سابقة على 1431هـ
3،935زيادة يف الإ�ستثمارات يف �سكوك

3،935زيادة يف الر�سيد الإفتتاحي لالأرباح املدورة

تاأثري على �سنة 1431هـ
6،822زيادة يف الدخل من الإ�ستثمارات يف ال�سكوك

6،822زيادة يف الإ�ستثمارات يف ال�سكوك

الموجودات والمطلوبات حسب فترات استحقاقها أو الفترات المتوقعة لتحويل النقد  - 12

29 ذي احلجة 1432هـ
فرتة ال�ستحقاق املحددة

اأقل من
3 �سهور

3 �سهور اإلى 
12 �سهر

�سنة اإلى
5 �سنوات

اأكرث من
5 �سنوات

فرتة 
ال�ستحقاق
املجموعغري حمددة

1،772،576-31،161-268،3281،473،087املوجودات

61،728----61،728املطلوبات
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30 ذي احلجة 1431هـ
فرتة ال�ستحقاق املحددة

اأقل من
3 �سهور

3 �سهور اإلى 
12 �سهر

�سنة اإلى
5 �سنوات

اأكرث من
5 �سنوات

فرتة 
ال�ستحقاق
غري حمددة

املجموع

1،584،186-25،504-723،551835،131املوجودات

5،405----5،405املطلوبات

تركيز الموجودات  - 13

29 ذي احلجة 1432هـ

دول غريدول اأع�ساء
املجموعاأع�ساءاأوروبااأفريقيااآ�سيا

1،667،9419،25192،0003،3841،772،576املوجودات
61،728---61،728املطلوبات

30 ذي احلجة 1431هـ

دول غريدول اأع�ساء
املجموعاأع�ساءاأوروبااأفريقيااآ�سيا

1،344،2634،3775،000230،5461،584،186املوجودات
5،405---5،405املطلوبات

تعك�س املواقع اجلغرافية للموجودات الدول ل�سنة 1432هـ و1431هـ التي يوجد فيها امل�ستفيدون من تلك املوجودات .

صافي الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية   - 14

�سايف املوجودات واملطلوبات لل�سندوق يف العمالت الأجنبية )باآلف دولرات الوليات املتحدة ما يعادلها( يف نهاية ذي 
احلجة هي كما يلي:

1431 هـ1432 هـ
)121()2،830(يورو

--ين ياباين
--جنيه ال�سرتليني
18،8242،943العمالت الأخرى



صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 60

اإللتزامات غير المصروفة  - 15

1431 هـ1432 هـ
34،86740،524قر�س

إدارة المخاطر  - 16

يتم مراقبة اأعمال ال�سندوق من قبل ق�سم اإدارة املخاطر التابعة للبنك. ق�سم اإدارة املخاطر هو جهة م�ستقلة من جميع   
الأق�سام الأخرى مبا يف ذلك فروع البنك الأخرى وال�سندوق. ق�سم اإدارة املخاطر م�سئول عن �سيا�سات املخاطر واملبادئ 
التوجيهية والإجراءات بهدف حتقيق و�سع �سليم واآمن وم�ستدام مبخاطر منخف�سة للبنك من خالل حتديد وقيا�س ومراقبة 
امل�سئولة عن  اللجنة  اإدارة املخاطر، وهي  باإن�ساء جلنة  البنك  الأن�سطة املختلفة. قام  اأنواع املخاطر املتالزمة يف  جميع 
مراجعة �سيا�سات اإدارة املخاطر والإجراءات واملبادئ التوجيهية  وحتديد املرجعية ل�سيا�سة اإدارة املخاطر للبنك الإ�سالمي 
 للتنمية، وذلك بهدف �سمان وجود الرقابة الداخلية املنا�سبة لكل املخاطر الرئي�سية الناجتة عن التعامالت املالية للبنك.

أ( مخاطر االئتمان

اإلى تكبد  يوؤدي  بالتزاماته مما  بالوفاء  املالية  الأدوات  اأطراف  اأحد  خماطر الئتمان هي املخاطر املحتملة لعدم قدرة 
الطرف الآخر خل�سارة مالية. و تن�ساأ خماطر الئتمان لل�سندوق اأ�سا�سا من الأ�سول الت�سغيلية.

