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3 التقرير السنوي الثامن 1436هـ  - 2015م 

بسم هللا الرحمن الرحيم

معالي رئيس مجلس محافظي "صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية"

سيدي الرئيس، 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

فني، نيابة عن مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، أن أقدم التقرير السنوّي عن عمليات "الصندوق" وأنشطته  يشرِّ
خالل سنة 1436هـ )2015م( إلى مجلس المحافظين الموقر، وذلك طبقاً لالئحة الصندوق.

يشتمل هذا التقرير السنوّي أيضاً على بيانات الصندوق الماليّة المراَجعة، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 18 من الئحة 
هذا الصندوق.

وتفضلوا، معالي الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير واالحترام.

د. أحمد محمد علي
رئيس البنك اإلسالمّي للتنمية

رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية





مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي

سعادة األستاذ
عبد الرحمن شريف

سعادة األستاذ علي
حمدان أحمد

سعادة األستاذ بدر عبد 
هللا أبوعزيزة
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وقائع أساسية

يشّكل الفقر تحدياً كبيراً في البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، والسيما البلدان األعضاء 
األقل نمواً. ولذلك يتبوأ الحّد من الفقر مكانة مهمة في خطة البنك، كما تشدد رؤية البنك على األوجه 

الرئيسة للحّد من الفقر في ثمان من أولويات البنك الرئيسة:
المحور االستراتيجي الثاني: تخفيف الفقر  •
المحور االستراتيجي الثالث: دعم الصحة  •
المحور االستراتيجي الرابع: تعميم التعليم  •

المحور االستراتيجي الخامس: دعم رفاه الشعوب  •
المحور االستراتيجي السادس: تمكين المرأة  •

صدر قراُر إنشاء صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، صندوقاً استئمانياً خاصاً ضمن البنك اإلسالمي للتنمية، عن الدورة االستثنائية الثالثة لقمة 
منظمة المؤتمر القمة اإلسالمي، التي ُعقدت في مكة المكرمة يومي 5 و6 ذي القعدة 1426هـ )7-8 ديسمبر 2005(. إذ قررت القمة إنشاء 
صندوق استئماني خاص ضمن البنك اإلسالمي للتنمية بهدف: )1( الحّد من الفقر؛ )2( تعزيز القدرات اإلنتاجية للبلدان األعضاء؛ )3( خفض 
معدالت األميّة؛ )4( القضاء على األمراض واألوبئة، والسيما المالريا، والدرن، ومرض فقدان المناعة المكتسب )األيدز(. وفي ضوء رؤية 
البنك، وتوجيه القمة االستثنائية الثالثة لمنظمة التعاون اإلسالمي، أصبح الحّد من الفقر الهدف األهم في عمليات البنك اإلسالمي للتنمية في البلدان 
ن "الصندوق" رسميّاً خالل االجتماع السنوّي الثاني والثالثين لمجلس محافظي "البنك اإلسالمّي للتنمية"، الذي ُعِقد يومي 12  األعضاء، وُدشِّ

و13 جمادى األولى 1428هـ )29 و30 مايو 2007م( في داكار، عاصمة السنغال.

وقد أنشئ "الصندوق"، الذي يقع مقره بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في هيئة وقف1 )صندوق استئماني( برأسمال أصيل مستهَدف قدره 
ل  10 مليارات دوالر أمريكّي.  ويتوقع الصندوق من البلدان األعضاء كافة أن تعلن عن مساهماتها، وأن تقدم الدعم الفني والمعنوي لعملياته. ويشكِّ

محوران عاّمان مجال اهتمام الصندوق هما: تحسين وزيادة دخل الفقراء، والنهوض بتنمية رأس المال البشرّي.

ويسعي الصندوق إلى تحقيق هدفه المتمثل في الحّد من الفقر في البلدان األعضاء من خالل: 

حفز النمّو الذي يخدم الفقراء،  -
االهتمام بالتنمية البشرية )والسيّما تحسين الرعاية الصحية والتعليم(،  -

توفير الدعم المالّي الاّلزم لتعزيز القدرات اإلنتاجية ومصادر الدخل المستدامة للفقراء.  -

وينظر الصندوق إلى الفقر على أنه ظاهرة متعددة األبعاد تشمل ليس فقط ذوي الدخل واالستهالك المنخفضْين، بل األداء المتواضع لحقوق اإلنسان 
األساسية التي تشمل التعليم، والتغذية، والرعاية الصحية األولية، والمياه، واإلصحاح، واإلسكان، والقدرة على التأقلم مع األزمات، وكافة أشكال 
التنمية البشرية. وبالتالي، يتبنى الصندوق تعريفاً أكثر شمولية للفقر، وال يركز فقط على "فقر الدخل" عند تحليل حالة الفقر في البلدان األعضاء.

1 يعني مفهوم الوقف أن الدخل الناتج عن استثمارات موارد الصندوق هو وحده المتاح لتمويل عملياته.

وقائع أساسية عن 
صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية
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وقائع أساسية

المالمح البارزة2
العمليات

التمويالت المعتمدة سنة 1436 هـ )2015(

19 عملية، بُكلفة 451.86 مليون دوالر أمريكي في 13 بلداً عضواً، بلغت مساهمة الصندوق فيها 133.36 مليون دوالر أمريكي في 15   •
بلداً عضواً.

التمويالت المعتمدة تراكميًا من سنة 1429 - 1436هـ )2008 - 2015(

98 عملية، بُكلفة 2.56 مليار دوالر أمريكي في 33 بلد عضواً، بلغت مساهمة الصندوق فيها 565.83 مليون دوالر أمريكي.  •

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

التعهدات
2.68 مليار دوالر أمريكّي ساهم فيها 44 بلداً عضواً )بمبلغ 1.68 مليار دوالر أمريكّي( و"البنك" )بمبلغ مليار دوالر أمريكّي واحد(.  •

المساهمات المدفوعة

إجمالي المساهمات المدفوعة: 2.37 مليار دوالر أمريكّي، دفعت منها البلدان األعضاء )1.57 مليار دوالر أمريكّي(، و"البنك" )800.0   •
مليون دوالر أمريكّي(.

المساهمات التي تسلمها "الصندوق" )المدفوعة( سنة 1436هـ: 107.99 مليون دوالر أمريكي، 3.11 مليون دوالر من إندونيسيا، 4.88   •
مليون دوالر من باكستان، و100 مليون دوالر من البنك.

الدخل

الدخل من العمليات لسنة 1436هـ )2015م(

65.025 مليون دوالر أمريكي  •

صافي الدخل لسنة 1436هـ )2015م(

62.075 مليون دوالر أمريكي  •

2 األرقام بنهاية سنة 1436هـ )2015م(.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي الثامن لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية الذي يتضمن لمحة 
اإلسالمي  البنك  رؤية  وتُعّد  )2015م(.  1436هـ  سنة  خالل  وأدائه  الصندوق  أنشطة  عن  عامة 
للتنمية بعنوان "رؤية للكرامة اإلنسانية" رؤية فريدة عن دور البنك ليصبح "رائداً في دعم التنمية 
هذه  البشرية. وشّكلت  التنمية  وتعزيز  الفقر،  من  الحّد  في  مهمته  واالجتماعية"، وعن  االقتصادية 
الرؤية األساس للتدخالت المستهدفة من الصندوق في البلدان األعضاء في سنة 1436هـ )2015م(.

خالل السنة قيد النظر، اعتمد الصندوق 19 عملية في 15 بلداً عضواً. بلغت قيمة هذه العمليات 36‚133 مليون دوالر أمريكي، بزيادة 14‚٪4 
عن التمويالت التي اُعتمدت في سنة 1435هـ )2014م(، ليصبح إجمالي التمويالت المعتمدة، منذ بدء عمليات الصندوق سنة 1428هـ )2008م( 
8‚565 مليون دوالر أمريكي. وتتألف التمويالت المعتمدة لسنة 1436هـ )2015م( من قروض بلغت قيمتها 89‚129 مليون دوالر أمريكي، 
ومنح بلغت قيمتها 47‚3 مليون دوالر أمريكي. وواصل الصندوق استحداث البرامج الرائدة التي ستحقق مكاسب بالقضاء على الفقر مثل برنامج 
"انقاذ األمهات"، وآلية التمويل المدعومة )صندوق الحياة والمعيشة( التي أنشأها البنك اإلسالمي للتنمية، ومؤسسة "بيل وماليندا غيتس". واعتمد 
الصندوق مبلغاً إجمالياً مقداره 100 مليون دوالر أمريكي على شكل "منحة استثنائية" لدعم المبادرة األخيرة التي يتوقع أن تزيد موارد الصندوق 

من التمويالت اإلضافية بمقدار 500 مليون دوالر أمريكي للحّد من الفقر في البلدان األعضاء.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كما يواصل الصندوق جهوده لتعبئة الموارد لبلوغ رأس المال المستهدف الالزم لتنفيذ برامجه ومقداره 10 مليارات دوالر أمريكي الذي يشكل 
أهمية حاسمة ليحقق الصندوق مهمته ونجاحاته. وبلغ مجموع تعهدات الصندوق حتى نهاية 1436هـ )13 أكتوبر 2015م(، 2.69 مليار دوالر 
أمريكي، منها 1.69 مليار دوالر أمريكي تّعهد بها 44 بلداً عضواً من أصل 56 بلد، ومليار دوالر أمريكي تعّهد به البنك اإلسالمّي للتنمية. ولم 
يتلّق الصندوق أي تعهدات جديدة خالل 1436هـ. وحققت المساهمات المدفوعة خالل العام زيادة بلغت 76‚4٪، أي من 2.269 مليار دوالر 
أمريكي في سنة 1435هـ إلى 2.377 مليار دوالر أمريكي سنة 1436هـ. وشمل ذلك 1.577 مليار دوالر أمريكي من البلدان األعضاء، و800 

مليون دوالر من البنك اإلسالمي للتنمية.

وغنّي عن القول أن المستوى الحالي للمساهمات ال يزال بعيداً عن مبلغ رأس المال المستهدف بعد مضّي أكثر من ثماني سنوات على إنشاء 
الصندوق،  قرارات مجلس محافظي  لتنفيذ  البلدان األعضاء  أدعو  فإنني  الصدد،  برامجه. وفي هذا  تنفيذ  قدراته على  ما سيحّد من  الصندوق، 
واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )كومسيك( لتكون المساهمات في رأسمال الصندوق على أساس القدرات المالية واالقتصادية للبلدان 
األعضاء، ليتمكن الصندوق من تعبئة موارده الرأسمالية المعتمدة. كما أهيب بالبلدان األعضاء تنفيذ قرارات قمة منظمة التعاون اإلسالمي في هذا 
الشأن. وعلى صعيد إدارة الصندوق، فإنني أود التأكيد بأننا سنواصل التشاور مع البلدان األعضاء للوفاء بالتزاماتها نحو الصندوق، واستكشاف 

أساليب مبتكرة لتعبئة الموارد لتكّمل موارده الرأسمالية.

وأنتهز هذه الفرصة ألعبر عن االمتنان لمحافظي الصندوق ومجلس اإلدارة لدعمهما المستمر للصندوق، وتوجيههما الدائم له خالل هذا العام. كما 
أشكر شركاء البنك والصندوق على تعاونهم في جهودنا الجماعية للتصدي للفقر في البلدان األعضاء في البنك، وأشيد بالجميع لتفانيهم في عملهم.

كما أود التأكيد على التزام إدارة الصندوق بمزيد من التعزيز بترسيخ الثقة بالصندوق بتحسين هيكله اإلداري، وأساليب العمل، وآليات التنفيذ. كما 
أتطلع إلى عام حافل بالنجاح لجميع البلدان األعضاء، وأن يحقق الصندوق نتائج أفضل خالل سنة 1437هـ.

د. أحمد محمد علي
رئيس البنك اإلسالمّي للتنمية

رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية



1
منذ وضع األهداف اإلنمائية لأللفية 

في سنة 2000م، أُحِرز تقدم مهم 
في مجال مكافحة الفقر في الدول 

األعضاء بالبنك، مع مالحظة 
مهمة تتعلق بالتنوع والتفاوتات 
بين األقاليم. ولم تتمكن سوى 

دول قليلة من تحقيق معظم 
األهداف اإلنمائية لأللفية، وحقق 

بعضها عدداً قلياًل من هذه األهداف. 
وحققت أغلبية الدول األعضاء نتائج 

مختلفة، وأنجزت بعض األهداف، 
بخالف البعض اآلخر.



تفّشي الفقر في 
البلدان األعضاء 

في البنك 
اإلسالمي للتنمية
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تفّشي الفقر في البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

تفّشي الفقر في البلدان األعضاء 1
في البنك اإلسالمي للتنمية

على الرغم من أن مستويات الفقر في البلدان األعضاء آخذة في االنخفاض في العقود الثالثة المنصرمة، ال تزال حاالت 
الفقر ماثلة، وال سيما في البلدان األعضاء األقل نمواً. ويُقّدر عدد األشخاص الذين يعيشون على 1.52 دوالر أمريكي 
في اليوم في البلدان األعضاء في البنك نحو 375 مليون نسمة في 2014م، ويمثل هؤالء نحو 40٪ من إجمالي الفقراء 
البلدان  الدخل والثروة، وأيضاً فرص اجتماعية غير متساوية في  تفاوت متزايد في  العالم1. كما أن هناك حاالت  في 
األعضاء وفيما بينها، وهي تؤثر بصورة غير متناسبة على الفقراء وشرائح المجتمع الضعيفة. ويتجلّى ذلك في التباين 
الواضح بين مستويات إجمالي الناتج المحلي لدخل الفرد في سائر البلدان األعضاء، إذ يتراوح بين أقل من 1000 دوالر 
أمريكي في البلدان األفقر و50.000 دوالر في البلدان ذات الدخل المرتفع - بل يربو على 140.000 دوالر في إحدى 
البلدان األعضاء )قطر(. كما تتراوح نسب الفقر من حيث العدد بين صفر و62٪ لتعكس أكثر الصورة المتنوعة للفقر 

في البلدان األعضاء2.

البلدان  الفقر له أبعاد غير نقدية متعددة تتباين في سائر  بأن  بأنه قلة الدخل. إال أن  هناك تسليماً  يُعّرف الفقر عموماً 
التي  البشرية  التنمية  قيم مؤشر  إلى  قياساً  البنك  في  األعضاء  البلدان  في  للفقر  متباين  تشكيل  ثمة  وياُلحظ  األعضاء. 
تتراوح بين 0.852 و30.337 وقيم مؤشر الفقر المتعدد األبعاد )تتراوح بين 0.004 و0.584(4،  وقيم مؤشر الجوع 
العالمي التي تتراوح بين صفر و52.95. وفي الواقع، جاءت 23 من البلدان األعضاء في البنك ضمن أدنى فئة للتنمية 
البشرية في تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية. ويُقّدر أيضاً بأن أكثر من 25٪ من إجمالي السكان في البلدان األعضاء 
يعيشون تحت خط الفقر متعدد األبعاد. كما ترد جميع البلدان األعضاء األقل نمواً ضمن فئة "بلد منخفضة الدخل وذات 
عجز غذائي". وفي الواقع، فإن أكثر من نصف هذه البلدان يعيشون حالة فقر خطيرة، وثلث هذه البلدان يعاني وضعاً 

مثيراً للقلق6.

التقدم المحرز في األهداف اإلنمائية لأللفية:

األهداف اإلنمائية لأللفية واحدة من أكثر السياسات التي وجدت قبواًل واسعاً في مجال الحّد من الفقر والتي أقّرها زعماء 
العالم سنة 2000 حيث ألزمت دولها بالقضاء، بإطار زمني وأهداف محددة، على الفقر المدقع بأبعاده المتعددة - الفقر 
بسبب الدخل، والجوع، والمرض، وانعدام المأوي المناسب، والتهميش - مع تعزيز المساواة بين الجنسين، واالستدامة 

البيئية. أما األهداف اإلنمائية لأللفية، فهي على النحو التالي:

1 تقرير مشهد الفقر الصادر عن الكومسيك
http://data.worldbank.org/indicator 2 البنك الدولي، مؤشرات

3  تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2015
4  مؤشر الفقر العالمي متعدد األبعاد، 2015، معهد اوكسفورد للفقر والتنمية البشرية

5 مؤشر الجوع العالمي: النزاعات المسلحة وتحدي الجوع، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 
6 المرجع السابق، أنظر الحاشية
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القضاء على الفقر المدقع  -1

تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  -2

تعزيز المساواة بين الجنسين  -3

خفض معدل وفيات األطفال  -4

تحسين الصحة النفاسية  -5

مكافحة فيروس المناعة البشرية وااليدز والمالريا، واألمراض األخرى  -6

كفالة االستدامة البيئية  -7

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  -8

ُعّدت هذه األهداف مجاالت ذات أولوية ينبغي معالجتها للقضاء على الفقر المدقع. ووافقت البلدان األعضاء في البنك 
على هذه األهداف بوصفها أهدافاً وطنية، ويتوقع أن تحقق األهداف مزيداً من التجانس والتوافق للسياسات والبرامج 

الوطنية إلى جانب العمل على تحقيق األهداف المرسومة.

وقد أصدرت األمم المتحدة تقارير سنوية عديدة بشأن التقدم الذي أحرزته البلدان والمناطق لتحقيق هذه األهداف. ووفقاً 
لتقرير األمم المتحدة لألهداف اإلنمائية لأللفية لسنة 2015م:7

7  تقريراألهداف اإلنمائية لأللفية، 2015، األمم المتحدة، نيويورك
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انخفض عدد سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع من 1.9 مليار نسمة في 1990م إلى 836 مليون نسمة، إي   -
االنخفاض إلى أكثر من النصف؛

تراجعت نسبة من يعانون من سوء التغذية في المناطق النامية من 23٪ بين عامي 1990-1992 إلى 13٪ في   -
2014م؛

ارتفع معدل االلتحاق بمرحلة التعليم االبتدائي في المناطق النامية من 83٪ في 2000 إلى 91٪ في 2014م؛  -

واإلعدادي،  االبتدائي،  التعليم  بمراحل  االلتحاق  في  األوالد  إلى  الفتيات  نسب  في  مساواة  النامية  المناطق  حققت   -
والثانوي؛

انخفض معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة عالمياً من 90 إلى 43 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، بين عامي   -
1990م، و2015م، أي بانخفاض يزيد على النصف؛

انخفضت نسبة وفيات األمهات بنحو 45٪ عالمياً منذ 1990م؛  -

انخفض معدل اإلصابة بالمالريا عالمياً بنحو 37٪، ومعدل الوفيات بنحو 58٪؛  -

بلغ معدل سكان العالم الذين يستخدمون مصادر مياه شرب نظيفة 91٪ في 2015م، مقابل 76٪ في 1990؛  -

توفرت خدمات اإلصحاح لنحو 2.1 مليار نسمة في سائر أنحاء العالم؛  -

تراجعت نسبة خدمة الديون إلى إيرادات الصادرات في البلدان النامية من 12٪ في 2000م إلى 3٪ في 2013م؛  -

ازداد عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول إلى عشرة أضعاف بين 2000 و2015م؛ والمستفيدين من خدمة   -
االنترنت إلى 43٪ من سكان العالم في 2015م، من 6٪ في 2000م؛

بالرغم من التقدم الذي أُحرز منذ 1990م، ظلت هناك فجوات واسعة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول 2015م. 
فعلى سبيل المثال، يظل الفقر )الهدف رقم 1( تحدياً عالمياً، طالما ظلت معدالت سوء التغذية، والتغذية الرديئة لألطفال 
ثالثة  إلى  المعدل  هذا  تحقيق هدف خفض  يستطع  ولم  بطيئاً،  األمهات  وفيات  في معدالت  التراجع  كما ظل  مرتفعة. 
أرباع بحلول 2015م، كما كان مقرراً. فضاًل عن ذلك، لم تُتح الفرصة لكل طالب بااللتحاق وإكمال المرحلة الدراسية 

االبتدائية. كما لم يتحقق تغييٌر يُذكر على صعيد االستدامة البيئية.

تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان األعضاء في البنك:

في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية، جرى رسمياً تحديد 21 هدفاً، و60 مؤشراً لرصد التقدم الذي تحرزه البلدان. وبالنسبة 
للبلدان األعضاء في البنك، توّضح اإلحصاءات المتاحة أن هناك نتائج مختلطة بشأن تحقيق هذه األهداف8.

فبالنسبة للهدف رقم 1، أي القضاء على الفقر المدقع، تُبيّن اإلحصاءات أن أكثر من نصف البلدان األعضاء في البنك 
قد تمكنت من خفض نسبة األشخاص الذين يقل دخلهم عن دوالر أمريكي واحد في اليوم، إلى النصف9. بيد أن وتيرة 
التقدم في 6 من البلدان األعضاء األقل نمواً كانت بطيئة. ومن جهة أخرى، استطاع نحو 40 من البلدان األعضاء رفع 
نسبة التشغيل إلى السكان، وكان ذلك نتيجة مشجعة. وعموماً، كان مشهد النمو في البلدان األعضاء األقل ُمْرضياً، إذ 
البلدان األعضاء  ثلثي  بيد أن اإلحصاءات توضح أن نحو  المؤشر.  في هذا  بلد( نجاحاً  الدول )15  حققت معظم هذه 

8  تقرير مشهد الفقر الصادر عن الكومسيك، 2015، منجزات األهداف اإلنمائية لأللفية
9  ُحّدد خطر الفقر العالمي بدوالر واحد عند وضع األهداف اإلنمائية لأللفية، لكن البنك الدولي عّرف، منذ عام 2008م، األفراد الذين يعيشون 
تحت خط الفقر المدقع بأنهم أولئك الذين يعيشون على 1.25 دوالر أمريكي في اليوم، مما يعكس مستوى أسعارأعلى في بلدان نامية عديدة مما 

قدر سابقاً )األمم المتحدة، 2013(.
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دون  األطفال  وفيات  حاالت  خفض  عن  عجزت 
النصف. وفيما  إلى  الوزن  الخامسة وناقصي  سن 
االبتدائي  التعليم  تعميم  بشأن  باإلنجازات  يتعلق 
البلدان  ثلثي  نحو  عجز  عموماً   ،)2 رقم  )الهدف 

األعضاء عن تحقيق هذا الهدف.

كانت نتائج التقدم الذي أُحرز بشأن الهدف الثالث 
)تعزيز المساواة بين الجنسين( متفاوتة. فقد أظهر 
التقييم الشامل لنسبة البنات إلى البنين في المرحلة 
البلدان  نصف  من  أكثر  أن  الثانوية  الدراسية 
األعضاء لم تحقق النسبة المطلوبة، ومعظمها كان 
من البلدان األعضاء األقل نمواً. ومع ذلك، حققت 
تشاد  مثل  نمواً،  األقل  األعضاء  البلدان  بعض 
بشأن  أما  المؤشر.  هذا  في  التقدم  بعض  وغينيا، 
العالي،  التعليم  البنين في مرحلة  إلى  البنات  نسبة 
من  األعضاء  البلدان  نصف  من  أكثر  تمكنت  فقد 
يحقق  لم  حين  في  موعده،  في  الهدف  هذا  تحقيق 

النصف اآلخر ذلك.

وفيما يتعلق بالهدف الرابع )خفض معدل وفيات األطفال( لم يكن األداء لتحقيق الهدف مرضياً. إذ تراوحت نسبة وفيات 
األطفال دون سن الخامسة في كل 1000 مولود حي بين 3.4 و161. وبالنظر إلى المشهد العام للمؤشر، يالحظ أن أكثر 
من ثلثي البلدان األعضاء لم تسلك المسار الصحيح لخفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، كما حّدده هذا الهدف.

أما الهدف الخامس )تحسين صحة األمومة(، كان التقدم المحرز فيه مخيّباً لآلمال. فحتى نهاية 2015م، تراوحت نسبة 
وفيات األمهات لكل 100000 حالة والدة بين 6 )في قطر( و1100 )في بعض الدول األقل نمواً(. وفي الواقع، لم 
تتمكن أي من البلدان األعضاء األقل نمواً من تحقيق هذا الهدف. وحتى بين البلدان ذات الدخل المتوسط، كانت بنغالديش 
هي البلد الوحيدة التي سلكت المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف في موعده المحدد. بيد أن هناك تقدماً ملحوظاً أُحرز 
في مجال الرعاية الصحية لألمومة )زيارة صحية واحدة على األقل(، حيث حققت أكثر من 80٪ من البلدان األعضاء 
األقل نمواً تقدماً ملحوظاً بشأن هذا الهدف. ويجدر بالذكر أن بعض البلدان األعضاء األقل نمواً، مثل أفغانستان، وتشاد، 
والنيجر، واليمن، استطاعت زيادة نطاق الرعاية الصحية لألمهات السابقة للوالدة بأكثر من مرتين أو ثالث مرات خالل 
فترة األهداف اإلنمائية لأللفية. واستطاعت بنغالديش وباكستان تحقيق الهدف نفسه. وعلى صعيد األمراض الوبائية، 
مثل المالريا، والُسل، فقد حققت البلدان األعضاء تقدماً ملحوظاً. إال أن الطريق ال يزال طوياًل لتحقيق األهداف المتعلقة 
بالقضاء على فيروس المناعة البشرية وااليدز )الهدف السادس(. وطبقاً لتقرير األمم المتحدة لألهداف اإلنمائية لأللفية 
لسنة 2015م، يتراوح عدد الحاملين لفيروس المناعة البشرية في مراحله المتقدمة والذين يحصلون على أدوية مكافحة 
المرض، حتى اآلن، بين صفر و75، لذلك، ليس ألي من البلدان األعضاء سيطرة تامة على هذا المرض. وبالتالي، 
ليس باإلمكان تحديد ما إذا كانت البلدان األعضاء األقل نمواً قد حققت نجاحاً، أو ما إذا كانت تسير في المسار الصحيح 

لتحقيق هذا الهدف.
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أما مؤشر استخدام الموارد المائية، فلم يكن التقدم الذي أُحرز فيه مرضياً، ألن معظم البلدان األعضاء لم تكن قادرة على 
تحقيق األهداف المرسومة. إال أن نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب نقية، ازدادت بصورة كبيرة، حيث 
كان أكثر من نصف البلدان األعضاء في طريقها إلى تحقيق خفض نسبة السكان غير القادرين على الحصول على مياه 
شرب مأمونة، إلى النصف على األقل. إال أن النتيجة األقل تشجيعاً تحققت لنسبة السكان الذين يستخدمون مرافق إصحاح 
محّسنة، إذ يتراوحون بين 9٪ )األقل في البلدان األعضاء األقل نمواً( إلى 100٪ )في الكويت، وقطر، والسعودية، 
واوزبكستان(. وإجمااًل، كان 32٪ من البلدان األعضاء في طريقها إلى تحقيق خفض عدد السكان الذين ال تتوفر لديهم 
المنخفض في  الدخل  البلدان ذات  لم يكن أي من  النصف، بحلول نهاية 2015م. غيرأنه  إلى  مرافق إصحاح أساسية 

المسار الصحيح لتحقيق هذا المؤشر.

وعموماً، فقد تحقق تقدٌم ملحوظ في جميع المناطق، آسيا، والشرق األوسط، وبدرجة أقل، أفريقيا جنوب الصحراء. إال 
أن المالحظة األساسية بشأن هذه العملية تمثلت في حاالت التنوع والتفاوت بين األقاليم. فقد حققت دوٌل محدودة معظم 

األهداف، في حين حقق بعضها أهدافاً قليلة. وحقق معظم الدول نتائج متباينة، وبعض األهداف دون سواها.

حقبة ما بعد األجندة اإلنمائية 2015م - أهداف التنمية المستدامة

ابتدرت األمم المتحدة منذ 2010م عملية التفكير في األجندة اإلنمائية لحقبة ما بعد 2015م. فبعد مشاورات مكثفة، حّددت 
الوثيقة، التي صدرت عام 2012 عن مؤتمر ريو+20 بشأن التنمية المستدامة، تصوراً لعملية شاملة إلعداد أهداف للتنمية 
المستدامة تُدمج في أجندة األمم المتحدة اإلنمائية لحقبة ما بعد 2015م. وشّدد المؤتمر على أن أهداف التنمية المستدامة 
ينبغي أن تكون محددة من حيث العدد، والتطلعات، وأن تكون سهلة التبليغ، وأن تتصدى على نحو متوازن ألبعاد التنمية 
المستدامة الثالثة - االقتصادي، واالجتماعي، والبيئي - بطريقة متجانسة، وشاملة، وعمومية، ومتوازنة. وقد ُعهد إلى 

مجموعة العمل المفتوحة )التي تضم 30 عضواً(، وتتبع الجمعية العامة، إعداد مقترح ألهداف التنمية المستدامة.

من  وثيقة  المفتوحة  العمل  مجموعة  أقّرت 
بها.  متعلقة  غاية  و169  محدداً،  هدفاً   17
المستدامة  التنمية  أهداف  من  الهدف  وكان 
هو تعزيز االلتزام باألهداف اإلنمائية لأللفية 
جديدة  مجاالت  وطْرق  بعد،  تتحقق  لم  التي 
بأهداف تتعلق بحاالت عدم المساواة، والنمو 
والمدن،  الكريمة،  والمهن  االقتصادي، 
البشرية، والتصنيع، والطاقة،  والمستوطنات 
واإلنتاج  واالستهالك  المناخي،  والتغير 
والمؤسسات.  والعدالة،  والسلم،  المستدامْين، 
تنفيذ  طرق  تعريف  جرى  ذلك،  إلى  إضافة 
العالمية  والشراكة  المستدامة،  التنمية  أهداف 
مجاالت  في  بأكملها  المستدامة  للتنمية 
تنفيذ  وسائل  ُحّددت  كما  والمساءلة.  والرصد،  والبيانات،  والشراكات،  والتجارة،  القدرات،  وبناء  والتقنية،  التمويل، 
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المرسومة10.  األهداف  من  لكل هدف  محددة 
وفي أغسطس 2015م، صدر النصُّ النهائي 
لالعتماد تحت عنوان "تحويل عالمنا: أجندة 
مشتماًل  2030م"،  حتى  المستدامة  التنمية 
على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتفق 

عليها.

مسألة  المستدامة  التنمية  أهداف  تمويل  ظل 
2015م.  عام  بعد  ما  حقبة  خالل  حرجة 
وفي المؤتمر الدولي الثالث للتمويل من أجل 
الفترة  في  أبابا  أديس  في  ُعقد  الذي  التنمية، 
ما بين 13 و16 يوليو، أُقّر إطار أُطلق عليه 
"خطة عمل أديس أبابا" يتعلق بتمويل أجندة 
هذا  ويشمل  2015م.  بعد  ما  لحقبة  التنمية 
2015؛  بعد  ما  لحقبة  التنمية  أجندة  لتمويل  العالمي  اإلطار  هي:  للخطة  الفعال  للتنفيذ  رئيسة  مجاالت  ثالثة  اإلطار 

والبيانات؛ والرصد والمتابعة.

وتهدف أجندة التنمية لحقبة ما بعد 2015م إلى استخالص خطة للنمو من أجندة األهداف اإلنمائية لأللفية، التي تركزت 
النظر  بالبلدان كافة بغض  أكثر شمواًل وتُعنى  المستدامة  للتنمية  إلى أجندة  الفقيرة،  البلدان  التي تواجه  التحديات  على 
عن مستوى التنمية. ووفقاً لألمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، فإن الشراكة العالمية المتجددة11 هي بمثابة المادة 
الالصقة التي تبقي على تماسك أجندة التنمية حتى 2030، وفي نهاية المطاف، تحدد مصيرها. ويؤمل بأن تكون ألهداف 
التنمية المستدامة آثار على جميع الشركاء اإلنمائيين على الصعيدْين القطري والدولي. وفي هذا الصدد، سيكون للبنك 
اإلسالمي للتنمية، وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية دور في مساعدة البلدان األعضاء على ترجمة مجموعة األهداف 

والغايات إلى أفعال.

دور صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

بوجه عام، ولكي تترجم أهداف التنمية المستدامة إلى أفعال في البلدان األعضاء في البنك، هناك العديد من المجاالت 
)الحوكمة(،  االقتصادية  والمؤسسات  االقتصادي،  والنمو  االنتاجية،  مجال  مثل  والتعزيز،  االصالح  إلى  تحتاج  التي 
وتحسين الخدمات المقدمة للفقراء. وتواجه البلدان األعضاء تحديات الموارد الشحيحة، وتطوير غير مالئم للقدرات. وال 
تزال البلدان األعضاء األقل نمواً تعتمد على المعونات الخارجية لسد النقص في الموارد الحكومية المطلوبة للمحافظة 
على الخدمات االجتماعية ذات األولوية وتوسيعها، وتذليل عقبات السياسات والعقبات المؤسسية للتصدي للفقر. كما أن 
هذه الدول بحاجة أيضاً لتعزيز مقاومتها للصدمات الداخلية والخارجية، ودعم النمو والتنمية الشاملين لصالح الفقراء. 

10  تقرير مشهد الفقر الصادر عن الكومسيك، 2015، منجزات األهداف اإلنمائية لأللفية
11  أهداف التنمية المستدامة: أكثر كثيراً من مجرد بداية جديدة، نشرة فصلية لصندوق األوبك للتنمية الدولية، أكتوبر 2015
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تفّشي الفقر في البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

لنظرة  أيضاً  األعضاء  البلدان  تحتاج  كما 
طويلة األجل للتقيد بسياسات اقتصادية جيدة، 
واستحداث نُظم مالئمة لتقديم خدمات للفقراء، 
ليست  االجتماعي  األمان  نظم  أن  والسيما 
الصدمات  أثر  لتخفيف  المطلوبة  بالكفاءة 

العكسية.

التنمية  أهداف  تنفيذ  بأن  الصندوق  يدرك 
المستدامة يستدعي تدفق موارد مالية إضافية 
بالتنمية  واإلسراع  التكاليف،  لتغطية  جديدة 
عن  وفضاًل  اإلطار،  هذا  وفي  المستدامة. 
سيولي  تقليدية،  إضافية  موارد  تعبئة  أساليب 
شراكات  لعقد  خاصاً  اهتماماً  الصندوق 
مبتكرة، وتعبئة الموارد لدعم عملية التنمية في البلدان األعضاء. وسيشمل ذلك تخصيص جزء من استثمار مواردها 
الرأسمالية في مشاريع لصالح الفقراء، وموجهة للمشاريع المجدية في البلدان األعضاء، والسيما في البلدان األعضاء 
األقل نمواً. كما يدرك الصندوق الحاجة لتعزيز جهوده الستحداث استراتيجيات فّعالة، وبرامج المكاسب السريعة للحّد 
من الفقر. ويستدعي ذلك استحداث برامج سريعة في قطاعات متعددة وموجهة لصالح الفقراء، ويستهدف فيها الصندوق 

أيضاً استثمارات رأسمالية، وعمليات عادية.

الصندوق االضطالع  ليحقق هذه األهداف. وسيواصل  لسنة 1437هـ )2016م(  الصندوق  برنامج عمليات  أعّد  وقد 
بدوره المحتوم في تعبئة الموارد وتبسيط طرائق أداء األعمال التي تعد ضرورية لتنفيذ هذه البرامج.
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تفّشي الفقر في البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

التقرير السنوي الثامن 1436هـ  - 2015م 

فقر متعدد األبعاد

الفقر في المناطق الجغرافية التي يغطيها البنك

مشهد الفقر في الدول األعضاء بالبنك

 ۱٫٤٤ مليار يعانون من الفقر
المدقع على مستوى العالم

أكثر من ٥۰۰ مليون فرد يعانون من
 الفقر المدقع والفقر المتعدد األبعاد في 

الدول األعضاء بالبنك.

تنمية بشرية منخفضة في ۲۳ 
 بلداً من الدول األعضاء بالبنك

اثنان من كل خمسة أفراد في الدول األعضاء بالبنك يعانيان من
 الفقر المدقع.

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة جنوب آسيا هما 
األشد فقراً في العالم اإلسالمي.

واحد من كل اثنين ممن يعانون من مؤشر الفقر المدقع في الدول
 األعضاء بالبنك يعيش في أفريقيا جنوب الصحراء

۸ من كل ۱۰ أفراد ممن يشملهم مؤشر الفقر
 المتعدد األبعاد يعيشون في مناطق ريفية.

جميع المناطق التي تمثلها منظمة التعاون اإلسالمي 

منطقة أفريقيا 
جنوب الصحراء

منطقة آسيا منطقة جنوب أسيا
والمحيط الهادي

منطقة أمريكا الالتينية الدول العربية
والبحر الكاريبي

منطقة أوروبا 
وآسيا الوسطى

تشاد
الكاميرون
كوت ديفوار
مالي
بوركينا فاسو

النيجر
أندونيسيا

أفغانستان

موزمبيق

السودان

أوغندا

نيجيريا

باكستان

بنغالديش



2
يهدف الصندوق للحد من 

الفقر في الدول األعضاء بالبنك 
بانتهاج أسلوب التعاون بين دول 

الجنوب الذي يمتاز بخصائص 
محددة مستمدة من مبدأ األخوة 

اإلسالمية.



العمليات سنة
 1436هـ )2015م(
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العمليات سنة  1436هـ )2015م(

العمليات سنة 1436هـ )2015م(2

مشاريع وبرامج "صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية"

يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في خفض الفقر في البلدان األعضاء باستخدام أسلوب التعاون بين دول الجنوب، مع 
تتضمن  التي  البنك حتى1440هـ )2020م(  مع رؤية  ذلك  ويتسق  اإلسالمية.  اإلخوة  مبدأ  من  مقتبسة  محددة  سمات 
البشرية" ضمن  "التنمية  لها، وتحدد  استراتيجياً  هدفاً  الفقر"  األساسية، و"خفض  قيمها  واحدة من  بوصفه  "التمكين" 
المجاالت ذات األولوية. ويستهدي الصندوق في عمليات التمويل بسياسة مجموعة البنك بشأن الحّد من الفقر، وبرنامج 
عمليات الصندوق، وأفضل الممارسات، و"الدروس المستفادة" من مختلف المصادر، بما في ذلك المشاريع التي مّولها 
أولوية  الصندوق  ويولي  اإلسالمي.  التعاون  لمنظمة  العشرية  العمل  وخطة  القطرية،  الشراكة  واستراتيجيات  البنك، 
المشترك  والتمويل  الشراكات،  أهمية  على  أيضاً  الصندوق  ويركز  الفقر.  خفض  على  العميق  األثر  ذات  للمشاريع 
باعتبارهما مكملْين لموارده المحدودة، ويسّرعان تنفيذ مشاريعه. فضاًل عن ذلك، يُدرج الصندوق في برامجه عناصر 

لمعالجة القضايا المتقاطعة، مثل المحافظة على البيئة، والتمكين االقتصادي للمرأة، والحوكمة، وتشغيل الشباب.

من أهم الدروس المستفادة من أنشطة الصندوق على مدى السنوات الثماني المنصرمة، أنه ينبغي أن يكون "انتقائياً" 
و"مرّكزاً" في عملياته. فهذه العمليات ينبغي أن يكون الهدف منها إيجاد فرص العمل، وتعزيز القدرات، والسيما للنساء 
والشباب، وتزويد الفقراء بوسائل تحقيق دخل مستدام للفكاك من الفقر، وتحسين البنيات األساسية الريفية والحضرية 
- مثل اإلصحاح، وتوفير المياه النقية - وزيادة المرافق التعليمية والصحية، إضافة إلى بناء القدرات وأسباب المعيشية 

للفقراء. هذه المبادئ الهامة هي التي شّكلت األساس لمشاريع الصندوق وبرامجه في 1436هـ )2015م(.

العمليات

حّدد الصندوق ثالثة محاور رئيسة للتركيز على أنشطة الحّد من الفقر في سنة 1436هـ )2015م(، وذلك تمشياً مع 
التفويض الممنوح له، وهي: )أ( التأكد من أن هذه األنشطة ستخلق فرص عمل إضافية وتشغيل تطال الفئات المستهدفة 
من السكان؛ )ب( تعزيز تنمية رأس المال البشري؛ و)ج( إحداث أثر واضح وقابل للقياس على الفقراء. ويستدعي هذا 
التركيز استهداف تدخالت محددة تعطي األولوية للوفاء بــ"الحاجات اإلنسانية األساسية" وبخاصة للفقراء في المناطق 

الحضرية والريفية.

من  لصالح 15  أمريكي  دوالر  مليون  مقداره 133.36  بتمويل  عملية  الصندوق 19  اعتمد  النظر،  قيد  السنة  خالل 
البلدان األعضاء، مقابل 12 مشروعاً اعتمدها بكلفة 128 مليون دوالر أمريكي لصالح 10 بلدان أعضاء في 1435هـ 
)2014م(. ووفقاً لسياسة البنك للحد من الفقر، يدعم الصندوق المشاريع التي تركز على الحّد من الفقر، ونجد أن ٪80 
تمويالته  من  كان ٪85  وفي 1436هـ،  نمواً.  األقل  األعضاء  للدول  قد خصصت  المعتمدة  تمويالته  من  األقل  على 
المعتمدة مخصصة للدول األعضاء األقل نمواً، و48٪ من االعتمادات ُخّصصت لمشاريع الحد من الفقر، وتحديداً في 

مجاالت التمويل األصغر، والتدريب المهني، والتعليم، والتنمية الريفية.



23

العمليات سنة  1436هـ )2015م(

التقرير السنوي الثامن 1436هـ  - 2015م 

استحدث الصندوق برنامجاً رائداً لمحو األمية المهنية في السنغال لمساعدة الشباب والعاطلين على االنخراط في األنشطة المستدامة المدرة للدخل.

من االعتمادات المخصصة للمنح في 1436هـ، اُعتمد مبلغ 10 ماليين دوالر أمريكي لــ "مبادرة ايبوال"، ومليون دوالر 
لمشروع األراضي الجافة في الصومال )في إطار برنامج متعدد السنوات تبلغ كلفته 5 ماليين دوالر أمريكي(، و3 
ماليين دوالر لدعم تعليم الالجئين السوريين )في إطار برنامج متعدد السنوات كلفته 7 ماليين دوالر أمريكي(. وعلى 
الصعيد القطاعي، تركزت المشاريع على المجاالت ذات األثر المباشر على الفقر في المناطق الريفية مثل الزراعة، 
والتنمية الريفية )31٪(؛ والتعليم - شاماًل التدريب المهني )27٪(؛ والتمويل األصغر )13٪(، والصحة )13٪(؛ والنقل 
في المناطق الريفية )5٪(؛ والطاقة المتجددة للفقراء )7٪(؛ وقطاعات أخرى )4٪(. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، 

كان 70٪ من التمويالت المعتمدة للمشاريع من نصيب أفريقيا.

أكتوبر   13( 1436هـ  نهاية  حتى  1428هـ  في  الصندوق  عمليات  بد  منذ  المعتمدة،  التمويالت  إجمالي  وعلى صعيد 
2015م(، قّدم الصندوق 8‚565 مليون دوالر أمريكي لما مجموعه 98 مشروعاً في 33 من البلدان األعضاء، منها 
نسبة 78٪ ُخّصصت للبلدان األعضاء األقل نمواً. وبلغت الكلفة اإلجمالية لهذه المشاريع 2.56 مليار دوالر أمريكي، 
محققة رفعاً مالياً مقداره 4.5:1، أي لكل دوالر أمريكي يقدمه الصندوق يقابله تمويل خارجي مقداره 4.5 دوالر أمريكي.