التي متثل  الأ�سول  ال�سندوق.  يواجه  ائتماين  اأق�سى خطر  املايل متثل  املركز  املف�سح عنها يف قائمة  الدفرتية  القيمة 
التي تغطيها �سمانات  ا�ستثمارات يف �سكوك املرابحات والقرو�س  ائتمانية لل�سندوق تتكون من ودائع �سلعية،  خماطر 

�سيادية ب�سكل رئي�سي من قبل البنوك التجارية و�سمانات مقبولة للبنك وفقًا ملعايري الأهلية وتقييم خماطر الئتمان.

ال�سمعة.  بنوك جيدة  التي ت�سم �سفقات مع  ال�سائلة  الطبيعة  ال�ستثمارية ذات  ال�سندوق  ُيدير ق�سم اخلزينة حمفظة 
وُيغّطى متويل املرابحة والقرو�س يف معظم احلالت من خالل �سمانات �سيادية من الدول الأع�ساء اأو البنوك التجارية اأو 
�سمانات من البنوك التي يكون تقييمها مقبوًل لدى البنك مقارنة ب�سيا�ساتها وي�ستفيد البنك/ال�سندوق  من و�سع الدائن 
املف�سل يف التمويل ال�سيادي، وهو ما يعطيه الأولوية على غريه من الدائنني يف حالة التخلف عن ال�سداد مما ي�سكل حماية 

قوية �سد خ�سائر الئتمان.

وامل�سارف،  البلدان،  )اأي  طرف  الرغبة  عدم  اأو  مقدرة  عدم  عن  الناجمة  املحتملة  اخل�سائر  الئتمان  خماطر  ت�سمل 
واملوؤ�س�سات املالية، وال�سركات، وغريها( يف خدمة التزاماته لل�سندوق. يف هذا ال�سدد، و�سع البنك الإ�سالمي للتنمية 
�سيا�سات ائتمانية �ساملة ومبادئ توجيهية كجزء من اإطار اإدارة املخاطر لتوفري توجيهات وا�سحة ملختلف اأنواع التمويل.

التي  املعايري  ائتمان مقبولة  �سمن  البنك بهدف احلفاظ على خماطر  وا�سح داخل  ب�سكل  ال�سيا�سات  تعميم هذه  يتم 
ومراجعة  الئتمان،  ا�ستثناءات  ومراقبة  الئتمان،  �سقف  الئتمان، وحتديد  �سيا�سة  وتتم �سياغة  البنك.  اإدارة  و�سعتها 
التي  الحرتازية  واحلدود  املخاطر  ملعايري  المتثال  ل�سمان  ت�سعى  التي  املخاطر  اإدارة  قبل  م�ستقل من  ب�سكل  الوظائف 

و�سعتها اإدارة البنك.

من الأدوات املهمة لإدارة خماطر الئتمان التي يقوم بها البنك هي و�سع حدود ائتمانية مل�ستفيد اأو مدين واحد اأو جمموعة 
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من املدينني. ويف هذا ال�سدد، فاإن البنك لديه هيكل ائتماين متطور يقوم بدرا�سة قدرة امل�ستفيد. وعالوة على ذلك، يتم 
الأخذ يف العتبار �سقف الئتمان التجاري يف البلدان الأع�ساء ب�ساأن عمليات التمويل والأموال ال�سائلة.

الأطراف  ملختلف  الداخلية  الئتمانية  احلدود  لت�سنيف  �ساملة  تقييم  نظم  ا�ستخدام  على  ائتمان  اأي  تقييم  وي�ستند 
الأع�ساء  للبلدان  التمويل  ال�سندوق  يقدم  حني  يف  البنك/ال�سندوق.  مع  جتارية  عالقة  يف  للدخول  املوؤهلة  املحتملة 
عن  ف�سال  امل�ستفيدين،  اأن  من  والتاأكد  لديها،  التمويل  لعمليات  منا�سبة  �سمانات  على  فيها  احل�سول  يتم  التي 
معايري  لديه  البنك  فاإن  اأعاله،  املخاطر  تخفيف  اأدوات  اإلى  بالإ�سافة  بالتزاماتهم.  الوفاء  على  قادرين  ال�سامنني، 
امل�سرفية. املمار�سات  لأف�سل  وفقا  الئتمان  ملخاطر  التعر�س  من  للحد  ومف�سلة  �ساملة  الآخر  للطرف   تقييم 

ب( مخاطر السوق 

يتعر�س ال�سندوق ملخاطر ال�سوق التالية:

1- خماطر العملة

تنبع خماطر العملة من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية 
والتعر�س  املالية.  بالأدوات  العملة  تقلبات  بتغطية خماطر  ال�سندوق فيها  يقوم  التي ل  الأجنبية يف احلالت  بالعمالت 
ملخاطر تقلب العملة حمدود بالن�سبة لل�سندوق،  فمعظم عمليات متويل ال�سندوق تتم بالدولر ، وهي نف�س العملة التي 
مُت�سك بها موارد ال�سندوق. كما اأن ال�سندوق ل يتاجر يف العمالت.  لذلك،  ل يتعر�س ال�سندوق ملخاطر تداول العمالت. 

ويتبنى ل�سندوق �سيا�سة حمافظة حيث يتم ر�سد �سلة العمالت يف حمفظة ال�سندوق وتعديلها بانتظام. 

2- خماطر ال�سيولة

ال�سافية.  التمويلية  احتياجاته  تلبية  على  ال�سندوق  مقدرة  احتمال عدم  من  تن�ساأ  التي  املخاطر  ال�سيولة هي  خماطر 
ولتفادي هذه املخاطر، يتبنى ال�سندوق نهجا حمافظا من خالل احلفاظ على م�ستويات �سيولة عالية يتم ا�ستعمالها يف 

ال�ستثمارات النقدية و�سبه النقدية ومتويل املرابحات ق�سرية الأجل التي يحل اأجلها خالل ثالثة اإلى اثني ع�سر �سهرا.

3- خماطر هام�س الربح

تنبع خماطر هام�س الربح  من احتمال تاأثري التغريات يف هام�س الربح على قيمة الأدوات املالية.و يتعر�س ال�سندوق 
ملخاطر هام�س الربح يف متويل ا�ستثماراته النقدية و�سبه النقدية، ومتويل املرابحات وال�ستثمارات يف ال�سكوك.  وبالن�سبة 
لالأ�سول املالية، فهي ت�ستند على املوؤ�سر )benchmark( يف متويل ا�ستثمارات ال�سندوق ، وبالتايل تختلف وفقا 

لظروف ال�سوق.

ج( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

اأو ت�سوية التزام بني اأطراف مطلعة وراغبة يف عملية جتارية  اأ�سل  اأي  القيمة العادلة هي املبلغ الذي ُيّكن من مبادلة 
بحتة. القيم العادلة لالأ�سول الت�سغيلية ل تختلف كثريا عن القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية، ويتم قيا�س القيمة 

العادلة لال�ستثمارات يف ال�سكوك بناًء على مدخالت اأخرى غري الأ�سعار املعرو�سة التي يكن مالحظتها.
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د( معلومات قطاعية

املوارد  ال�ساملة حول تخ�سي�س  القرارات  اتخاذ  امل�سئول عن  الكيان  ليكون  التنفيذيني  املديرين  الإدارة جمل�س  حددت 
فاإن  التنموية،  اأهدافه  حتقيق  من  لتمكينه  الالزمة  املوارد  توفري  من  التاأكد  اأجل  ومن  الأع�ساء.  الدول  يف  التنموية 
�ل�ضندوق ي�ضارك بن�ضاط يف �إد�رة �ل�ضيولة و�خلز�نة. ويتم تنفيذ مبادر�ت �لتنمية من خالل عدد من �ملنتجات �ملالية 
الإ�سالمية كما هي معرو�سة يف مقدمة قائمة املركز املايل التي متول مركزيًا من خالل راأ�س مال ال�سندوق. اإدارة البنك 
مل حتدد قطاعات ت�سغيلية منف�سلة �سمن تعريف معايري املحا�سبة املالية رقم 22 »التقارير القطاعية« حيث اأن جمل�س 
املديرين التنفيذيني يراقب الأداء واملركز املايل للبنك ككل، دون متييز بني الأن�سطة التمويلية، والأن�سطة امل�ساندة لأن�سطة 
اإدارة ال�سيولة اأو التوزيع اجلغرايف لربامج التنمية. بالإ�سافة لذلك، فاإن التقارير الداخلية املقدمة اإلى جمل�س املديرين 
التنفيذيني ل تقدم معلومات مالية منف�سلة فيما يتعلق باأداء البنك اإلى احلد املن�سو�س عليه يف معيار املحا�سبة املالية 

رقم 22.
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