كان الدافع األساسي لمنهجية الصندوق في استهداف هذه المشاريع هو القضاء على الفقر، والسيما بين النساء واألطفال، 
فقد  القدرات،  وبناء  الجنسانية،  الجوانب  أما  والمستضعفين.  للفقراء  مستدام  أساس  على  دخل  لتحقيق  فرص  وتوفير 
ُعوملت بحسبانها محاور متقاطعة إلزالة الحواجز التي تعيق النساء من التنمية االقتصادية. واستهدفت برامج التدريب 
المهني فئة الشباب الذين قطعوا تعليمهم بسبب الفرص المحدودة التي ظلت تحول دون تطويرهم لمهاراتهم الوظيفية أو 

المحافظة عليها. وقد هيأت لهم هذه البرامج زيادة خياراتهم الوظيفية، والحّد من حاالت الفقر التي تحاصرهم.

واصل الصندوق خالل هذه السنة استكشاف فرص لتوسيع نطاق برامج التنمية الريفية بحسبانها أداة للقضاء على الفقر 
في المناطق الريفية من خالل مشاريع قطاعية متعددة، واإلسراع بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية على الصعيد المحلي. 
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ومن مشاريع التنمية الريفية، التي اعتمدها الصندوق، مشروع لصالح الكاميرون هو "مشروع التنمية الريفية لمنطقة 
منطقة  في  الريفيين  للسكان  المعيشة  تحسين ظروف  المشروع على  هذا  الثانية(. وسيساعد  )المرحلة  مبابيت"  مونت 
المشروع من خالل دعم اإلنتاج الزراعي، وتحقيق مكاسب في اإلنتاجية وإضافة القيمة، وتحسين الخدمات االقتصادية 
كلفة  وتبلغ  األسواق.  إلى  والنفاذ  التجارية(،  والفرص  والتعليم،  والصحة،  األساسية،  )البنية  الصلة  ذات  واالجتماعية 

المشروع اإلجمالية 33.28 مليون دوالر أمريكي، ساهم الصندوق فيها بقرض قيمته مليونا دوالر أمريكي.

في ذلك مع المحور االستراتيجي  بالمثل، واصل الصندوق تعزيز الخدمات الصحية في 1436هـ )2015م( متمشياً 
الثالث في رؤية البنك حتى 1440هـ: "تعزيز صحة السكان في البلدان األعضاء، والمجتمعات في الدول غير األعضاء"، 

ودعم الخطط الوطنية لتقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية.

وفي هذا الصدد، اعتمد الصندوق "مشروعاً إلنتاج لقاح الحمى الصفراء" في السنغال، بلغت مساهمة الصندوق فيه 
10 ماليين دوالر أمريكي، من الكلفة اإلجمالية للمشروع البالغة 23 مليون دوالر أمريكي. ويهدف هذا المشروع إلى 
تحسين األوضاع الصحية للسكان بضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية الشاملة في البالد. كما يهدف المشروع 
إلى سد الطلب العالمي واإلقليمي على لقاح الحمى الصفراء من خالل رفع القدرة اإلنتاجية للقاح من 5‚4 مليون إلى 

30 مليون جرعة سنوياً.

كما اعتمد الصندوق مشروعاً صحياً لدعم األمهات واألطفال حديثي الوالدة في الكاميرون. والهدف منه هو اإلسهام في 
دعم البرنامج الوطني متعدد القطاعات للكاميرون في مجال صحة األطفال، وحديثي الوالدة، إذ يستهدف البرنامج خفض 
معدل الوفيات بين األمهات، وحديثي الوالدة، واألطفال في البالد. وتقدر كلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 16‚31 مليون 

دوالر أمريكي، ساهم الصندوق فيها بقرض قيمته 12 مليون دوالر أمريكي.

إسكانياً لألشخاص  واعتمد الصندوق مشروعاً 
النازحين مؤقتاً )المرحلة األولى( في باكستان. 
وتتمثل النتائج األساسية المتوقعة من المشروع 
فيما يلي: إنشاء 18000 منزل لألسر العائدة؛ 
وتدريب 10000 من األفراد وأرباب المنازل 
الكوارث،  مع  متأقلمة  منازل  تشييد  على 
فرصة   5000 وإيجاد  حرفي،   500 وتدريب 
عمل في قطاع اإلنشاءات، ودعم سبل المعيشة 
للتمويل  مشروع  خالل  من  أسرة   5000 لــ 
األصغر. وتبلغ كلفة المشروع اإلجمالية 4‚65 
الصندوق  فيه  يساهم  أمريكي،  دوالر  مليون 

بقرض قيمته 5 ماليين دوالر أمريكي.

بالمساعدة  األرز،  إنتاج  في مجال  بين سورينام وماليزيا  والخبرات  المعرفة  لتبادل  مشروعاً  أيضاً  الصندوق  واعتمد 
على نقل المعرفة في هذا المجال الحيوي من مجاالت األمن الغذائي. ويتمثل الهدف الشامل للمشروع في تعزيز قدرات 
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االكتفاء  لتحقيق  األرز  إنتاج  على  سورينام 
محصول  من  صادراتها  وزيادة  منه،  الذاتي 
المشروع  كلفة  وتقدر  الجودة.  عالي  األرز 
أمريكي،  دوالر  مليون  بمبلغ 73‚7  اإلجمالية 
ساهم الصندوق فيه بقرض قيمته 9‚5 ماليين 

دوالر أمريكي.

المتكاملة  للتنمية  مشروعاً  الصندوق  اعتمد 
يهدف  موزمبيق،  في  القطن  قيم  لسلسلة 
القطن  إنتاج  قطاع  تطوير  في  اإلسهام  إلى 
الظروف  لتحسين  البالد  في  والمنسوجات 
المعيشية لمئات األسر من المزارعين العاملين 
في إنتاج القطن. وسيتحقق هذا الهدف من خالل 
تذليل العقبات الكبيرة التي أعاقت تطوير هذا القطاع في الماضي، وكذلك بتعزيز سلسلة قيم القطن، وتهيئة بيئة مالئمة 

لتطوير صناعة ذات قيمة مضافة.

كما اعتمد الصندوق مشروعاً لكهربة الريف لصالح السنغال تبلغ كلفته اإلجمالية 3‚58 مليون دوالراً أمريكياً، وساهم 

الصندوق فيه بقرض قيمته 4 ماليين دوالر أمريكي. ويهدف المشروع إلى دعم جهود حكومة السنغال في القضاء على 

الفقر المدقع، والسيما في المناطق الريفية بتوفير الكهرباء من خالل حلول للطاقة الشمسية المركزية والكهربة الهجينة 

بالديزل )شبكات مصّغرة(. واعتمد الصندوق مشروعاً لإلسكان المستدام لصالح بنغالديش يهدف إلى إيجاد مساكن الئقة 

مستدامة للسكان من ذوي الدخل المحدود بتوفير وحدات إيواء ومرافق عامة متينة تحقق تحسناً في الظروف المعيشية 

للفقراء. وتقدر كلفة المشروع اإلجمالية 25 مليون دوالر أمريكي، ساهم الصندوق فيها بقرض قيمته 12 ماليين دوالر 

أمريكي.

النظام الصحي" في  واعتمد الصندوق كذلك قرض تمويل مقداره 10 ماليين دوالر أمريكي، لدعم "مشروع تعزيز 

سيراليون. وتبلغ كلفة المشروع اإلجمالية 1‚11 مليون دوالر أمريكي. ويتمثل الهدف العام للمشروع في اإلسهام في 

تحقيق أحد األهداف الرئيسية في الخطة الوطنية اإلستراتيجية للقطاع الصحي بخفض معدل وفيات األمهات وحديثي 

الرعاية  مرافق  بين  اإلحالة  نظام  تحسين  إلى  المشروع  وسيؤدي  الوطني.  الصحي  النظام  تعزيز  خالل  من  الوالدة 

الصحية، ويدعم التدريب واإلدارة للعاملين في الحقل الصحي.

وقدم الصندوق دعماً لمشروع التعليم ثنائي اللغة لصالح مالي، تبلغ كلفته اإلجمالية 23 مليون دوالر أمريكي، ساهم 

فيه الصندوق بمبلغ 10 ماليين دوالر أمريكي. ويهدف المشروع إلى دعم اإلطار االستراتيجي للنمو والحّد من الفقر 

2012-2017 في مالي، تحقيقاً للتعليم الشامل، واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالتعليم. وسيتحقق ذلك من خالل 

اإلدارية  القدرات  ورفع  الشامل،  التعليم  وتعزيز  جودته،  ورفع  العربي/الفرنسي  األساسي  للتعليم  عادلة  فرص  زيادة 

لوزارة التعليم الوطني في البالد.
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محفظة عمليات الصندوق في سنة ۱٤۳٦هـ 
(القيمة اإلجمالية بماليين الدوالرات)

منطقة أفريقيا جنوب
 الصحراء، ۳۷٤٫٤

آسيا الوسطى، ٥٥٫۸

آسيا، ٦۹٫٤

منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، ٥٥

67%

10%

10%

13%

محفظة عمليات الصندوق في مختلف القطاعات (حتى نهاية ۱٤۳٦هـ) 
(القيمة اإلجمالية بماليين الدوالرات)

شركاء التمويل للصندوق
مشاريع يدعمها الصندوق (مشاريع ممولة من قبل "البنك" والصندوق والحكومة المعنية وآخرين)
 التكلفة الكلية للمشاريع المعتمدة: ۲٫٥٦۱ مليار دوالر أمريكي (تراكميَّاً خالل العام ۱٤۳٦هـ).

تعليم، ۱٤۳٫۳

تنمية ريفية، ۱۷۲

طاقة متجددة، ٤۱٫۲

مالية، ۷۲٫۲

صحة، ۷۲

آخر، أخرى، ۲٥
تنمية حضرية، ۱۲

نقل ريفي، ۲۸

25%

30%

13%

13%

7%

5%

5%
2%

555.81,382615.529.3

تمويالت أخرىالتمويل المعتمد من الحكومةالتمويل المعتمد من البنكالتمويل المعتمد من الصندوق

معظم عمليات الصندوق في قطاعات التنمية الريفية والتعليم والصحة.

أغلبية عمليات الصندوق في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

باستثناء المشاريع المتعددة السنوات لدعم التعليم لألطفال السوريين، صندوق مشاريع
 المرأة العربية، ومنح أخرى من صندوق الوقف.
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مبادرات جديدة
)1(  مبادرة الصندوق في آلية التمويل المدعوم )صندوق الحياة والمعيشة(

خالل السنة، اعتمد الصندوق استخدام 100 مليون دوالر أمريكي على شكل "منحة استثنائية إضافية" من عائداته لدعم 
آلية التمويل المدعوم )صندوق الحياة والمعيشة( الذي أنشأه البنك اإلسالمي للتنمية، ومؤسسة "بيل وماليندا غيتس". 
الصندوق  وسيُسّدد  األعضاء.  لبلدانه  البنك  يقدمها  أن  يمكن  التي  الميّسرة  الموارد  مبلغ  زيادة  إلى  اآللية  هذه  وتهدف 
مساهمته في هذا الصندوق من عائداته على أساس خمسة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط 20 مليون دوالر أمريكي.

للدول  ميّسرة  تمويالت  شكل  في  سنوياً  أمريكي  دوالر  مليون   357 سوياً  والصندوق  البنك  يقّدم  الراهن،  الوقت  في 
األعضاء )بمعدل 8‚1 مليار دوالر أمريكي على مدى 5 سنوات(. ويهدف الصندوق من مشاركته في "صندوق الحياة 
والمعيشة" إلى تعبئة 4 دوالرات أمريكية لكل دوالر يساهم به على شكل منحة من خالل هذا الصندوق الذي بدوره يقدم 
20 مليون دوالر أمريكي في شكل تمويالت ميسرة للدول األعضاء. ويعني ذلك، أن مساهمة الصندوق في صندوق 
الحياة والمعيشة سيحقق مبلغاً مقداره 2 مليار دوالر أمريكي في شكل تمويالت ميسرة على مدى 5 سنوات. وعليه، فإن 
الصندوق، بوصفه أحد المشاركين في هذه اآللية، سيتمكن من تعزيز موقعه ليكون شريكاً قيادياً في مكافحة الفقر في 

البلدان األعضاء.

)2(  مبادرة إنقاذ األمهات

يُعد "تعزيز الصحة" أحد المحاور اإلستراتيجية في رؤية البنك حتى 1440هـ )2020م(. وبالتالي، فإن إحدى المهام 
األساسية للصندوق هي توفير خدمات الرعاية الصحية األولية للفقراء والشرائح األكثر ضعفاً باعتباره شرطاً أساسياً 
يستهدف  رائداً  برنامجاً  بوصفها  األمهات"  إنقاذ  "مبادرة  الصندوق  استحدث  الصدد،  هذا  وفي  الرؤية.  هذه  لتحقيق 
الرعاية  لتوفير  فعال  نظام  تطوير  بهدف  المراهقة  سن  في  والفتيات  الريفية،  والمرأة  الحوامل،  واألمهات  األمهات، 
تطويره  يمكن  نموذج  استحداث  إلى  المبادرة  هذه  الصندوق من خالل  ويهدف  األعضاء.  البلدان  في  األولية  الصحية 

واستنساخه في البلدان األعضاء.

وتشمل المبادرة مكوناً لتحسيس المجتمع يركز على تقديم برامج لتوعية المجتمعات بالمسائل المتعلقة بصحة األمومة، 
وأهمية الوالدات المنظمة، والتطعيم في مواعيده وصحة األجنة، واألمهات بعد الوالدة. وتستهدف المبادرة أيضاً إنشاء 
نظام لتسجيل المواليد، وبيانات التطعيم، والوفيات، وأسباب وفيات األمهات، واستحداث أنظمة فعالة للمعلومات الصحية. 
والعاملين  التقليديات،  الطبيات  والمرافقات  القابالت،  تدريب  والسيما  القدرات،  تطوير  على  أيضاً  المبادرة  وستركز 
في مجال صحة المجتمع، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية األولية، وتحسين تقديم خدمات الطوارئ 
األساسية ألمراض النساء وخدمات الرعاية لما بعد الوالدة. وقد حّددت بالفعل بلدان عديدة لبدء تطبيق هذه المبادرة فيها، 

كما جرى تحديد العديد من الشركاء المحتملين الذين أعربوا عن رغبتهم في المساهمة في هذه المبادرة.

تشجيع التمويل المشترك مع شركاء إنمائيين
يتعاون الصندوق مع ممولين مشاركين ألنشطة المساعدة الفنية، وتمويل برامجه. وقد يكون التمويل المشترك على هيئة 
منحة أو قرض )ميسر أو عادي(. ويمكن أن يكون على أساس متواز أو مشترك، على الرغم من أن األغلبية تفضل 
المشاركة بأسلوب التمويل المتوازي. وتساعد مثل هذه الترتيبات على تجنب االزدواجية في الجهود، وتتيح فرصاً لتقاسم 
المعرفة مع الشركاء اإلنمائيين. كما يستفيد الممولون المشاركون من خبرة البنك والصندوق الطويلة والثرة في العمل في 
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البلدان األعضاء األقل نمواً في تنفيذ المشاريع، وأيضاً 
في إجراءات التوريد والمشتريات التي تتّسم بالشفافية.

اإلجمالية  الكلفة  بلغت  )2015م(،  1436هـ  في 
مليون   451‚86 الصندوق  اعتمدها  التي  للمشاريع 
دوالر أمريكي، بلغت مساهمة الصندوق فيها 36‚133 
مليون دوالر أمريكي، أي ما يمثل 5‚29٪ من إجمالي 
البنك،  قدمه  فقد  التكلفة،  من  المتبقي  أما  التمويالت. 
الحكومات  يشملون  الذين  المشاركون  والممولون 
األطراف،  متعددة  اإلنمائية  والمؤسسات  الوطنية، 

والمانحون الثنائيون، والمنظمات غير الحكومية. 

بوصفه  مكانته،  الصندوق  تبوء  إن  الشراكات:  تعزيز 
لدعم  موارد  بتعبئة  الفقر  من  الحّد  في  أساسياً  طرفاً 
عمليات  لبرنامج  أساسياً  هدفاً  يشكل  المستدامة،  التنمية  وأهداف  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تنفيذ  في  األعضاء  البلدان 
الصندوق. لذلك، واصل الصندوق استكشاف فرص تعزيز الشراكات مع الممولين وأصحاب المصلحة لدعم برامجه. 
ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الممولين المشاركين. وبالمشاركة في كلفة هذه البرامج، تهيىء هذه الشراكات 
تتيح الشراكات فرصة للصندوق  للدول على استخدام تمويالت الصندوق بمسؤولية أكثر لتحقيق أهدافها. كما  حوافز 

لزيادة موارده وتنفيذ مشاريعه بصورة أكثر شمولية.

فيهم  بما  كافة،  المحتملين  الشركاء  من  الموارد  تعبئة  في  تحفيزي  بدور  االضطالع  من  الصندوق  الشراكاُت  تمكن 
الحكومات الوطنية، والمؤسسات المحلية، واإلقليمية، والدولية، والقطاع الخاص. وبذلك، تحقق الشراكات صيغاً مفيدة 
للتعاون والتنسيق لتعزيز الحوكمة، وزيادة المصالح والنجاحات. أما المشاريع التي تُنّفذ بالتعاون مع مؤسسات ووكاالت 
والتنفيذ،  المشاريع، واإلشراف،  تقييم  تجاربها في مجاالت  االستفادة من  الصندوق من  تمكن  فإنها  اإلنمائي،  التمويل 

وتحليل اآلثار المترتبة عليها، وأيضاً استدامة الجهود اإلنمائية بعد اكتمال المشروع.

التعاون  هذا  نطاق  وّسع  الصندوق  أن  إال  المستفيدة.  الدول  هم حكومات  مشاريعه  في  للصندوق  األساسيون  الشركاء 
المهنية، وبرنامج  األمية  برنامج محو  تنفيذ  في  أعماله، والسيما  المصلحة في  بإشراك مجموعة واسعة من أصحاب 
دعم التمويل األصغر، وبرنامج القرى المستدامة. وفي ذلك، استعان الصندوق بمؤسسات ذات خبرة عريضة في هذه 

المجاالت.

كما واصل الصندوق تعزيز عالقة التعاون مع البنك الدولي، وبنك التنمية اآلسيوي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، 
والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، و"مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، وآخرين. ويعكف الصندوق أيضاً 
على الدخول في شراكة تعاون مع وكاالت مختارة من األمم المتحدة، ووكاالت دولية وإقليمية أخرى تعمل في مجال 

مكافحة الفقر في البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية.

فيما يلي بيان موجز عن مشاريع قروض الصندوق المعتمدة في 1436هـ )2015م(.

بعثة الصندوق لمشروع القرى المستدامة الذي يموله الصندوق بمنطقة كلبس بوالية غرب دارفور في السودان
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موجز للمشاريع التي اعتمد الصندوق تمويلها بالقروض في عام 1436هـ )2015م(1

1. مشروع تعزيز النظام الصحي، سيراليون

للتنمية حتى عام 1440هـ" وهو:  البنك اإلسالمي  الثالث في "رؤية  التركيز االستراتيجي  المشروع مع مجال  يتسق 
"تعزيز الصحة للسكان في الدول األعضاء، والمجتمعات المسلمة في الدول غير األعضاء"، ويكمل المشروع بوجه 
الرفاه" )2013-2018م( المنصوص عليه في الخطة اإلنمائية الوطنية لسيراليون ويتسق كذلك مع  خاص "برنامج 

"مبادرة الرعاية الصحية المجانية".

ويتمثل الهدف العام للمشروع في المساهمة في تحقيق أحد أهداف الخطة االستراتيجية الوطنية الرئيسة لقطاع الصحة، 
وهو خفض معدل وفيات األمهات والمواليد بتعزيز قطاع الصحة. أما هدف المشروع المحدد، فهو أن يتحقق، بنهاية 
عام 2019م، توسع في الخدمات في مجال رعاية صحة األمومة وذلك بإنشاء مركزين للرعاية الصحية األولية الطارئة 
ألمراض النساء واألطفال حديثي الوالدة وتزويدهما، وكذلك المرافق الثمانية األخرى القائمة حالياً، باألجهزة والمعدات، 
وإنشاء مدرسة لتدريب القابالت، وتحسين نظام اإلحالة في جميع مرافق الرعاية الصحية في مختلف مستويات نظام 
التدريب  يدعم مجاالت  والمعدات، كما  باألجهزة  السريرية  العلوم  مدرسة  أيضاً  المشروع  الصحية. وسيزود  الرعاية 

واإلدارة للعاملين في الحقل الصحي. 

قدره 10 ماليين دوالر  بقرض  فيها  الصندوق  أمريكي، شارك  مليون دوالر  للمشروع 11.1  اإلجمالية  التكلفة  تبلغ 
أمريكي.

2. مشروع دعم التعليم األساسي الثنائي اللغة، مالي

يتسق هذا المشروع مع "اإلطار االستراتيجي المتعلق بالنمو والحد من الفقر )2012-2017م(" لحكومة مالي وذلك من 
أجل تعميم التعليم االبتدائي وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالتعليم. وهو ما سيتحقق بما يلي: ) أ ( تحسين 
فرص المساواة في الحصول على التعليم األساسي الفرنسي- العربي؛ )ب( تحسين نوعية التعليم األساسي الفرنسي- 

العربي؛ )ج( تعزيز المساواة بين وتعميم التعليم الشامل؛ و)د( تحسين القدرات اإلدارية لوزارة التربية الوطنية. 

يتضمن نطاق هذا المشروع ما يلي: )1( وضع المناهج الدراسية؛ )2( تحرير وطبع وتوزيع الكتب وأدلة المدرسين؛ 
)3( التدريب؛ )4( البناء والتجديد؛ )5( تنمية القدرات الالزمة لوزارة التربية الوطنية؛ )6( دعم إدارة المشروع. 

المواد  وتوزيع  ونشر  الدراسية،  المناهج  وضع   )1( فمنها:  إنجازه،  بعد  المشروع  من  المتوخاة  األساسية  النتائج  أما 
التعليمية؛ )2( تدريب 5000 معلم، و2500 مدير مدرسة، و500 موظف إشراف، وإنشاء 500 لجنة إدارة مدارس؛ 
)3( تجديد 10 مدارس قرآنية؛ )4( إصالح معهد لتدريب مدرسي العربية في تمبكتو، وإنشاء معهد جديد في مدينة 
"كايس" )Kayes(؛ )5( حصول 75000 طالب )60٪ منهم أوالد، و40٪ بنات( من المدارس الثنائية اللغة )المدارس 

الدينية( على تعليم أساسي جيد، واكتساب المهارات األساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب.

تقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 23 مليون دوالر أمريكي سيسهم الصندوق فيها بقرض قدره 10 ماليين دوالر 
أمريكي.

1  تشمل قائمة المشاريع أعاله المشاريع الممولة بالقروض في عام 1436هـ )2015م( فقط وال تشمل مشروعات المنح.
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3. مشروع اإلسكان المستدام لذوي الدخل المنخفض في المجتمعات الحضرية-
بنغالديش

يتمثل الهدف اإلنمائي من هذا المشروع في تسهيل حصول ذوي الدخل المنخفض على السكن الدائم والالئق من خالل 
توفير المأوى المستدام والمرافق العامة )3 مدارس و3 عيادات صحية / ومراكز رعاية الطفولة( التي تكفل تحسين 
الظروف المعيشية للفقراء. ويهدف المشروع إلى تحقيق منفعة مباشرة للمجتمعات الحضرية ذات الدخل المنخفض في 3 
بلديات مختلفة )يبلغ مجموع المستفيدين 5000 فرد(. وأغلبية المستفيدين هم من الفقراء المعدمين واألوساط المستضعفة 

أمثال كناسي الشوارع )عمال النظافة( والنساء العازبات العامالت في صناعة المالبس. 

أما مؤشرات النتائج األساسية المتوقع تحقيقها )بحلول سنة 2023( فهي تزويد نحو 5000 من ذوي الدخل المنخفض 
بمساكن الئقة مزودة بمرافق خدمية محسنة؛ وإيجاد عدد من فرص العمل من خالل المرافق العامة التي تم إنشاؤها؛ 
وزيادة نسبة التحاق األطفال بالمدارس في مناطق المشروع من 60٪ عام 2014م إلى 97٪؛ وخفض حاالت اإلصابة 

باألمراض المنقولة بالمياه في مناطق المشروع من 75٪ )عام 2014م( إلى ٪15.

للمشروع سبعة مكونات أساسية: تطوير اإلسكان المستدام؛ تسهيل الوصول إلى األسواق والمرافق العامة؛ والضمانات 
تنفيذ  ودعم  القدرات؛  وبناء  والتوعية،  واإلشراف،  الهندسي  بالتصميم  المتعلقة  االستشارية  والخدمات  االجتماعية؛ 

المشروع )ومنه تدقيق الحسابات(؛ وصيانة المرافق.

تقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 25 مليون دوالر أمريكي سيسهم الصندوق فيها بقرض قدره 12 مليون دوالر 
أمريكي.

4. مشروع تزويد المناطق الريفية بالكهرباء، السنغال

يرمي هذا المشروع إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل القضاء على الفقر المدقع، وال سيما في المناطق 
الريفية من خالل توفير الكهرباء. وسيسهم المشروع على وجه التحديد في تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق 
الريفية بتمكينهم من الحصول على الكهرباء من خالل أنظمة كهربائية المركزية تجمع بين استخدام الطاقة الشمسية 

ووقود الديزل )شبكات مصغرة(.

اكتماله - من  - عند  بعدد 188 قرية، وسيمكن 45.000 شخص  بالكهرباء  المزودة  البلدات  المشروع عدد  وسيرفع 
االستفادة من نظام طاقة شمسية ال مركزي في العام األول. وسينتج عن المشروع أيضاً توصيل 200 مدرسة، و156 
مركزاً صحياً، و180 مركزاً مجتمعياً بالشبكة الكهربائية في 188 قرية، مسهماً بذلك في هدف الحكومة العاّم المتمثل 

في رفع معدل الحصول على الكهرباء إلى 62٪ سنة 2022م.

ويتسق هذا المشروع مع "رؤية البنك حتى عام 1440هـ"، ألنه سيسهم في ازدهار الشعب السنغالي من خالل تطوير 
بالكهرباء.  قرية  تزويد 188  الريفية عن طريق  المناطق  في  والتعليم  الصحة  وقطاعي  اإلنتاجية،  األنشطة  قطاعات 

وسيسهم المشروع كذلك في جهود إيجاد فرص عمل وإضافة قيم أخرى إلى اقتصاد البالد.

وتقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 58.3 مليون دوالر أمريكي، سيسهم الصندوق فيها بقرض يبلغ 4 ماليين دوالر 
أمريكي.
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5. المرحلة الثانية من برنامج دعم التمويل األصغر المتكامل- بنين

المجتمعي  التمكين  خالل  من  الفقيرة  الريفية  المجتمعات  ورفاه  معايش  تحسين  في  المساهمة  إلى  المشروع  يهدف 
واالقتصادي.  وبعبارة أدق، سيضطلع المشروع بما يلي: )1( زيادة فرص حصول الفقراء وأصحاب المشاريع الصغرى 
والصغيرة على التمويل؛ )2( تعزيز قدرات مؤسسات التمويل األصغر والمستفيدين، والمنظمات غير الحكومية لتقديم 
خدمات التمويل األصغر اإلسالمي تلبية لمتطلبات واختيارات الجهات المستفيدة المستهدفة. كما يشمل تقديم خط تمويل 
تطوير وتوحيد المؤسسات األصغر وغيرها من المؤسسات الصغيرة للغاية التي تتطلب أوضاعها االستثمار في المعدات 

والمواد الخام والحصول على رأس المال العامل باستخدام النهج التمويلي التشاركي.

ويُتوقع، بعد اكتمال المشروع، أن تشمل النتائج األساسية المتوخاة: )1( حصول 9000 من أصحاب المشاريع الصغرى 
والصغيرة على التمويل األصغر؛ )2( استحداث 10000 فرصة عمل؛ )3( تحسين مستوى معيشة 70٪ من األسر 
المستفيدة؛ )4( إنشاء أو تعزيز 2000 مؤسسة صغرى وصغيرة؛ )5( 35٪ من فرص العمل المنشأة قارة، أي على 

مدار السنة؛ )6( 90000 مستفيد ومستفيدة من األنشطة المدرة للدخل 80٪ منهم نساء.

وقد حصل المشروع على تمويل من الصندوق بقرض يبلغ 20 مليون دوالر أمريكي متعدد األعوام اعتُمد منه 10 
ماليين دوالر أمريكي بموجب خطة العمليات لعام 1436هـ و10 ماليين دوالر أمريكي بموجب خطة العمليات لعام 

1437هـ.

6. مشروع مونت مبابيت للتنمية الريفية )المرحلة الثانية( – الكاميرون

تتمثل الغاية العامة من هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف في إقليم "نون". وهي غاية ستتحقق 
من خالل: )1( تعزيز اإلنتاج واإلنتاجية والقيمة المضافة في القطاع الزراعي، وكذلك تحسين تقديم الخدمات االقتصادية 

واالجتماعية ومعدل النفاذ إلى األسواق. 

ومن النتائج األساسية المتوخاة ما يلي: )1( تطوير 750 هكتاراً من المنخفضات؛ )2( 8 وحدات تصنيع زراعي؛ )3( 
ترميم أو بناء 200 كلم من الطرق الرافدة؛ )4( إنشاء بنية تحتية اجتماعية )11 مدرسة، و7 مراكز صحية، و42 بئراً(؛ 
)5( إنشاء 8 مراكز تجارية ريفية؛ )6( إقامة 8 تعاونيات؛ )7( توفير تسهيالت لمعدات وآليات ومدخالت زراعية؛ )8( 
12500 طن من المنتجات والمصنعات الزراعية في السنة بعد إنجاز المشروع؛ )9( منح تسهيالت ائتمانية )مليوني 

دوالر أمريكي( عن طريق التعاونيات؛ )10( بناء قدرات المزارعين.

وتقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 33.28 مليون دوالر أمريكي سيسهم الصندوق فيها بقرض قدره 2 مليون دوالر 
أمريكي.

7. مشروع أورو برانكو: التنمية المتكاملة لسلسلة قيمة القطن– موزبيق

يتمثل الهدف األهم للمشروع في إسهامه في تنمية قطاع القطن والنسيج في البالد بحيث يحسن الظروف المعيشية لنحو 
000‚300 أسرة تعمل في انتاج القطن. أما النتائج المحددة للمشروع، فتتمثل في تعزيز سلسلة قيمة القطن، وتهيئة البيئة 
المالئمة لتطوير صناعة القيمة المضافة، مع التركيز على األقاليم الثالثة المنتجة للقطن وهي: كابو دلجادو، ونياسا، 

ونامبوال.
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يتصدى المشروع، الذي يتبع أسلوب سلسلة القيمة، للعقبات الكبيرة التي اعترضت تطوير قطاع القطن. وفي هذا اإلطار، 
يسعى المشروع إلى إنشاء مجموعة القطن لقطاع نكاال، وتطوير خدمات الدعم الزراعي لتعزيز الكفاءة في سلسلة القيمة. 
ويشمل نطاق المشروع: )1( دعم نظام توريد بذور القطن؛ )2( تعزيز األبحاث واالبتكار في مجال القطن؛ )3( تطوير 
مراكز الخدمات واإلرشاد الزراعي؛ )4( إنشاء مجموعة زراعة القطن في ماليما؛ )5( اإلعداد لتطوير مجمع النسيج 

المتكامل؛ )7( دعم تنفيذ المشروع، واالستشارات، والتدقيق المالي.

تقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 73.73 مليون دوالر أمريكي أسهم الصندوق فيها بقرض قدره 10 ماليين دوالر 
أمريكي.

8. مشروع إنتاج لقاح الحمى الصفراء - جمهورية السنغال

يهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين الوضع الصحي لسكان الريف عبر ضمان تعميم خدمات الرعاية الصحية 
الوقائية ذات الجودة في السنغال.  ويُلبي المشروع على وجه الخصوص الطلب اإلقليمي والعالمي على لقاح الحمى 

الصفراء عبر زيادة السعة االنتاجية للمعهد من 4.5 مليون جرعة إلى ما بين 15 و30 مليون جرعة في العام. 

أما النتائج الرئيسة المتوخاة فتتمثل في: )1( تخفيض حاالت اإلصابة السنوية بالحمى الصفراء التي تبلغ 130.000 
حالة وينجم عنها 44.000 حالة وفاة سنوياً في الدول األفريقية المعرضة لهذا الوباء؛ )2( االعتماد المسبق من منظمة 
الصحة العالمية لوحدة اإلنتاج الجديدة التي بُنيت ووفرت لها المعدات الالزمة؛ )3( زيادة السعة اإلنتاجية للقاح المذكور 

من 4.5 مليون جرعة إلى ما بين 15 و30 مليون جرعة سنوياً.

ويشمل نطاق المشروع ما يلي: )1( بناء وحدة إنتاج لقاح الحمى الصفراء؛ )2( الحصول على معدات صيدالنية حديثة 
ومتخصصة وأثاث لوحدة إنتاج لقاح الحمى الصفراء؛ )3( تأهيل عملية إنتاج مصل الحمى الصفراء والتحقق منها، )4( 

تقديم الدعم لتنفيذ المشروع.

تقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 23.02 مليون دوالر أمريكي أسهم الصندوق فيها بقرض قدره 10 ماليين دوالر 
أمريكي.

9. مشروع دعم الخدمات الصحية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة – جمهورية 
الكاميرون

أهداف  أما  الكاميرون.  في  الرضع  واألطفال  والمواليد  األمهات  وفيات  معدل  في خفض  اإلسهام  المشروع  يستهدف 
المشروع المحددة، فهي: )1( تحسين نوعية الخدمات الصحية لألمهات والمواليد واألطفال في 34 منطقة صحية؛ )2( 
تعزيز الخدمات الصحية لألمهات والمواليد واألطفال الرامية إلى إيجاد "تكافل أصغر" يقوم على السلوك والتضامن من 
خالل التعبئة المجتمعية. ومن المتوقع تحقيق النتائج األساسية التالية بحلول سنة 2020م: )1( تجهيز 21 مستشفى على 
مستوى المناطق و85 مركزاً للرعاية الصحية المتكاملة لتقديم رعاية الطوارئ األساسية لحاالت الوالدة والمواليد؛ )2( 
تجهيز 35 مركزاً للرعاية الصحية المتكاملة بآبار ومرافق طاقة شمسية و5 مراحيض حديثة في كل منها؛ )3( إيجاد 
نظام فاعل لإلحاالت واإلحاالت العكسية لخدمات رعاية الطوارئ األساسية لحاالت الوالدة والمواليد في 11 منطقة؛ 
)4( تأسيس برامج مجتمعية للتأمين الصحي باستخدام "التكافل األصغر" القائم على التضامن في 11 منطقة؛ )5( بناء 
عنبري نوم في معهدي القبالة )ماروا وبرتوا(؛ )6( تدريب 3934 عاماًل صحياً على تقديم رعاية الطوارئ األساسية 
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لحاالت الوالدة والمواليد، واإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة وتعزيز الخدمات الصحية لألمهات والمواليد واألطفال. 
وستعم منافع المشروع بعد اكتماله نحو 4.5 مليون مواطن في المناطق األربع والثالثين المستهدفة.

ويشمل نطاق المشروع المكونات التالية: )1( تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، )2( األشغال المدنية )بناء مهاجع وبئر 
أنبوبية ووحدات للطاقة الشمسية ودورات مياه حديثة، )3( شراء أدوية ومعدات وتجهيزات طبية، )4( التمويل التكافلي 

األصغر للتعبئة المجتمعية والتضامن اإلسالمي، )5( دعم إدارة المشروع.

تقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بـ 31.16 مليون دوالر أمريكي أسهم الصندوق فيها بقرض قدره 12 مليون دوالر أمريكي.

10. مشروع سكني للمشردين مؤقتًا في المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية 
– )المرحلة األولى(، باكستان

يهدف المشروع إلى تقديم دعم لألسر العائدة بعد تشرد مؤقت إلعادة بناء منازل جديدة ومالئمة، ويتم ذلك عن طريق: 
)1( تقديم مساعدة مالية وفنية لمالك 18000 منزل متضرر في المناطق القبلية تمكنهم من إعادة بناء أو تحديث منازلهم 

المتضررة بأنفسهم؛ )2( مساعدة السكان على تحسين سبل عيشهم عن طريق برامج التمويل األصغر.

أما النتائج المتوخاة من المشروع فتشمل: )1( بناء 18000 منزل تملكها وتقطنها 18000 أسرة عائدة؛ )2( تدريب 
10000 شخص أو مالك منزل على إعادة بناء منازل جيدة ومالئمة؛ )3( تدريب 500 حرفي تقليدي؛ )4( إيجاد 5000 

فرصة عمل في مجال البناء؛ )5( دعم األحوال المعيشية لنحو 5000 أسرة عن طريق برامج التمويل األصغر.

ويتألف نطاق المشروع من المكونات التالية: )1( األشغال المدنية المتعلقة بإعادة بناء المنازل المتضررة؛ )2( دعم 
األحوال المعيشية عن طريق التمويل األصغر؛ )3( بناء قدرات المستفيدين ونقل التكنولوجيا؛ )4( المراقبة واإلشراف؛ 

)5( وحدة إدارة المشروع؛ )6( خدمات التدقيق المالي؛ )7( ورشة إطالق المشروع والزيارة االطالعية.

وتقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 65.4 مليون دوالر أمريكي أسهم الصندوق فيها بقرض قدره 5 ماليين دوالر 
أمريكي.

11. تبادل المعارف والخبرات بين سورينام وماليزيا في مجال إنتاج األرز

وزيادة  الذاتي،  االكتفاء  تحقيق  أجل  من  األرز  إنتاج  مجال  في  سورينام  قدرة  تعزيز  المشروع  هذا  من  العام  الهدف 
الممتاز، وزيادة  األرز  متنوعة من  إنتاج أصناف  في  فتتمثل  منه  الخاصة  األهداف  أما  الممتاز.  األرز  الصادرات من 

مردوده من 5 إلى 7 أطنان للهكتار.

واآلفات،  األمراض  مقاومة  بالقدرة على  تتسم  األرز  من  جديدة  مناسبة  أصناف  اعتماد   )1( يلي:  بما  ذلك  وسيتحقق 
وبرامج التلقيح، ونُظم الدعم المناسبة؛ )2( تعزيز تخصيب التربة؛ )3( استحداث نظام متكامل إلدارة المياه. وتُعد هذه 
الركائز الثالث التي سيعتمد عليها "المعهد الماليزي للبحوث والتنمية الزراعية" في أنشطته المتعلقة بتطوير قطاع األرز 

في سورينام.

ويتألف نطاق المشروع من المكونات التالية: )1( اعتماد أصناف مناسبة جديدة من األرز، وبرامج للتلقيح، ونُظم الدعم؛ )2( 
تعزيز تخصيب التربة؛ )3( استحداث نظام متكامل إلدارة المياه؛  )4( تنسيق ومتابعة مشروع تبادل المعارف والخبرات.
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وتقدر كلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 7.728 مليون دوالر أمريكي أسهم الصندوق فيها بقرض قدره 5.896 مليون 
دوالر أمريكي.

12. مشروع تعزيز نظام التعليم الثنائّي اللغة-جيبوتي

التعليم"  للتعليم" )2010-2019م( ومع "خطة العمل المتعلقة بقطاع  يتسق هذا المشروع مع "االستراتيجية الوطنية 
اللتين اعتمدتهما حكومة جيبوتي من أجل تحقيق: )1( تعميم التعليم االبتدائي بنسبة 100٪ قبل سنة 2015م، والتعليم 
سنة  قبل  والثانوية  االبتدائيّة  المرحلتين  في  التعليمية  الفوارق  من  الحد   )2( سنة 2019م؛  قبل  بنسبة ٪90  المتوسط 
2019م. ويسهم المشروع تحديداً في فرص الحصول على تعليم ثنائي اللغة من خالل إنشاء مدارس لهذا لغرض تمكن 

من اكتساب مقدرة لغوية مزدوجة وتعزيز إدارة نظام التعليم الثنائي اللغة.

ويتسق هذا المشروع مع "رؤية البنك حتى عام 1440هـ"، ومع "االستراتيجية الشاملة المتعلقة بالتنمية البشرية والحد 
من الفقر". كما يتفق مع الركيزة الثانية من ركائز سياسة البنك المتعلقة بقطاع التعليم.

يشتمل نطاق المشروع على إنشاء سّت مدارس ثنائية اللغة، واقتناء األثاث، وتعيين مدرسين، واقتناء لوازم ومعدات 
المراجع  واقتناء  اإللكتروني،  للتعلم  التحتية  البنى  وتوفير  المدرسية،  المقررات  ووضع  المدرسين،  وتدريب  التعلم، 
والتدريب في مجال  اإلدارية،  المعلومات  الدراسية، ونظام  اللغة، والرحالت  الثنائي  بالتعليم  المدرسية، وتعيين خبير 
نظام التعليم الثنائي اللغة، وحمالت التوعية، ودعم إدارة المشروع، والخدمات االستشارية في مجال اإلشراف، وورشة 

إطالق المشروع، وخدمات التدقيق المالي.

تقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بـ11.09 مليون دوالر أمريكي أسهم الصندوق فيها بقرض قدره 10.02 مليون دوالر 
أمريكي )91.9٪( أما المبلغ المتبقي من التكلفة فستسهم به حكومة جيبوتي.

13. مشروع ساريمساك لتطوير نظام الرّي- جمهورية قرقيزيا

يرمي هذا المشروع إلى مساعدة حكومة جمهورية قرقيزيا على دعمها ألهداف "االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة"، 
كما يرمي إلى التصدي لمشاكل قطاع الري بتعزيز فرص حصول المزارعين على مياه الري وتحسين إدارة الموارد 
المائية. وسيسهم أثره اإليجابي على اإلنتاج الزراعي في تحسين أحوال سكان المناطق الريفية، والحد من الفقر، وتعزيز 
األمن الغذائي الوطني. وتتسق أهداف هذا المشروع مع الركيزتين االستراتيجيتين األساسيتين األولى )التخفيف من وطأة 

الفقر( والخامسة )تحقيق االزدهار للشعوب(، من مرتكزات رؤية البنك لعام 1440هـ )2020م(.

الريفية،  المناطق  لسكان  المعيشية  األحوال  تحسين  المعيشية  األحوال  تحسين  فهو  المشروع  من  الرئيس  الهدف  أما 
النتائج  أما  اإلقليمية.  االقتصادية  التنمية  وتيسير  الوطني،  الغذائي  األمن  في  والمساهمة  الفقر،  وطأة  من  والتخفيف 
األساسية المتوخاة بعد اكتمال المشروع فتشمل: )1( زيادة مردودية المحاصيل الرئيسة )الفاصوليا، والذرة، والبطاطس، 
والقمح، والعلف( بمعدل 20٪؛ )2( رفع اإلنتاج السنوي لهذه المحاصيل إلى 24.000 طن؛ )3( تعزيز فعالية قنوات 

الري من 50 إلى 80٪؛ )4( تعبئة 4 ماليين متر مكعب إضافي من المياه الستخدامها في الري على وجه التحديد.

ويتألف نطاق المشروع من: )1( أشغال الهندسة المدنية: تحسين نظام الري في مشروع ساريمساك؛ )2( توفير آليات 
ومعدات التشغيل والصيانة؛ )3( بناء القدرات في مجال إدارة الموارد المائية؛  )4( تقديم الخدمات االستشارية المتعلقة 
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بالتصميم التفصيلي واإلشراف على أشغال البناء؛ )5( دعم إدارة المشروع؛ )6( خدمات التدقيق المالي؛ )7( ورشة 

إطالق المشروع والزيارة االطالعية.

وتقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بمبلغ 16.37 مليون دوالر أمريكي أسهم الصندوق فيها بقرض يبلغ 3 ماليين دوالر 

أمريكي )18.3٪( أما المبلغ المتبقي فسيسهم به البنك اإلسالمي للتنمية )10.25 مليون دوالر أمريكي -62.6٪( وتسهم 

حكومة جمهورية قيرقيزيا )بمبلغ 3.12 مليون دوالر أمريكي-٪19.1(.

تقييم أثر برنامجي التمويل األصغر ومحو األمية المهنية

أجرى الصندوق تقييماً ألثر برنامج التمويل األصغر وبرنامج محو األمية المهنية، خلص إلى أن البرنامجين كانا 

وسيظال مهمين للصندوق وللبنك. فهما مصممان لتحقيق األهداف الرئيسة للبنك وللصندوق معاً والمتمثلة في الحد 

أنهما  عن  فضاًل  الفقراء،  على  بالمنفعة  تعود  التي  واالستراتيجيات  النمو  بتشجيع  األعضاء  الدول  في  الفقر  من 

برنامجان متكامالن. إذا أن برنامج التمويل األصغر يتبنى نهج تقديم خدمات متواصلة لتعزيز الفرص أمام الفقراء 

العمل  الطلب على  بتلبية  يتعلق  فيما  للفقراء  الدعم  المهنية  يقدم برنامج محو األمية  اقتصادياً، في حين  الناشطين 

ويزودهم بالقدرات لهذا الغرض. ويسهم البرنامجان في تمكين الفقراء وتعزيز قدراتهم، حيث ينصب اهتمام برنامج 

محو األمية المهنية على الشباب والنساء.

أما برنامج التمويل األصغر فيسهم في تحقيق أهداف كل من البنك والصندوق المتمثلة في محاولة تعزيز صناعة 

التمويل األصغر التقليدي من خالل تشجيع منتجات وخدمات التمويل األصغراإلسالمي استجابة لطلبات الفقراء 

في هذا الشأن.

البرنامج، في  فيها. وأتاح  ينفذ  التي  البلدان  الباهرة في جميع  النتائج  المهنية بعض  وقد حقق برنامج محو األمية 

أقصى المناطق النائية في بعض البلدان المستفيدة، فرصاً للتدريب، وهو نظام قائم أساساً على التدريب المهني لغير 

المواظبين على الدراسة أو الذين انقطعوا عنها، وللشباب والنساء. واستناداً إلى األدلة التي تم جمعها، فقد تمخض 

عن النهج التدريبي المطبق )مهارات محو األمية في الصباح، ومهارات التدريب المهني بعد الظهر( ترسيخ النظرة 

اإليجابية لدى المستفيدين نحو مستقبلهم المهني. 

لقد نجح البرنامج بالفعل في فتح آفاق لتحقيق دخل للمدربين الذين لن يكون في مقدورهم قبول كثير من المتدربين 

بدون الحصول على المعدات اإلضافية، التي ال يمكن الحصول عليها من خالل البرنامج. وفي إطار التدريب الذي 

)مثل  أو سلع  المالبس(  والحياكة، وصنع  الصابون،  متنوعة )كصناعة  المتدربون خدمات  يقدم  البرنامج،  يقدمه 

الحدادة( يتمكن المدربون من خاللها من تحقيق دخل لهم مع تزويد المتدربين بالمهارات الالزمة، والمساعدة في 

سداد القروض المستخدمة في شراء المعدات. وعالوة على ذلك، فإن توافر هذه المعدات يعني أن التدريب على 

المهارات يمكن أن يوفر مصدر دخل مستداماً في المستقبل. 



3
مجلس إدارة الصندوق مسؤول 

عن اعتماد القروض المقترحة 
والسياسات والموازنة اإلدارية 

وتحديد شروط وأحكام 
التمويل واإلجراءات التشغيلية 

والتوجيه بشأن أنشطة محددة، 
واتخاذ القرارات بشأن المسائل 

االستراتيجية، طبقًا للصالحيات 
المخولة إليه من أنظمة الصندوق. 

وللمجلس لجنة دائمة تقوم 
بمراجعة ومناقشة الوثائق التي 

تعرض على المجلس الحقًا للنظر 
فيها واعتمادها.



الجوانب 
المؤسسية
والحوكمة
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أنشطة مجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

ُعقد االجتماع السنوي الثامن لمحافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في مابوتو-موزمبيق يوم 24 شعبان 1436هـ 
)11 يونيو 2015م(، وذلك بالتزامن مع االجتماع السنوي األربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. 
وقد وافق المجلس على جميع التوصيات التي رفعتها إليه لجنة إجراءات المجلس بشأن الصندوق، واعتمد المجلس ستة 

قرارات تتعلق بالصندوق.

اعتمد مجلس محافظي الصندوق تقرير الصندوق السنوي وبياناته المالية المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30 ذي 
ه المجلس بما بذل الصندوق من جهود فيما يتعلق بتعبئة الموارد، إال أنه  الحجة 1436هـ )24 نوفمبر 2014م(. بينما نوَّ

أعرب عن قلقه إزاء ضآلة مساهمات البلدان األعضاء في رأسمال الصندوق والتي تحد من عملياته.

االجتماع السنوي األربعون لمجلس محافظي البنك اإلسالمّي للتنمية الذي عقد في مابوتو – موزمبيق في الفترة ما بين 20 و24 شعبان 1436هـ )7-11 يونيه 2015م(.
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وقد أُبلغ المجلس أن الصندوق يعتزم إعادة النظر في نموذج أعماله، وسيشرع في حملة جادة لتعبئة الموارد المالية بغية 

تعزيز عملياته ومعالجة انخفاض معدل المساهمات في رأس المال. بيد أن المجلس أُفيد أن البلدان األعضاء لم تستجب 

بعد بشأن تنفيذ القرار الصادر من المجلس رقم ص ت إ ل/م م/3-432 الذي يدعو فيه المجلس البلدان األعضاء أن 

تقدم مساهمات طوعية في رأسمال الصندوق على أساس معيار محدد يراعي وضع معدل إجمالي الناتج الفعلي للدولة، 

والقيمة اإلجمالية لصادراته واحتياطاتها من النقد األجنبي. وقد أصدر المجلس قراراً جديداً )رقم: ص ت إ ت/م م/3-

436( يؤكد فيه مجدداً قراره في هذا الصدد وطلب من إدارة الصندوق أن تتابع مع البلدان األعضاء تنفيذها لهذا القرار.

وقرر مجلس محافظي الصندوق أن يعقد االجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي الصندوق في جاكرتا، إندونيسيا يوم 

الخميس 12 شعبان 1437هـ الموافق 19 مايو 2016م. كما اعتمد السادة "برايس وتر هاوس كوبرز"، و"دلويت آند 

توش"، و"بكر أبو الخير وشركاؤه" مراجعين لحسابات الصندوق لسنة 1436هـ )2015م(.

أنشطة مجلس إدارة الصندوق

وفقاً لالئحة الصندوق فإن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك اإلسالمي للتنمية هو مجلس إدارة الصندوق ويرأسه رئيس 

البنك. ومجلس إدارة الصندوق مسؤول عن اإلشراف على أنشطة الصندوق ولهذا الغرض يجوز له أن يمارس جميع 

السلطات التي فوضها له مجلس المحافظين.

والمجلس مسؤول عن الموافقة على مقترحات القروض، والسياسات والموازنة اإلدارية، ووضع شروط وأحكام التمويل 

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

بما يتفق مع السلطات المخولة إليه بمقتضى الئحة الصندوق. وللمجلس لجنة دائمة )لجنة المراجعة( التي تستعرض 

وتناقش الوثائق التي تُقدم بالتالي إلى المجلس للنظر والموافقة.

وفي عام 1436هـ )2015م( عقد المجلس أربعة اجتماعات )االجتماعات رقم 49، و50، و51، و52( والتي نظر فيها 

في عدد من البنود المتعلقة بتمويل المشاريع ومسائل السياسات. وناقش في هذه االجتماعات أربعة تقارير مرحلية عن 

الصندوق والتي سلطت الضوء على وضع تعبئة الموارد المالية، وعمليات الصندوق، والتأثير الذي يحدثه الصندوق 

على الدول األعضاء، وما حققه من إنجازات ومبادراته الجديدة، ونشاطه في مجال التواصل والترويج والشراكات، 

بها  التي يضطلع  األنشطة  مختلف  من  ذلك  وغير  البشرية،  والموارد  الصندوق،  فيها  يشارك  التي  التمويل  وعمليات 

الصندوق خالل العام، فضاًل عن مجاالت أخرى سيتم البت فيها الحقاً ومجاالت أخرى تخضع للتحسين. 

وقد أشاد المجلس ببرنامج المشروعات للنساء والشباب وأجازه، وفوض إلى رئيس البنك أن يعتمد إطار هذا البرنامج 

الحقاً. كما ُذكر أن إنشاء فرص العمل للمرأة والشباب ينبغي أن يكون أحد األهداف الرئيسة التي يسعى الصندوق إلى 

تحقيقها، كما شدد المجلس على ضرورة أن يكون هذا البرنامج عوناً للصندوق لتحقيق هدف إيجاد أنشطة تحقق دخاًل 

للفقراء.

واعتمد المجلس 19 عملية تبلغ قيمتها 133.4 مليون دوالر أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج الحد من الفقر في 15 بلداً 

من البلدان األعضاء في البنك. كما أشاد المجلس بالمبادرة الجديدة "انقاذ األمهات" وبمقترح مشاركة الصندوق في آلية 
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التمويل المدعوم )كصندوق اإلعاشة والحياة( الذي أنشأه البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة بيل آند مليندا غيتس، وأثنى 

ما  مقترح تخصيص  المجلس  اعتمد  كما  الغرض.  لهذا  الصندوق  يتوالها  التي  الشبكي  والترابط  الشراكة  على عالقة 

مجموعه 100 مليون دوالر أمريكي "منحة استثنائية" دعماً لهذه المبادرة وذلك بتقديمها على أساس خمسة أقساط سنوية 

متساوية قيمة كل قسط منها 20 مليون دوالر أمريكي تسدد على فترة خمس سنوات في مطلع كل سنة.

وأكد الصندوق مجدداً أن مكافحة الفقر تتطلب أنشطة مستهدفة في مجاالت التنمية االجتماعية والبشرية، مثل: التعليم 

األساسي، والخدمات الصحية، وتمكين المواطنين رجااًل ونساء على السواء، وتوفير الخدمات األساسية للفقراء والفئات 

الضعيفة. 

أما فيما يتعلق باستثمارات الصندوق، فقد أشار المجلس إلى أن معدل العائد األساسي المستهدف )3.52٪( كان منخفضاً، 

وينبغي إعادة النظر فيه لتحسين عائدات استثمارات الصندوق. كما أكد على إمكان اإلفادة من خدمات مدير صندوق 

خارجي لتحسين مستوى العائد من االستثمارات. ووجه بأن تنظر اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة الصندوق في إعادة 

العائد  معدالت  وبالتالي  األصول،  فئات  من  المستهدف  تراجع  بأن  وذلك  للصندوق  االستثمارية  السياسة  في  النظر 

المستهدفة برمتها.

واعتمد المجلس التعديل المقترح في سياسة الصندوق لتقديم المساعدات على شكل منح وذلك بزيادة المخصص السنوي 

للمنح من 3٪ من دخل الصندوق الصافي إلى 10٪ منه. واشترط المجلس أن أي مبلغ يتجاوز هذا المخصص ينبغي أن 

يخضع لموافقة مجلس األدارة.

من:  تتألف  موازنة  وهي  1436هـ  سنة  عن  للصندوق  اإلدارية  الموازنة  على  اإلدارة  مجلس   ووافق 

)1( موازنة تنفيذ البرنامج وتبلغ 1.77 مليون دينار إسالمي، )2( الموازنة اإلدارية وتبلغ 1.06 مليون دينار إسالمي.

المساهمات في رأسمال الصندوق

نظر المجلس في انخفاض معدل المساهمات في رأسمال الصندوق حيث لم ترد إعالنات جديدة بالمساهمة أو مساهمات 

ملحوظة سددتها البلدان األعضاء في السنوات الثالث الماضية. وحثَّ المجلس إدارة الصندوق، على مواصلة تذكير 

الدول األعضاء بتقديم تعهدات جديدة بالمشاركة في رأسمال الصندوق، وأن تسدد ما عليها من مبالغ التزمت بسدادها. 

كما شدد على دور المساهمات العينية في رأسمال الصندوق والمساهمات التكميلية، وما ابتكر من برامج لتعبئة الموارد. 

وأشاد المجلس بإدارة الصندوق على التقدم الذي أحرزته في حيازة أراضي وقف من الدول األعضاء بغرض تطويرها 

لتحقيق موارد إضافية للصندوق وذلك وفقاً لقرار مجلس محافظي الصندوق )رقم: ص ت إ ت/م م/3-433( في هذا 

الصدد.

هيئة إدارة الصندوق

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

و"شعبة الترويج والبرامج الخاصة". ويشغل منصب المدير العام للصندوق في الوقت الراهن الدكتور وليد عبد المحسن 
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منسوبي  عدد  ويتألف  الخاصة.  البرامج  وإدارة  الترويج  شعبة  منصور  هللا  صفي  محمد  الدكتور/  ويترأس  الوهيب، 

الصندوق في الوقت الراهن باإلضافة إلى المدير العام من تسعة موظفين مهنيين وأربعة موظفين مساندين. ووفقاً للهيكل 

التنظيمي الجديد للصندوق فإن المدير العام للصندوق يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس البنك اإلسالمي للتنمية ويتمتع 

بصالحيات نائب الرئيس.

تنظيم فعالية جانبية بالتزامن مع االجتماع السنوي بشأن "تحديات إدارة مخاطر الكوارث في دول أفريقيا 

جنوب الصحراء" 8 يونيو 2015م في مابوتو، موزمبيق.

نظم الصندوق فعالية جانبية بعنوان " تحديات إدارة مخاطر الكوارث في أفريقيا جنوب الصحراء" بحسبان ذلك يشكل 

جزءاً من أنشطة االجتماع السنوي األربعين لمجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية في 8 يونيو 2015م في مابوتو، 

موزمبيق. ونظمت هذه الندوة بالتعاون مع إدارة صناديق االستئمان في البنك، وباالشتراك مع مركز البحوث اإلحصائية 

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية. وأتاحت الندوة منبراً التقى فيه خبراء متخصصون لمناقشة نتائج 

الدراسة المشتركة بين البنك والمركز المذكور بشأن إدارة مخاطر الكوارث، والحث على اتخاذ إجراءات دعماً لبرامج 

إدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث، وتحقيق التنمية المستدامة وال سيما عن طريق ترتيب احتياجات الدول األعضاء 

منخفضة الدخل من حيث األولوية فيما يتعلق ببناء القدرات. وأتاح المنتدى فرصة للدول األعضاء لتفيد من فرص إرساء 

القدرات  من  احتياجاتها  بتلبية  المتعلقة  المشكالت  كل  لتعالج  الصلة  ذات  المالية  والمؤسسات  المنظمات  مع  شراكات 

اإلنمائية في هذا المجال الهام.



4
يعتزم الصندوق استخدام جزء من 

رأسماله األساسي لالستثمار في 
األدوات المالية التقليدية والمشاريع 

التي تعود بالمنفعة على الفقراء 
إلحداث أقصى أثر على التخفيف من 

حدة الفقر.



استعراض
الوضع المالي
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موارد صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

االكتتاب في رأس  الملحق األول وضع  أمريكي. ويوضح  مليارات دوالر  للصندوق 10  المستهدف  المال  يبلغ رأس 
المال حتى نهاية عام 1436هـ )2015م(. وستكون هذه المساهمات من اكتتابات طوعية من البلدان األعضاء في البنك 

اإلسالمي للتنمية ومن البنك نفسه وال يوجد للصندوق رأسمال قابل لالستدعاء.

التعهدات في نهاية عام 1436هـ )2015م( 2.68 مليار دوالر أمريكي، منها مبلغ 1.68 مليار دوالر  بلغ مجموع 
أمريكي التزم بها 44 بلداً من البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، ومبلغ مليار دوالر التزم به البنك. وأكبر 
المبالغ المتعهد بها كانت من المملكة العربية السعودية )مليار دوالر أمريكي(، والكويت )300 مليون دوالر أمريكي(، 

وإيران )100 مليون دوالر أمريكي(، والجزائر )50 مليون دوالر أمريكي(، وقطر )50 مليون دوالر أمريكي(.

بلغ رأس المال المدفوع في نهاية 1436هـ )2015م( 2.377 مليار دوالر أمريكي، بالمقارنة مع 2.269 مليار دوالر 
أمريكي عام 1435هـ )2014م(. ومن مجموع المبالغ التراكمية المدفوعة حتى نهاية 1436هـ )2015م( دفعت البلدان 

األعضاء 1.577 مليار دوالر أمريكي، ودفع البنك اإلسالمي للتنمية 800 مليون دوالر.

لمبادئ  للصندوق حسابات وسجالت مستقلة لموارده الرأسمالية العادية. وكل عمليات الصندوق واستثماراته تتم وفقاً 
الشريعة اإلسالمية التي تحكم األوقاف اإلسالمية. ومع أن حسابات الصندوق تمسك بالدوالر األمريكي، فإن الالئحة 
تنص على أنه يجوز أن تمسك هذه الحسابات بأي عمالت أخرى، أو بأيَّ وحدة حسابية يراها مجلس اإلدارة مناسبة. 
وكإجراء مؤقت، قرر مجلس اإلدارة استخدام الدوالر األمريكي وحدة لحسابات الصندوق ألن رأسماله مقوم بالدوالر 
األمريكي. وتمسك حسابات الصندوق لدى إدارة الرقابة المالية للبنك اإلسالمي للتنمية، وتستثمر موارده الرأسمالية من 

قبل إدارة الخزانة، وإدارة االستثمار، وإدارة البنية التحتية للبنك.

تمويل العمليات
بلغت التمويالت التي اعتمدها الصندوق في عام 1436هـ )2015م( 133.36 مليون دوالر أمريكي، لتغطية قيمة 19 
عملية في البلدان األعضاء. وقد مّول الصندوق هذه العمليات من دخله ومن مخصصات الدخول المتأتية من صندوق 
وقف البنك اإلسالمي للتنمية بحسبانه يشكل جزءاً من عمليات منح المساعدة في إطار الصندوق، والتي بلغت 19.58 
التمويل  مليون دوالر أمريكي. وقد ُحددت الشروط واألحكام المطبقة على عمليات الصندوق على نحو يضمن تقديم 
البعيد.  استدامته لألمد  للصندوق وعلى  الرأسمالية  الموارد  قيمة  المحافظة على  للبلدان األعضاء، مع  بشروط ميسرة 
سنة 1436هـ  نهاية  حتى  أمريكي  دوالر  مليون  الصافية 96.509  المسحوبات  تمثل  والتي  العالقة  القروض  وبلغت 

بالمقارنة مع مبلغ 94.162 مليون دوالر أمريكي في الفترة نفسها من عام 1435هـ.

إن موارد الصندوق وموارد البنك وفقاً لالئحة الصندوق، وفي جميع األحوال يجب أن يتم االحتفاظ بها، أواستخدامها، 
أو االلتزام بها، أو استثماراها، أو بخالف ذلك، بصفة مستقلة تماماً ُكاّل عن اآلخر، كما انه ال يجوزإستخدام موارد البنك 
الرأسمالية العادية في تغطية خسائر، أو تسوية مطلوبات تنشأ عن عمليات استُخدمت موارد الصندوق أصاًل من أجلها 

أو تم االلتزام بها من ِقبل الصندوق.
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الدخل
تتألف األرصدة السائلة للصندوق من المساهمات التي دفعتها البلدان األعضاء في رأسمال الصندوق والتي سددها البنك 
اإلسالمي للتنمية، عالوة على اإليرادات التي حققها الصندوق. ووفقاً للسياسة االستثمارية للصندوق، فإن هذه األموال 
استُثمرت في عمليات المرابحة السلعية وتوظيف األموال قصيرة األجل المتوافقة مع أحكام الشريعة في عام 1436هـ 

)2015م(. وأكثر من 95٪ من استثمارات الصندوق قد تمت بالدوالر األمريكي واليورو.

إجمالي الدخل

بلغ الدخل اإلجمالي للصندوق عام 1436هـ )2015م( 65.025 مليون دوالر أمريكي، بالمقارنة مع 75.640 مليون 
السندات   – الصكوك  في  االستثمارات  دخل  من  أساساً  الدخل  هذا  ويتألف  )2014م(.  1435هـ  عام  أمريكي  دوالر 
اإلسالمية – )42.667 مليون دوالر أمريكي(، ومن عمليات االستثمارات السلعية )15.846 مليون دوالر أمريكي(، 
واالستثمارات في عمليات المرابحة )5.851 مليون دوالر أمريكي(. وقد كان الدخل اإلجمالي الذي تحقق عام 1436هـ 
أقل من مستوى الدخل الذي حققه الصندوق سنة 1435هـ. ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض الدخل المتأتي من استثمارات 
الصكوك بمقدار 4.688 مليون دوالر أمريكي، واالنخفاض في الدخل المتأتي من استثمارات المرابحة الجماعية بمقدار 
بالعمالت األجنبية بلغت 2.499 مليون  المبادلة  2.502 مليون دوالر أمريكي. وتكبد الصندوق خسارة في صفقات 
دوالر أمريكي، بالمقارنة بربح بلغ 1.728 مليون دوالر أمريكي في 1435هـ )2014م(. بيد أنه جدير بالذكر أنه لم 
تكن هناك مخصصات لتغطية الخسائر أو الديون المتعثرة في حسابات الصندوق في فترة السنوات الثالث الماضية مما 

يشير إلى الوضع المعافى ألصول الصندوق ومحفظة القروض.

صافي الدخل

وبلغ صافي الدخل عام 1436هـ )2015م( 62.07 مليون دوالر أمريكي، إذ انخفض بنسبة 14.2٪ عن الربح الذي 
تحقق في عام 1435هـ )2014م( الذي بلغ 72.33 مليون دوالر أمريكي. ويشكل ذلك عائداً بمعدل 2.34٪ و٪2.88 
من صافي أرصدة الصندوق في هذين العامين على التوالي. ونظراً ألن صافي أرصدة الصندوق قد ارتفع بنسبة ٪5.75 
فقط خالل هذه الفترة )أي من 2.509 مليار دوالر إلى 2.653 مليار دوالر أمريكي( فإن ذلك يوضح انخفاضاً في 
عائدات استثمارات الصندوق من موارده الرأسمالية وإيراداته المستبقاة غير المستعملة خالل عام 1436هـ. بيد أن هذا 
االنخفاض يعزى أساساً إلى الخسائر غير المتحققة بالقيمة العادلة والتي تبلغ 8.32 مليون دوالر أمريكي في استثمارات 

صكوك الصندوق )السندات اإلسالمية(.

إدارة األرصدة السائلة
باعتبار أن الصندوق وقف، فلن يتاح استخدام رأسماله المدفوع في أنشطة عملياته، والمطلوب من الصندوق أن يستثمر 
موارده لتمويل عملياته في حال عدم الحاجة الستخدامها لغرض محدد. لذلك، ومن أجل تعظيم دخل الصندوق، يُحتفظ 
بالسيولة فقط في الحدود التي تسمح بتلبية احتياجات الصندوق الحالية من النقد وفي حدود االلتزامات غير المدفوعة. 
وتستثمر األرصدة السائلة للصندوق استناداً إلى سياسته االستثمارية، وفي ضوء ما يصدر من مبادئ توجيهية ترد تحديداً 

في السياسات االستثمارية للصندوق. 

من  المحفظة  وتتألف  عام 1436هـ،  نهاية  في  أمريكي  دوالر  مليار  الصندوق 2.554  استثمارات  محفظة  بلغ حجم 
موارد رأس المال المدفوع، واإليرادات المستبقاة. وتشمل األصول االستثمارية: الوسائل واألدوات في أسواق المال، 
وتمويل التجارة، والصكوك )السندات اإلسالمية(، والصناديق، والمساهمة في رؤوس األموال، واالستثمارات العقارية، 
للصندوق  االستثمارية  المحفظة  فإن  االستثمارية  الصندوق  لخطة  االستراتيجية  األهداف  ولتحقيق  المشاريع.  وتمويل 
توجه إلى برنامج لتخصيص أصول الصندوق المتنوعة على نحو واسع – أما من حيث التوزيع الجغرافي والتوزيع 
بحسب القطاعات وحسب فئة األصول فقد تم تحديد حدود معينة إلدارة التعرض مع وسائل وعمالت محددة وغيرها 
من أنواع التعرض ذات الصلة. ويتم تحديد معايير قياسية لإليرادات مسبقاً لكل فئة من فئات األصول، ويستخدم ذلك 
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لقياس مدى مقدرة المحفظة االستثمارية للصندوق على تحقيق القيمة المطلوبة وتحقيق العائدات المتوخاة وفقاً لألهداف 
المبدئية للخطة االستثمارية.

الجدول )1( يقارن استثمارات الصندوق الفعلية مع األهداف المحددة مسبقاً ووضع المحفظة القياسية عام 1436هـ. 
من  واألدنى  األقصى،  الحد  ثم  3(؛  )العمود  الراهنة  والمخصصات   )2 )العمود  إبقاؤها  المستهدف  المبالغ  يحدد  كما 
المخصصات )العمودين 4 و5(؛ واإليرادات الفعلية مقابل اإليرادات القياسية لجميع فئات األصول في خطة االستثمار 
)العمودين 6 و7(. ويوضح ذلك المعدل الفعلي للعائد الذي تحقق في نهاية العام وهو 2.95٪، مقارنة بمؤشر العائد 

القياسي الذي بلغ 3.52٪. ويعزى ذلك إلى حد ما إلى انخفاض صافي دخل الصندوق على النحو الموضح أعاله.

ويعتزم الصندوق المضي قدماً الستثمار جزء من رأسماله األساسي في الوسائل المالية التقليدية والمشاريع التي تعود 
بالنفع على الفقراء وذلك إلحداث أقصى أثر ممكن من خالل تخفيف حدة الفقر. ويمكن للصندوق أن يعين مديري صندوق 
خارجيين عند االقتضاء، كما سيستعرض الصندوق ويعيد النظر في سياساته االستثمارية بصفة منتظمة لزيادة حجم 
عائداته من العمليات االستثمارية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الصندوق سيعكف على تكثيف عملياته المبتكرة في تعبئة 
الموارد، بما في ذلك رأسماله األساسي ورأسماله التكميلي )التمويل المشترك، وأراضي الوقف، ونحو ذلك(، لزيادة 

موارده الرأسمالية إلى أقصى حد ممكن.

الجدول )1( التعرض لألدوات المالية واإليرادات في عام 1436هـ )2015م(

1234567

المخصص نوع األصل
المستهدف

المخصص 
الراهن

الحد األقصى 
للمخصص

الحد األدنى 
للمخصص

العائد 
العائد الفعليالقياسي

1.78٪0.52٪5٪15٪21٪10٪سوق المال

3.51٪2.32٪5٪20٪10٪15٪تمويل التجارة

3.19٪3.41٪20٪40٪52٪30٪الصكوك )متوسطة األجل(

3.19٪3.41٪10٪15٪12٪15٪الصكوك )طويلة األجل(

3.11٪7.00٪5٪15٪3٪10٪المساهمة في رؤوس األموال

7.10٪6.00٪5٪15٪1٪10٪العقار

بين  المشتركة  المشاريع  تمويل 
2.00٪2.82٪5٪10٪1٪10٪القطاعين العام والخاص

2.95%3.52%100%المجموع الكلي

الجدول )2( المؤشرات المالية األساسية للصندوق )بماليين الدوالرات األمريكية(

1436هـ1435هـ1434هـ1433هـ1432هـ1431هـ1430هـ

2,629.02,629.02.639.362,679.362,679,3602,679,3602,679.36المساهمات الرأسمالية: االلتزامات

1,060.71,531.81,633.81,743.222,166,6512,269,5952,377,594المساهمات الرأسمالية: المدفوعات

المساهمات الواردة من الدول 
422.5371.11.029.45323.432.947.99األعضاء خالل السنة

المساهمات الواردة من البنك 
100100100100100100100اإلسالمي للتنمية خالل السنة

11.2320.0231.8862.3629.4975.6465.025الدخل اإلجمالي

2.56818.6230.0759.8626.4872.3362.07صافي الدخل
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التقدم المُحرز في تعبئة رأس المال األساسي ورأس 
المال المدفوع مقابل التعهدات (۱٤۳٦هـ). 

النسبة المئوية لرأس المال المدفوع من التعهدات تزداد بصورة مطردة

تعهد رأس المال المدفوع رأس المال المدفوع /التعهد 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

2.68

2.68
2.68

2.682.642.632.63

42%

58% 62%
65%

81% 85%

88%

2.372.272.171.74
1.63

1.53

1.1

عائد استثمارات الصندوق (ما بين ۱٤۳۰ و۱٤۳٦هـ)

صافي الدخل المطبَّع عائد، عائدات

1430H 1431H 1432H 1433H 1434H 1435H 1436H

4.00%

3.50%

3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30.0718.622.568

0.24%

1.22%
1.84%

3.42%

2.01%

2.69%

2.96%

59.57 43.56 60.97 70.4

التشاور مع الدول األعضاء لتنفيذ قرار مجلس محافظي الصندوق بشأن 
رأسمال  في  المساهمة  من  مناسب  مستوى  بتحديد  الخاصة  المعايير 

الصندوق.

ببرامج  للتوعية  الدول األعضاء  إلى  المستوى  بعثات رسمية رفيعة  إيفاد 
الصندوق وطلب مساهمة هذه الدول في الصندوق.

أجل تطوير  للصندوق من  أراضي  بقطع  للتبرع  الدول األعضاء  مناشدة 
وتنفيذ حملة إعالمية لبرنامج سفراء الصندوق الستقطاب الجهات الخيرية 
(المحسنين) وتعزيز الجهود الرامية لعقد شراكات من أجل تعبئة الموارد 

للصندوق.

خطة الصندوق لحشد الموارد



5
بتبني نموذج أعمال جديد، وتعيين 

مدير عام للصندوق، وتبسيط 
األنشطة األساسية للصندوق فيما 

يتعلق بالعمليات واالستثمار وتعبئة 
الموارد، اكتسب الصندوق زخمًا 

كبيراً لتحسين قدرته على مكافحة 
الفقر في الدول األعضاء. 



التحديات 
والتوقعات
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التحديات والتوقعات5
نموذج أعمال الصندوق

على امتداد السنوات العشر األخيرة ومنذ أن تبلورت فكرة الصندوق، وفي إطار فترة عملياته للسنة الثامنة، يُنظر إلى 
الصندوق على أنه واجه تحديات وقيود عديدة حدَّت من تدخالته لتخفيف الفقر في البلدان األعضاء. ويعزى ذلك إلى حد 

ما إلى محدودية موارد رأسماله التي تمت تعبئتها وإلى انخفاض عائدات استثماراته.

في  قراراً  الصندوق  اتخذ مجلس محافظي  الماضية،  الثماني  السنوات  في  الصندوق  أحرزه  الذي  التقدم  وباستعراض 
مارس 2015م، يدعو فيه إلى إعادة النظر في نموذج أعمال الصندوق وهيكله التنظيمي بغية تفعيل أدائه وتحسينه.

إلى تعزيز عمليات  الصندوق، وليقترح خيارات تهدف  النظر في نموذج أعمال  ليعيد  ُعين أحد االستشاريين  وعليه، 
اإلجراءات  لمتابعة  اإلدارة  مجلس  من  منبثقة  لجنة  ُشكلت  نفسه  الوقت  وفي  موارده.  وتعبئة  دخله  وتعزيز  الصندوق 
المطلوبة وتوجيه عملية تنفيذ قرار مجلس اإلدارة. وبعد اكتمال الدراسة المعنية بإعادة النظر في نموذج عمليات وأعمال 
الصندوق وإعادة هيكلته تداولت اللجنة المنبثقة من مجلس اإلدارة النتائج التي خلُص إليها التقرير مع األخذ في الحسبان 

آراء موظفي الصندوق.

وقد أبرز الخبير االستشاري في تقريره النقاط الرئيسة التالية فيما يتعلق بتشغيل الصندوق:
صياغة برنامج عمل فاعل من شأنه أن يجتذب المانحين والمساهمين فضاًل عن تطبيق أفضل األساليب والممارسات   -

المتبعة في ميدان مكافحة الفقر.

ضمان االستهداف الفاعل لعمليات الصندوق لتبلغ منافعها الفقراء على وجه المعمورة.  -

تعزيز إدارة الصندوق بغية تحسين مستوى األداء.  -

استحداث برامج مكاسب سريعة في جميع المجاالت ذات الصلة لتذليل التحديات التي يواجهها الصندوق فضاًل   -
عن إنشاء صناديق إقليمية تستهدف الفقراء.

أن يسعى الصندوق، إلى تحقيق إنجازات في مجالين رئيسيين هما: تعبئة الموارد بما في ذلك ابتكار طرق بارعة   -
لتعبئة الموارد، وتمويل العمليات.

أن يستفيد الصندوق من الدروس التي تعلمها من صناديق مماثلة ليحسن نموذج أعماله.  -

واستناداً إلى المشاورات المستفيضة التي جرت بشأن تقرير الخبير االستشاري والتماس آراء منسوبي الصندوق قرر 
مجلس المحافظين ما يلي:

اإلبقاء على صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية صندوقاً خاصاً داخل البنك وفقاً للمادة 3 من الئحة الصندوق.  )1

اعتماد نموذج جديد لألعمال، ومنصب مدير عام يرأس الصندوق يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس البنك اإلسالمي   )2
الموارد واستثمارات  تعبئة  إشرافية على  العام مهام  للمدير  يكون  الصندوق. وأن  إدارة  / رئيس مجلس  للتنمية 

الموارد الرأسمالية والترويج والمشاريع المبتكرة.

أن تتم برمجة المشاريع وتقييمها وتنفيذها وكذلك األنشطة المتعلقة بعمليات الصندوق بالتنسيق مع اإلدارات ذات   )3
الصلة في البنك اإلسالمي للتنمية.
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تعزيز نموذج أعمال الصندوق:
يؤطر نموذج أعمال الصندوق المعتمد، كما أجازه مجلس المحافظين، في سياق األنشطة الثالثة التالية:

تعبئة الموارد  .1
االستثمارات  .2

العمليات  .3

وفي سياق هذه الخطوط الثالثة من األعمال تم تحديد أربعة مجاالت أساسية للصندوق:

اتباع نهج مبتكر لتعبئة الموارد بما في ذلك رأسماله األساسي فضاًل عن رأس المال التكميلي )التمويل المشترك   .1
والتبرعات الوقفية(.

الحاجة،  دعت  إذا  واالستعانة  الداخلية  االستثمارات  ذلك  في  بما  األساسي  الصندوق  رأسمال  في  االستثمارات   .2
بمديري صناديق من خارج البنك.

استحداث برامج مبتكرة لتخفيف الفقر.  .3

الدعاية والترويج، وزيادة الوعي وال سيما عن برامج الصندوق ومشاريعه. فضاًل عن التعريف بالصندوق بأنه   .4
يؤدي دوراً محورياً في مجال االستشارات والمعرفة في مجال تخفيف الفقر في البلدان األعضاء.

تعبئة الموارد:
وفقاً للمادة 7 من الئحة الصندوق، فإن موارده تكون متاحة لالستخدام في أنشطته التي تتألف من: )1( الدخل من الوقف؛ 
)2( األموال المتأتية من العمليات أو غير ذلك من األموال المتجمعة لدى الصندوق؛ )3( موارد أخرى يتلقاها الصندوق. 
بيد أنه وفقاً للمادة 8 من الئحة الصندوق يمكن للصندوق أن يتخذ ترتيبات يتلقى بموجبها موارد أخرى، بما في ذلك 
المنح، أو القروض من البلدان األعضاء أو مؤسسات في البلدان األعضاء في البنك، ومن أي كيان حكومي أو خاص، أو 
أي كيانات أو أفراد حسبما يرى مجلس إدارة الصندوق ذلك مناسباً. وفي هذا الصدد، شدد مجلس اإلدارة على دور تعبئة 
الموارد التكميلية مثل هبات الوقف )قطع األراضي، النقد، إلخ( والتمويل المشترك. كما دعا المجلس إلى تقديم الحوافز 
استشاري  مجلس  إنشاء  األفراد، فضاًل عن  أو  والكيانات  المستهدفة  المؤسسات  في  المشاركة  تشجيع  شأنها  من  التي 

للصندوق ليكون جزءاً ال يتجزأ من خطة تعبئة الموارد.

االستثمارات:

وفقاً للخطة الجديدة الستثمار رأسمال الصندوق األساسي فإن الصندوق سيستخدم حصة من رأسماله األساسي ليستثمرها 
في أدوات مالية تقليدية ومشاريع تعود بالنفع على الفقراء بغية تعزيز دخله وتعظيم أثره على مكافحة الفقر في الدول 
األعضاء. ويمكن للصندوق أن يعين مديري صناديق خارجيين لالستفادة من خدماتهم عند االقتضاء. وقد شدد مجلس 
اإلدارة على أن سياسة الصندوق االستثمارية ينبغي أن تخضع للمراجعة بصفة منتظمة لتفعيل وتعظيم إيرادات الصندوق.

العمليات:

اتساقاً مع نموج األعمال الجديد فإن الصندوق سيسترشد في تنفيذ عملياته بما يلي:

سيعهد الصندوق ببرمجة المشاريع وتقييمها وتنفيذها إلى المجمعات ذات الصلة في البنك اإلسالمي للتنمية، ويعهد   )1
بها، حيثما كان مناسباً، إلى شركاء خارجيين. وعليه، يمكن للصندوق أن ال يشارك بصورة مباشرة في تنفيذ عملياته.

تطوير مستوى التفاهم الرسمي عن طريق مذكرات التفاهم ليحقق الصندوق نتائجه / ومؤشرات األداء الرئيسة،   )2
وتنمية  التعاون  ومجمع  المالية،  ومجمع  العمليات،  )مجمع  البنك  في  اإلدارات  مجمعات  مختلف  في  تنفذ  التي 

القدرات، ومجمع الدعم المؤسسي( والكيانات األعضاء في مجموعة البنك حسب الحاجة.
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تحديد شركاء خارجيين مناسبين )منظمات متعددة األطراف أو ثنائية، ومنظمات غير حكومية( يمكن أن ينفذوا   )3
بفاعلية وكفاءة المشاريع والبرامج للصندوق إلى جانب ما تنفذه مجمعات إدارات البنك المختلفة.

تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتسريع تنفيذ عمليات الصندوق وذلك باستخدام القروض والمنح.  )4

تقديم منح لبناء القدرات لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية بغية التعجيل بتنفيذ المشاريع.  )5

إنشاء ألية إلعداد المشاريع وذلك باستخدام عمليات المنح التي يعتمدها الصندوق للوصول إلى تصاميم أفضل   )6
لبرامجه ومشاريعه.

التشديد على اختيار القطاعات في خطط العمليات. وهذا يتطلب التركيز على مجاالت قليلة من التدخالت مثل   )7
إنشاء فرص الوظائف، والتنمية الزراعية، والتنمية الريفية، وخدمات الصحة، والبنية التحتية الريفية، فضاًل عن 

التركيز على مواضيع معينة مثل مواضيع الشباب والمرأة.

دعم المشاريع والبرامج ذات المكاسب السريعة وذلك من خالل زيادة محفظة منح الصندوق ليستهدف على نحو   )8
أفضل ويزيد من مستوى النجاح والمشاريع المبتكرة. وهذا من شأنه أن يساعد على إحداث أثر أكبر على الفقراء 

وتحسين رؤية الصندوق.

هذه  مستوى  زيادة  بغية  المقترحات  تقديم  إلى  ودعوتها  األعضاء  البلدان  في  ناجحة  مشاريع  واستهداف  تحديد   )9
المشاريع وتطبيقها في بلدان أعضاء أخرى.

أن تُنفَّذ معاييراألهلية المعتمدة بصورة فاعلة ليستهدف الصندوق بصورة أفضل الفقراء والمجموعات الضعيفة   )10
والمهمشة ويضمن بذلك إحداث األثر المطلوب.

إنشاء آليات للرصد والمراقبة وعمليات التبادل الفاعلة والتي تمكن الصندوق من اإلشراف على عملياته فضاًل   )11
على تلقيه تقارير دورية من مجمعات إدارات البنك وغيرها من شركاء الصندوق.

تعيين مدير عام للصندوق

السابق  التنفيذي  الرئيس  الوهيب،  عبدالمحسن  وليد  الدكتور  ُعينِّ  فقد  للصندوق  المعتمد  التنظيمي  الهيكل  مع  اتساقاً 
للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، مديراً عاماً للصندوق اعتباراً من 31 ديسمبر 2015م.

مستقبل الصندوق

العمليات،  مجال  في  األساسية  األنشطة  تنفيذ  وتبسيط  له  مديرعام  وتعيين  للصندوق  الجديد  األعمال  نموذج  وباعتماد 
قدراته على  تحسين  تمكنه من  دافعة  وقوة  كبير  بدعم  قد حظي  الصندوق  أن  يتضح  الموارد،  وتعبئة  واالستثمارات، 

مكافحة الفقر في الدول األعضاء.

د. وليد عبد المحسن الوهيب

المدير العام للصندوق
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الملحقات

الملحق-1 - قائمة المساهمات في رأسمال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
حتى 30 ذو الحجة 1436هـ )13 أكتوبر 2015م(

بماليين الدوالرات األمريكية
المدفوع من المساهمةمبلغ االلتزامالدولةرقم

10.000ألبانيا1 
50.000.00050.000.000الجزائر2 
300.000424.000أذربيجان3 
2.000.0002.000.000البحرين4 
13.000.0005.000.000بنغالديش5 
12.250.0000بنين6 
2.000.0002.000.000بروناي دار السالم7 
2.200.0002.238.000بوركينا فاسو8 
2.000.0002.000.000الكاميرون9 

2.000.0000تشاد10 
5.000.0000كوت ديفوار11 
10.000.00010.000.000مصر12 
4.000.0004.000.000الجابون13 
12.000ال يوجد التزامغامبيا14 
2.000.0002.000.000غينيا15 
10.000.00010.000.000إندونيسيا16 
100.000.00065.000.000إيران17 
1.000.0001.000.000العراق18 
3.000.0003.000.000األردن19 
11.000.000.0011.000.000كازاخستان20 
300.000.000300.000.000الكويت21 
1.000.0001.000.000لبنان22 
20.000.00020.000.000ماليزيا23 
4.000.0000مالي24 
5.000.0000موريتانيا25 
5.000.0005.000.000المغرب26 
200.000200.000موزمبيق27 
2.000.0000النيجر28 
2.000.0002.000.000نيجيريا29 
5.000.0005.000.000عمان30 
10.000.00010.000.000باكستان31 
500.000186.000فلسطين32 
50.000.00050.000.000قطر33 
1.000.000.0001.000.000.000المملكة العربية السعودية34 
10.000.0000السنغال35 
1.000.000300.000سيراليون 36 
15.000.000944.000السودان37 
500.000500.000سورينام38 
2.000.0002.000.000سوريا39 
1.000.0001.000.000توغو40 
5.000.0005.000.000تونس41 
5.000.0005.000.000تركيا42 
.100.000أوغندا43 
300.000300.000أوزبكستان44 
3.000.0003.000.000اليمن45 
1.000.000.000800.000.000البنك اإلسالمي للتنمية*46 

2.679.360.0002.377.594.000المجموع
* خالل العام 1437هـ )2016م( دفع البنك 100 مليون دوالر أمريكي إضافية من مساهمته المعلنة في رأسمال الصندوق
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الملحقات

التقرير السنوي الثامن 1436هـ  - 2015م 

الملحق-2
عمليات التمويل التي اعتمدها الصندوق: 1436هـ )2015م(

بماليين الدوالرات األمريكية

إجمالي تكلفة الدولةاسم المشروع
المشروع

صندوق 
التضامن 
اإلسالمي
 للتنمية 

البنك اإلسالمي 
للتنمية

الحكومة
 المعنية

ممولون
 آخرون

-13.000.000-23.000.00010.000.000ماليمشروع دعم التعليم األساسي الثنائي اللغة1

-1.100.000-11.100.00010.000.000سيراليونمشروع تعزيز نظام الصحة2

-26.012.6008.475.0008.475.0009.062.600السنغالمشروع إنتاج لقاح الحمى الصفراء3

مشروع اإلسكان المستدام لذوي الدخل 4
المنخفض في المجتمعات الحضرية

-25.000.00012.000.0008.000.0005.000.000بنغالديش

المرحلة الثانية من برنامج دعم التمويل 5
األصغر المتكامل

-67.130.00020.000.00030.000.00017.130.000بنين

مشروع جبل مبابيت للتنمية الريفية 6
)المرحلة الثانية(

-33.270.0002.000.00028.520.0002.750.000الكاميرون

58.300.0004.000.00023.5000.0001.5000.00029.300.000السنغالمشروع تزويد المناطق الريفية بالكهرباء7

-16.370.0003.000.00010.250.0003.120.000قرقيزيامشروع ساريمساك لتطوير نظام الرّي8

-108.392.50018.000.00079.212.500011.180.000نيجيرياتشجيع التعليم الثنائي اللغة9

-16.090.00010.020.0005.000.0001.070.000جيبوتيمشروع تعزيز نظام التعليم الثنائّي اللغة10

مشروع سكني للمشردين مؤقتاً في المناطق 11
القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية

---5.000.0005.000.000باكستان

تبادل المعارف والخبرات بين سورينام 12
وماليزيا في مجال إنتاج األرز

---7.728.0005.896.000سورينام

مشروع دعم الخدمات الصحية لألمهات 13
واألطفال حديثي الوالدة

-25.000.00012.000.00010.000.0003.000.000الكاميرون

دعم تعليم الطالب السوريين المتضررين 14
من الحرب

---3.000.0003.000.000سوريا

بناء قدرات مؤسسات اإلحصاء الوطنية 15
–منحة

---70.00070.000إقليمي

-25.000-100.000100.000الصومالالوقاية المستدامة من ناسور الوالدة-منحة16

17
منطقة الشرق مبادرة رائدات األعمال العربيات-منحة

األوسط وشمال 
أفريقيا

26.000.0009.500.000-16.5000.000-

---50.00050.000موزمبيقتطوير تربية األحياء المائية-منحة18

منحة في مجال التعاون وبناء القدرات في 19
مجال الزكاة - منحة

---250.000250.000إندونيسيا

451.863.100133.361.000202.957.50084.437.60029.300.000المجموع





القوائم المالية 
وتقرير مراجعي 
الحسابات لعام

  1436هـ
30 ذي الحجة 1436هـ )13 اكتوبر 2015م(

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين المشتركة
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تقرير مراجعي الحسابات

برايس ووتر هاوس كوبرز
ص . ب 16415 - جدة 21464

المملكة العربية السعودية

الفوزان والسدحان
ص . ب 55078 - جدة 21534

المملكة العربية السعودية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين المشترك
أصحاب المعالي رئيس وأعضاء مجلس المحافظين

البنك اإلسالمي للتنمية
جدة, المملكة العربية السعودية

اكتوبر  الحجـة 1436هـ )13  فــي 30 ذي  للتنمية كما  للبنك اإلسالمي  للتنمية )"الصنـدوق"(  التضامن اإلسالمي  المالي لصندوق  المركز  قائمة  لقد راجعنا 
2015م( وقوائم الدخل والتغيرات في صافي الموجودات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 التي تعتبر جزءاً 

ال يتجزأ من القوائم المالية.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  ًلمعايير  وفقا  عادل  بشكل  وعرضها  المالية  القوائم  هذه  إعداد  عن  مسؤولة  الصندوق  إدارة  تعتبر 
للمؤسسات المالية اإلسالمية )"الهيئة"( والعمل بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وأي إجراء رقابة داخلي ترى اإلدارة أنه ضروري إلعداد قوائم 

مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواءاً كانت ناشئة عن غش أو خطأ.

مسؤولية مراجعي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها. لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
الصادرة عن الهيئة ومعايير المراجعة الدولية. تتطلب تلك المعايير أن نلتزم بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول 

على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ال تحتوي على أخطاء جوهرية.
تتضمن المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها بناء على تقدير 
مراجعي الحسابات، كما تتضمن أيضاً تقييماً لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواءاً كانت هذه األخطاء ناشئة عن غش أو خطأ. عند القيام بتقييم 
هذه المخاطر، يأخذ مراجعي الحسابات بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلي الخاص بإعداد قوائم مالية للمنشأة وعرضها بصورة عادلة بغرض تصميم إجراءات 
مراجعة مالئمة وفقاً للظروف المتاحة وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تتضمن المراجعة إجراء تقييم للسياسات المحاسبية 

المطبقة والتقديرات المحاسبية الهامة المعدة من قبل اإلدارة، ولطريقة العرض العام للقوائم المالية.
نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساساً إلبداء رأينا.

الرأي

فـي رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصــــورة صادقة وعادلة المركز المالي للصندوق كـما في30 ذي الحجة 1436هـ )13 أكتوبر 2015م( ونتائج أعماله 
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقا  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات  الموجودات  صافي  في  والتغيرات 

للمؤسسات المالية اإلسالمية وأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي تحددها اللجنة الشرعية للصندوق.

كي. بي. إم. جي الفوزان بـرايس وتر هاوس كوبرز  
والسدحان

علي عبد الرحمن العتيبي
محاسب قانوني

ترخيص رقم )379(

إبراهيم عبود باعشن
محاسب قانوني
ترخيص رقم )382(

29 جمادى األولى 1437هـ
9 مــارس 2016م

جــدة
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تقرير مراجعي الحسابات

التقرير السنوي الثامن 1436هـ  - 2015م 

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة المركز المالي
كما في 30 ذي الحجة 1436هـ )13 اكتوبر 2015م(

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية مالم يذكر غير ذلك(

1435هـ1436هـإيضاح
الموجودات

موجودات الخزينة
463.21843.171نقد وما في حكمه

5537.904511.457ودائع سلع
6365.132227.208استثمارات في تمويل مشاركات بالمرابحة

71.448.0101.521.224استثمارات في صكوك
القروض والموجودات االخرى

96.50994.162قروض
826.10621.657إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

موجودات استثمار
945.47841.602استثمارات في رأس مال شركات

1019.57620.000استثمارات في مشاركات إجارة
1174.50029.846استثمارات أخرى

2.676.4332.510.327مجموع الموجودات

المطلوبات
127291.202مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

-1422.215ذمم منح دائنة
2.653.4892.509.125صافي الموجودات

ممثله في:
12.377.5942.269.595موارد الصندوق

275.024235.719أرباح مبقاه
8713.811احتياطي القيمة العادلة

2.653.4892.509.125

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى24 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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تقرير مراجعي الحسابات

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1436هـ )13 اكتوبر 2015م(

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية مالم يذكر غير ذلك(

1435هـ1436هـايضاح

دخل من:
موجودات الخزينة

15.84615.913ودائع سلع
5.8518.353استثمارات في مشاركات بالمرابحة

742.66747.355استثمارات في صكوك
القروض والموجودات األخرى

1.6041.530رسوم خدمة القروض
موجودات االستثمار

-410استثمارات في رأس مال شركات
315562االستثمار في مشاركات اإلجارة

739228استثمارات أخرى
67.43273.941

)29(92أرباح /)خسائر) تحويل عمالت أجنبية
1.728)2.499(8عقود مقايضة 

65.02575.640مجموع الدخل
)2.503()2.146(مصروفات موظفين

)806()804(مصروفات عمومية وإدارية

62.07572.331صافي الدخل للسنة

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى24 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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تقرير مراجعي الحسابات

التقرير السنوي الثامن 1436هـ  - 2015م 

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1436هـ )13 اكتوبر 2015م(

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية مالم يذكر غير ذلك(

أرباح مبقاهموارد الصندوق
احتياطي 

المجموعالقيمة العادلة

2.330.039-2.166.651163.388الرصيد كما في 1 محرم1435هـ
102.944--102.944مساهمات مستلمة خالل السنة

72.331-72.331-صافي الدخل للسنة
3.8113.811--احتياطي القيمة العادلة

2.269.595235.7193.8112.509.125الرصيد كما في 30 ذي الحجة 1435هـ
107.999--107.999مساهمات مستلمة خالل السنة

62.075-62.075-صافي الدخل للسنة 
)2.940()2.940(--احتياطي القيمة العادلة

)22.770(-)22.770(-تخصيص منح )إيضاح 14(
2.377.594275.0248712.653.489الرصيد في 30 ذي الحجة 1436هـ

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى24 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1436هـ )13 اكتوبر 2015م(

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية مالم يذكر غير ذلك(

1435هـ1436هـإيضاحات
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات:

62.07572.331    صافي الدخل للسنة
تعديل للبنود الغير نقدية:

)11.358(78.321 خسائر/ )أرباح( القيمة العادلة الغير محققة من االستثمارات في صكوك
2.575-7 خسائر غير محققة من صرف عمالت أجنبية

)107(71.009إطفاء خصم)عالوة( على االستثمار في الصكوك بالتكلفة المطفأة
5)271(7)ربح(/ خسارة من بيع/ استرداد صكوك

)2.269()3.665(7قسائم أرباح مستحقة من الصكوك
التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)35.556()2.347(قروض
10.205)4.450(إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

)9.194()473(مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
-)555(دفعات منح 

59.64426.632صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

395.574)26.447(    ودائع سلع
)63.803()137.923(    مدفوعات استثمارات في مرابحة مشتركة

)655.211()404.125(7    إضافة الستثمارات في صكوك
7179.77926.043    متحصالت من استرداد استثمارات في صكوك

-7292.166    متحصالت من بيع استثمارات في الصكوك
-10424مبالغ مستلمة من استثمارات في إجارة مشتركة
)38.662()6.816(9    مدفوعات لالستثمار في رأس مال الشركات

-112.036متحصالت من بيع استثمارات أخرى
)20.442()46.690(11    مدفوعات الستثمارات أخرى

)356.501()147.596(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من األنشطة التمويلية:

107.999102.944مساهمات مستلمة
)226.925(20.047صافي التغير في النقد وما في حكمه

43.171270.096النقد وما في حكمه في بداية السنة
463.21843.171النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى24 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

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

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية مالم يذكر خالف ذلك(

التأسيس واألنشطة وأخرى  1-
تأسس صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )"الصندوق"( وفقاً لقرار مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية في االجتماع السنوي رقم   
)31( الذي عقد في الكويت في ربيع الثاني 1427هـ )مايو 2006م(. وقد دشن كصندوق وقف خالل االجتماع السنوي رقم )32( لمجلس 

المحافظين للبنك اإلسالمي للتنمية الذي أنعقد بدكار-السنغال في ربيع الثاني 1427هـ )مايو 2007م(. 

يبلغ رأسمال الصندوق المستهدف )موارد الصندوق( 10 مليار دوالر أمريكي. تم إنشاء الصندوق ضمن البنك اإلسالمي للتنمية على   
أساس التبرعات الطوعية من جميع الدول األعضاء بغض النظر عن وضعها التنموي.

يهدف الصندوق للمساعدة في تخفيف الفقر ودعم التنمية والقضاء على األمية واستئصال األمراض واألوبئة في الدول أعضاء منظمة   
التعاون اإلسالمي وقد بدأ الصندوق أعماله بشكل رسمي في 1 محرم 1429هـ )10 يناير 2008م(. تتكون الموارد المتاحة لالستخدام 

في أنشطة الصندوق مما يلي:

الدخل من استثمارات الصندوق.  .1
األموال الناتجة من تمويل العمليات أو المستحقة للصندوق.  .2

مصادر أخرى مستلمة من الصندوق.  .3

يتوجب على الصندوق القيام بأنشطته وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية. المبدأ األساسي لمنهج الشريعة في األمور المالية أنه لكسب الربح   
فمن الضروري دائماً أخذ المخاطر. في الواقع هذا يعني بأن جميع تمويالت اإلسالمية مبنيه على موجودات مالية.

وكونه صندوق للبنك اإلسالمي للتنمية )مؤسسة تنمية دولية متعددة األطراف(، فإنه ال يخضع لسلطة جهة رقابية محلية أو جهة أجنبية   
خارجية.

أساس اإلعداد  2-

أساس االلتزام  

)"الهيئة"(  المالية اإلسالمية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  الصادرة عن  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقاً  المالية  القوائم  إعداد  تم   
وأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي تحددها اللجنة الشرعية للصندوق. فيما يتعلق باألمور التي لم تتطرق لها معايير المحاسبة المالية 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، يقوم الصندوق باألخذ بمعايير التقارير المالية الدولية ذات العالقة 

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي.  وتشمل هذه األمور بشكل رئيسي ما يلي:

معيار المحاسبة الدولي رقم )39( األدوات المالية - القيد والقياس، لتسجيل عقود مقايضة الربح وعقود مبادلة العمالت.  -  
معيار المحاسبة الدولي رقم )7( " قائمة التدفقات النقدية" إلعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية.  -  

أساس القياس   

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا البنود التالية:  
استثمارات أخرى مدرجه تقاس بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات.  -  

محفظة استثمارات في صكوك تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم تصنيفها عند القيد االولي.  -  
عقود مقايضة معدل الربح وعقود مبادلة العمالت المبنية على المرابحة تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  -  
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العملة الوظيفية:  

يجري الصندوق معظم عملياته ويّقوم بالصرف بالدوالر األمريكي، لذلك فهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. فيما عدا ما تمت   
اإلشارة إليه، فقد تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالدوالر األمريكي ألقرب ألف.

السياسات المحاسبية الهامة  - 3

أ(   الموجودات والمطلوبات المالية  

يتم قيد الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي عندما يأخذ الصندوق على عاتقه الحقوق التعاقدية أو االلتزامات المتعلقة بذلك.  

الموجودات المالية هي أي موجودات مالية أو أداه حقوق ملكية لجهة أخرى، أو حق تعاقدي الستالم نقد أو أصل مالي آخر من كيان آخر،   
أو مبادلة موجودات أو مطلوبات مالية مع كيان آخر تحت ظروف مواتية للصندوق.

المطلوبات المالية هي االلتزامات التعاقدية لتسليم نقد أو أصل مالي لجهة أخرى أو تبادل الموجودات أو المطلوبات المالية مع جهة أخرى   
وتحت ظروف يمكن أن تكون غير مؤاتيه للصندوق.

يلخص الجدول أدناه الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق ومبادئ القياس والقيد المتعلقة بها. السياسات المحاسبية المفّصلة مدرجة   
في األجزاء ذات العالقة ادناه.

مبادئ القيدالــبـنــــــــــــــد

التكلفة نقد وما في حكمه

التكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمةودائع سلعية

التكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمةمشاركات مرابحة

استثمار في الصكوك
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل/استثمار مديونية والتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص انخفاض 

القيمة  - استثمارات مديونية 

المدفوعات ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمةاستثمار في مشاركات إجارة

التكلفة ناقصاً مخصص انخفاض القيمةقروض

استثمار في رأس مال شركات
القيمة العادلة من خالل صافي الموجودات أو التكلفة ناقصاً انخفاض القيمة لالستثمارات 

المدرجة )إذا كان ال يمكن تحديد القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه(

القيمة العادلة من خالل صافي الموجوداتاستثمارات أخرى

ب(   مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  

تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات عندما يكون هناك حق قانوني للمقاصة بين المبالغ المقيدة وينوي الصندوق إما السداد على   
أساس الصافي، أو يقوم بتحقيق األصل وسداد المطلوب في نفس الوقت.

ت(   نقد وما في حكمه  

يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنوك وودائع بنكية والتي تكون فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها.  

ث(   ودائع سلع  

تستخدم ودائع السلع في شراء وبيع السلع باستخدام معدل ربح ثابت. يقتصر شراء وبيع السلع بناًء على شروط االتفاق بين الصندوق   
منها  مطروحاً  بالتكلفة  الحقاً  وتقاس  بها،  المرتبطة  الشراء  تكلفة  رسوم  متضمنة  بالتكلفة  البداية  في  السلعية  الودائع  تسجل  والبنوك. 

مخصص االنخفاض في القيمة.
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ج(   استثمارات تمويل مشاركات بالمرابحة  

يشارك الصندوق في مشاركات بالمرابحة تنشؤها المؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة )مؤسسة شقيقة(. تظهر الذمم المدينة من عمليات   
استثمارات التمويل بالمرابحة بتكلفة البضاعة المباعة بسعر البيع، ناقصاً اإليرادات الغير مكتسبة للصندوق حتى تاريخ التقرير المالي، 

ناقصاً الدفعات المستلمة وأي مخصص لالنخفاض في القيمة.

ح(   استثمارات في صكوك  

االستثمارات في الصكوك هي أدوات مديونية تقاس إما بالتكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تقاس الصكوك بالتكلفة   
المطفأة فقط في حال تمت إدارتها على أساس عائد تعاقدي أو لم يحتفظ بها للمتاجرة ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

بالقيمة العادلة في تاريخ التعاقد ومن ثم يعاد  تسجل الصكوك المصنفة والمقاسة الصكوك بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مبدئياً   
قياسها مقابل قيمتها العادلة في نهاية كل فترة مالية والقيد بالمكاسب والخسائر الناتجة عنها في قائمة الدخل. تحمل مصاريف المعامالت 

في قائمة الدخل في تاريخ إبرام العقد.

خ(  استثمارات في مشاركات إجارة  

يقاس االستثمار في مشاركات اإلجارة بالمبالغ المدفوعة ناقصاً مخصص ألي انخفاض في قيمة هذه االستثمارات.  

د(   قروض  

يتم قيد القروض عند دفع المبالغ النقدية للمقترضين. تمثل الذمم المدينة من القروض في المبالغ التي صرفت فيما يتعلق المشاريع، مضافاً   
إليها رسوم الخدمة المستحقة عن تلك القروض، مطروحاً منها الدفعات المسددة المستلمة ومخصص انخفاض القيمة.

ذ(   استثمارات في رأس مال شركات واستثمارات اخرى  

الغرض من االستثمارات في رأس مال الشركات واالستثمارات األخرى االحتفاظ بها لفترة طويلة ويمكن بيعها لتلبية احتياجات السيولة أو   
التغيرات في األسعار. بداية والحقاً، تقاس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة وأي أرباح غير محققة ناشئة عن التغير في قيمتها العادلة يتم 
قيدها مباشرة في احتياطي القيمة العادلة في قائمة التغيرات في صافي الموجودات حتى يتم إلغاء قيد االستثمار أو يعتبر منخفض القيمة، 
وفي هذه الحالة يتم قيد الربح المتراكم أو الخسارة المتراكمة التي سبق إدراجها في قائمة التغيرات في صافي الموجودات، في قائمة الدخل. 
تدرج االستثمارات في رأس مال الشركات أو استثمارات أخرى والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصفة يعتمد عليها، بالتكلفة ناقصاً 

مخصص أي انخفاض في قيمة هذه االستثمارات.

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

المطلوبات  أو  الموجودات  إلدارة  المرابحة  أساس  على  الربح  هامش  معدل  مقايضة  وعقود  العمالت  مبادلة  عقود  الصندوق  يستخدم   
وألغراض التحوط لتعديل هامش الربح أو خصائص عملة الصكوك المصدرة وفترة التمويل الممنوحة، وتقاس هذه العقود بالقيمة العادلة.

ويتم قيد هذه األدوات بداية بالقيمة العادلة بتاريخ التعاقد، ويعاد قياسها الحقا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية، ويتم قيد األرباح   
والخسائر الناتجة في قائمة الدخل. يتم قيد عقود مقايضة هامش الربح وتبادل العمالت على أساس المرابحة ذات القيم اإليجابية ضمن 

موجودات أخرى، ويتم قيد العقود ذات القيم العادلة السلبية ضمن مطلوبات أخرى.

ز(   قيد اإليرادات  

ودائع سلع لدى البنوك  

تقيد اإليرادات من ودائع لدى البنوك على أساس التوزيع الزمني خالل الفترة من الصرف الفعلي لألموال وحتى تاريخ االستحقاق.  

استثمارات في مشاركات المرابحة  

يتم قيد اإليرادات من مشاركات بالمرابحة على أساس التوزيع الزمني على مدى الفترة من التاريخ الفعلي لصرف األموال إلى تواريخ   
السداد المجدولة. 
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استثمارات في الصكوك  

يتم احتساب الدخل المستحق باستخدام معدل الربح الفعلي، ويتم قيده بقائمة الدخل، وحيثما يتم تصنيف الصكوك بالقيمة العادلة فيتم قيد   
أرباح وخسائر القيمة العادلة )المحققة وغير المحققة( الناتجة عن إعادة قياس القيم العادلة بتاريخ قائمة التقرير المالي في قائمة الدخل.

استثمارات في رأس مال الشركات واستثمارات اخرى  

يتم قيد إيرادات توزيعات الربح من استثمارات في رأس مال الشركات واستثمارات أخرى عندما يتم التثبت من حق استالم الدفعات.  

رسوم خدمة القروض  

يحمل الصندوق رسوم خدمة فقط لتغطية المصاريف اإلدارية المتعلقة بالتوقيع على االتفاقية والدفعات المصروفة للدول األعضاء، وهكذا   
يتم حساب رسوم خدمة القرض خالل الفترات المالية اعتباراً من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ آخر دفعة.

ويتم توزيع رسوم القرض وقيدها بقائمة الدخل على مدى الفترات المالية كما يلي:  

4٪ من مجموع رسوم الخدمة المتراكمة توزع وتقيد خالل الفترات المالية من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ أول دفعة.  -  

40٪ من مجموع رسوم الخدمة المتراكمة توزع وتقيد خالل الفترات المالية من تاريخ أول دفعة وحتى تاريخ آخر دفعة.  -  

56٪ من مجموع رسوم الخدمة المتراكمة توزع وتقيد خالل فترة 5 سنوات من تاريخ آخر دفعة.  -  

استثمارات في مشاركات إجارة  

يتم قيد اإليرادات من مشاركات إجارة كمستحقات بطريقة العائد الفعلي.  

س(   تخصيص منح  

لمجلس المدراء التنفيذيين للصندوق الصالحية لتخصيص منح من صافي الدخل العادي للصندوق )صافي الدخل المعدل لألرباح/للخسائر   
الغير محققة(. 

ش(   انخفاض قيمة الموجودات المالية  

القروض  

يقوم الصندوق بتحديد مخصص خسائر من االنخفاض في القيمة بناء على تقييم الخسائر المتكبدة. يتم في تاريخ كل تقرير مالي عمل تقييم   
ألصل مالي او مجموعة موجودات مالية للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على حدوث خسارة نتيجة انخفاض في قيمتها. تنتج الخسارة 
عن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات وصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ويتم خصمها على أساس نسبة العائد 

الضمنية. يتم تعديل مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات بشكل دوري بناًء على مراجعة الظروف السائدة. 

يتم تعديل خسائر انخفاض القيمة من خالل استخدام حساب مخصص. عندما تعتبر قيمة أحد الموجودات المالية غير قابلة لالسترداد، يتم   
تحميلها مقابل حساب المخصص، تقيد المبالغ المستردة التي تم تحميلها سابقا كقيد دائن في قائمة الدخل.

الموجودات المالية األخرى يتم قياسها بـ:  

القيمة العادلة من خالل صافي الموجودات  

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أنه قد يحدث انخفاض في قيمة استثمار. في   
حال االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات يؤخذ بعين االعتبار االنخفاض الكبير أو طويل األجل في القيمة 
العادلة لالستثمار الذي قد يقل عن التكلفة وذلك عند تحديد ما إذا كانت الموجودات قد انخفضت قيمتها. إذا وجد أي دليل على انخفاض 
كبير أو طويل األجل في االستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات، فإن الخسارة المتراكمة، التي يتم قياسها كالفارق 
بيم تكلفة الشراء والقيمة العادلة المتداولة ناقصاً أي خسارة انخفاض في القيمة من االستثمار في حقوق المساهمين الذي تم قيده مسبقاً في 
صافي الموجودات، يتم استبعادها من صافي الموجودات ويتم قيدها في قائمة الدخل. ال يتم الحقاً عكس خسائر االنخفاض من خالل قائمة 

الدخل من استثمارات حقوق المساهمين التي تم قيدها سابقاً في قائمة الدخل.
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التكلفة المطفأة أو التكلفة ناقصًا انخفاض القيمة )ماعدا القروض(  

الدفترية لألصل وقيمة  القيمة  بالفرق بين  القيمة، فيتم قياس قيمة االنخفاض  إذا وجد دليل موضوعي على تحقق خسارة انخفاض في   
االسترداد التقديرية، وتقيد خسائر االنخفاض في قائمة الدخل.

ص(   معامالت وتحويالت بالعمالت األجنبية   

المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية التي تتطلب سداداً بالعملة األجنبية يتم تحويلها إلى العملة الوظيفية للصندوق بسعر الصرف في   
تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير المالي إلى العملة الوظيفية باستخدام 
سعر الصرف في ذلك التاريخ. الموجودات والمطلوبات الغير نقدية المقومة بالعمالت األجنبية والتي تقاس بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلى 

العملة الوظيفية بسعر الصرف الفوري في تاريخ تحديد القيمة العادلة.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة. فروقات   
الفترة  نهاية  التحويل بسعر الصرف في  الناتجة عن  المعامالت  العمالت األجنبية وتحويل  الناتجة عن سداد معامالت  العملة األجنبية 

للموجودات والمطلوبات المالية النقدية المقومة بالعمالت األجنبية، يتم قيدها في قائمة الدخل.

ض(   الزكاة والضريبة  

يعتبر الصندوق جزًء من بيت المال )مال عام(، لذلك فإنه ال يخضع للزكاة أو الضريبة.  

ط(   االجتهادات المحاسبية والتقديرات الهامة  

يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق وفق معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، استخدام   
الدخل والمصاريف، وتتطلب  بالتقرير وكذلك  الظاهرة  الموجودات والمطلوبات  قيم  يؤثر على  الهامة واالفتراضات  التقديرات  بعض 
من اإلدارة أن تجتهد أثناء تطبيق السياسات المحاسبية. مثل هذه التقديرات واالفتراضات واالجتهاد يتم تقيمها بشكل مستمر وتستند إلى 
الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على استشارات مهنية، وتوقعات لألحداث المستقبلية، وتعتبر معقولة بالنظر إلى 

الظروف. تتلخص أبرز االجتهادات والتقديرات فيما يلي:

االجتهادات الهامة:  
العملة الوظيفية وعملة العرض:  

بما أن معظم عمليات البنك تتم بالدوالر، بما فيها الصرف على المشاريع فإن الدوالر هو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.  

األحداث الالحقة:  

يتم تعديل القوائم المالية إلظهار أثر األحداث التي تحصل بين تاريخ التقرير وتاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار، بشرط أنها تعطي   
دلياًل على ظروف وجدت بتاريخ التقرير.

تقديرات ذات أهمية  

مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية:  

يجتهد الصندوق في تقدير مخصص انخفاض الموجودات المالية، وقد تم بيان الطريقة التي بها يتم تقدير المخصص في قسم السياسات   
المحاسبية الهامة "انخفاض قيمة الموجودات المالية".

القيمة العادلة لألدوات المالية:  

يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية الغير مدرجة باألسواق النشطة باستخدام تقنيات تقييم، ويتم إثبات التقنيات وفحصها بشكل دوري   
من قبل موظفين مؤهلين ومستقلين عن الجهة التي أعدت هذه التقديرات وذلك عند استخدام تقنيات التقييم )مثال، النماذج( لقياس القيم 
العادلة، ويتم تعيير كافة نماذج التقييم للتأكد من أن الناتج يعكس بيانات فعلية وأسعار سوق مقارنة، وإلى الحد العملي فإن نماذج التقييم 
بعين  مع األخذ  اجتهاداً  بأكملها،  العادلة  القيمة  لتحديد  المدخالت  أهمية أحد  تقييم مدى  باإلمكان رصدها. ويتطلب  بيانات  تستخدم فقط 

االعتبار العوامل المحددة المرتبطة باألصل المالي.
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معايير محاسبة مالية صدرت ولم تدخل حيز النفاذ   

أصدرت هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية معياراً جديداً حول حسابات االستثمار )معيار المحاسبة الدولي رقم 27حسابات   
االستثمار( الذي يحدث ويحل محل معياري محاسبة مالية سابقين تتعلق بحسابات االستثمار، )معيار المحاسبة الدولية 5( اإلفصاح عن 
أساس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار، ومعيار المحاسبة الدولية رقم )6( حقوق ملكية أصحاب 
المضاربة، والتي تمثل حقوق أصحاب حسابات  المعيار على حسابات االستثمار على أساس  يعادلها. ويطبّق  حسابات االستثمار وما 

االستثمار وعقود المضاربة التي يتم أيداعها على أساس قصير األجل بغرض إدارة السيولة.

وسيصبح المعيار نافذاً من لفترات المالية اعتباراً من 1 يناير 2015م، وال تتوقع إدارة الصندوق بأن يكون لهذا المعيار أثر جوهري على   
القوائم المالية.

النقد وما في حكمه  - 4

1435هـ1436هـإيضاح

28.21843.171نقد لدى البنوك
  -535.000ودائع سلع

63.21843.171

تشمل ودائع السلع الودائع التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ اإليداع.  

  الحسابات البنكية باسم البنك اإلسالمي للتنمية حيث يقوم بإدارتها لمصلحة الصندوق.

ودائع سلع  - 5

1435هـ1436هـإيضاح

563.000498.000ودائع سلع لدى البنوك )اإليضاح 19(
9.90413.457دخل ودائع سلعية مستحق

ناقصاً: ودائع سلع تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من
-)35.000(4تاريخ اإليداع )االيضاح رقم4(

537.904511.457

استثمارات في مشاركات بالمرابحة  - 6

1435هـ1436هـ

370.698228.649إجمالي مبالغ الذمم المدينة
)1.441()5.566(يخصم: أرباح غير مكتسبة

365.132227.208

تدار عمليات االستثمارات في مشاركات المرابحة نيابة عن الصندوق عن طريق المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة )المؤسسة(   
مؤسسة شقيقة، وتقوم المؤسسة بتحميل الصندوق حصة من األرباح. بلغت حصة األرباح للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1436هـ 748 
ألف دوالر أمريكي )1435هـ: 1.118 آالف دوالر أمريكي( تمت مقاصتها من الدخل من عمليات االستثمار في مشاركات بالمرابحة.
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استثمارات في صكوك  - 7
1436هـ

المجموعغير مصنفA - أو أقلAAAAA+AAتصنيف الطرف المقابل
صكوك مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

الدخل:

363.763-30.395274.538-58.830-حكومات

219.949-20.672127.48931.193-40.595مؤسسات مالية

13.48610.27261.05184.809---جهات أخرى

40.59558.83020.672171.370316.00361.051668.521
صكوك مصنفة بالتكلفة 

المطفأة:

572.097-23.063498.965--50.069حكومات 

50.09198.80941.432192.235--1.903مؤسسات مالية

10.0045.15315.157----جهات أخرى

51.972--73.154607.77846.585779.489

92.56758.83020.672244.524923.781107.6361.448.010المجمــــــــــوع

1435هـ

AAAAA+AAأو أقل - Aالمجموعغير مصنف
صكوك مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

الدخل:

388.287-31.698298.701-57.888-حكومات

20.799130.45331.59349.362391.315-159.108مؤسسات مالية

13.73862.19786.270-10.335--جهات أخرى

159.10857.88831.134162.151344.032111.559865.872
صكوك مصنفة بالتكلفة 

المطفأة:

282.208-282.208----حكومات 

60.598363.051--30.054-272.399مؤسسات مالية

10.093---10.093--جهات أخرى

272.399-40.147-282.20860.598655.352

431.50757.88871.281162.151626.240172.1571.521.224المجمــــــــــوع
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فيما يلي جدول حركة االستثمارات في الصكوك كما يلي:  

1435هـ1436هـ
1.521.224880.902الرصيد في 1 محرم )االيضاح 19(

تغيرات خالل السنة:
404.125655.211إضافات

)26.048()179.779(متحصالت من استرداد استثمارات في الصكوك
-)291.895(متحصالت من بيع استثمارات في الصكوك

107)1.009(إطفاء)خصم( /عالوة صكوك مدرجة بالتكلفة المطفأة
11.358)8.321(أرباح /)خسائر( القيمة العادلة غير المحققة

)2.575(-خسائر أعادة تقييم تحويل العمالت غير المحققة
3.6652.269دخل كوبونات صكوك مستحق مسجل بالتكلفة المطفأة

1.448.0101.521.224الرصيد في نهاية ذي الحجة

يتكون الدخل من االستثمار في الصكوك مما يلي:  

1435هـ1436هـ
51.72635.895دخل من قسائم أرباح

107)1.009(إطفاء)خصم( /عالوة صكوك مدرجة بالتكلفة المطفأة
)5(271أرباح / )خسائر( من بيع صكوك

11.358)8.321()خسائر(/ أرباح القيمة العادلة الغير محققة
42.66747.355

8 -  إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

1435 هـ 1436هـ إيضاح

8.625 17.578 13 مستحق من أطراف ذات عالقة
8.821 8.528 إيرادات مستحقة

2.668 -
عقود مبادلة العمالت وعقود مقايضه هامش الربح على أساس 

المرابحة
 1.543 - أخرى

 21.657  26.106

أبرم البنك اإلسالمي للتنمية لمنفعة الصندوق عقود مبادلة العمالت وعقود مقايضه هامش الربح على أساس المرابحة.  

مليون  بمبلغ 250  يوليو 2015م  بتاريخ 30  للتنمية  اإلسالمي  البنك  الماليزي صادرة عن  بالرينجيت  في صكوك  الصندوق  استثمر   
رينجيت ماليزي. وألجل توفير حماية ضد تقلبات أسعار الصرف بين الرينجيت والدوالر األمريكي وتوزيعات األرباح من االستثمار في 
الصكوك فقد قام الصندوق بإبرام عقود مقايضة هامش الربح ومبادلة العمالت بقيمة العقد البالغ 250 مليون رينجيت ماليزي، لمقايضة 
األصل بمبلغ 77,9 مليون دوالر أمريكي. وبموجب هذا الترتيب، فإن الصندوق يقوم بمقايضة معدل الربح على الرينجيت مع معدل 

الربح على الدوالر األمريكي مع الطرف المقابل. تم استرداد هذه الصكوك خالل عام 1436هـ.
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بالنسبة لعقود مبادلة معدل هامش الربح عبر العمالت، فإن األطراف المقابلة تتصرف كوكيل للصندوق لغرض شراء وبيع موجودات   
مطابقة للشريعة للتسليم الفوري. وبموجب هذه الترتيبات فإن المرابحة ينتج عنها دفعات ثابتة )تشمل سعر التكلفة وهامش ربح ثابت( 
أو العكس. وينتج عن عقود المرابحة العكسية المقابلة دفعات متغيرة لعقد المقايضة. )يتم تثبيت سعر التكلفة، ومعدل هامش الربح ثابت/

متغير( أو العكس. تم إلغاء هذا العقد خالل عام 1436هـ.

يظهر الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة لعقود مقايضة معدل هامش الربح شاماًل تكلفة عملية المرابحة على أساس الصافي.  

صافي القيمة العادلة - دوالر امريكي المبلغ النظري

مطلوب موجود
المعادل 
بالدوالر

العملة االصلية 
رينجيت ماليزي

عقود مبادلة معدل الربح عبر العمالت 
على أساس المرابحة

- - - - 1436هـ
- 2.668 76.297 250.000 1425هـ

تم إظهار أرباح وخسائر القيمة العادلة التالية في عام 1436هـ و1435هـ :  

أرباح )خسائر( القيمة العادلة 1435هـأرباح )خسائر( القيمة العادلة 1436هـالبيان

المجموعمحققةغير محققةالمجموعمحققةغير محققة

1.728)888(2.616)2.499()2.499(-عقود مبادلة معدل الربح عبر العمالت

استثمار في رأس مال حقوق الشركاء  -  9

1435هـ1436هـ
-41.602الرصيد في 1 محرم )إيضاح 19(

6.81638.662إضافات
2.940)2.940(صافي أرباح/)خسائر( القيمة العادلة الغير محققة

45.47841.602الرصيد في نهاية ذي الحجة

لدى الصندوق استثمارات في حقوق المساهمين غير المدرجة.  

استثمار في مشاركات إجارة  -  10

1435هـ1436هـ
20.00020.000الرصيد في 1 محرم:

-)424(استردادات
19.57620.000الرصيد في نهاية ذي الحجة

استثمارات أخرى  -  11

1435هـ1436هـ
29.8468.533الرصيد في 1 محرم )إيضاح 19(

46.69020.442إضافات 
-)2.036(مبيعات 

871-صافي أرباح القيمة العادلة الغير محققة
74.50029.846الرصيد في 30 ذي الحجة

تمثل االستثمارات األخرى االستثمار في صناديق.  
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مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  -  12

1435هـ 1436هـ إيضاح
1.080 105 13 مستحق ألطراف ذات عالقة

 122   624 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
  1.202   729

أطراف ذات عالقة  -  13

تتم إدارة الصندوق من ِقبل البنك وتنفذ معامالته من خالله والمنشئات الشقيقة، وتتعلق الترتيبات الرئيسية بودائع السلع وتمويل مشاركات   
البنك  بين  بالتمليك  المنتهية  الشركات، واالستثمار في مشاركات باإلجارة  بالمرابحة، واالستثمار في الصكوك والقروض ورأس مال 

واألطراف المقابلة. يشارك الصندوق في هذه الترتيبات مع البنك والجهات التابعة له ذات العالقة.

بلغت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت كما يلي:   

أ(  مستحق من أطراف ذات عالقة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  

1435هـ1436هـ
8.6258.625البنك اإلسالمي للتنمية-صندوق المساعدات الخاصة

-8.953البنك اإلسالمي للتنمية-الموارد العادية
17.5788.625

ب(  مستحق ألطراف ذات عالقة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  

1435هـ1436هـ
975-البنك اإلسالمي للتنمية-الموارد العادية

105105المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات
1051.080

تخصيص منح  -  14

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق المنح التالية من الدخل العادي للصندوق )صافي الدخل بعد تعديل األرباح/الخسائر( الغير   
محققة.

1435هـ1436هـ

-)5.000(أرض الصومال الصحراوي

-)7.000(تعليم أوالد الالجئين السوريين

-)10.000(برنامج منع انتشار والسيطرة على مرض إيبوال

-)400(عمليات ناسور الوالدة

-)250(برنامج الزكاة

-)70(بناء القدرات إلدارة اإلحصاء

-)50(تطوير تربية األحياء المائية

-)22.770(مجموع المنح المخصصة
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فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات  -  15

فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات

اقل من 3 1436هـ
شهور

12-3
شهر

5-1
سنوات

اكثـر من 
المجـموعخمس سنوات

الموجودات
63.218---63.218نقد وما في حكمه

537.904-9.904110.000418.000ودائع سلع
365.132--122.239242.893استثمارات في مشاركات بالمرابحة

43.60892.104766.211546.0871.448.010استثمارات في صكوك
564820296.20396.509قروض

26.106---26.106إيرادات مستحقة وموجودات أخرى
45.47845.478---استثمار في رأس مال شركات

4789564.78013.36219.576استثمار في مشاركات إجارة
74.50074.500---استثمارات أخرى

265.609446.0011.189.193775.6302.676.433مجموع الموجودات
المطلوبات:

729---729مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
22.215-22.215--ذمم منح دائنة

264.880446.0011.166.978775.6302.653.489صافي الموجودات

فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات
1435هـ

الموجودات
اقل من 3 

شهور
12-3

شهر
5-1

سنوات
اكثـر من 

المجـموعخمس سنوات
43.171---43.171نقد وما في حكمه

511.457--13.457498.000ودائع سلع
227.208--187.21639.992استثمارات في مشاركات بالمرابحة

2.269112.9881.116.784289.1831.521.224استثمارات في صكوك
4864781.73591.46394.162قروض

21.657---21.657إيرادات مستحقة وموجودات أخرى
41.602-41.602--استثمار في رأس مال شركات

20.000-20.000--استثمارات في مشاركات إجارة
29.846-29.846--استثمارات أخرى

268.256651.4581.209.967380.6462.510.327مجموع الموجودات
المطلوبات:

1.202---1.202مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
267.054651.4581.209.967380.6462.509.125صافي الموجودات



صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية74

تقرير مراجعي الحسابات

تركيز الموجودات   -  16
تعكس المواقع الجغرافية للموجودات في نهاية ذي الحجة القارات التي يوجد فيها المستفيدون من الموجودات.  

دول غيردول أعضاء1436 هـ
 أعضاء

المجموع
أوروباأفريقياآسيا

63.218---63.218نقد وما في حكمه

537.904---537.904ودائع سلع

365.132-49.515250.29665.321استثمارات في مشاركات بالمرابحة

50.0701.448.010--1.397.940استثمارات في صكوك

96.509--47.69648.813قروض

26.106---26.106إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

45.478---45.478استثمار في رأس مال شركات

19.576---19.576استثمارات في مشاركات إجارة

37.30874.500--37.192استثمارات أخرى

2.224.625299.10965.32187.3782.676.433مجموع الموجودات

دول غيردول أعضاء1435 هـ
 أعضاء

المجموع
أوروباأفريقياآسيا

43.171---43.171نقد وما في حكمه

511.457-25.189-486.268ودائع سلع

227.208--76.230150.978استثمارات في مشاركات بالمرابحة

50.0001.521.224--1.471.244استثمارات في صكوك

94.162--39.10455.058قروض

21.657---21.657إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

41.602---41.602استثمار في رأس مال شركات

20.000---20.000استثمارات في مشاركات إجارة

29.846---29.846استثمارات أخرى

2.229.102206.03625.18950.0002.510.327مجموع الموجودات
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صافي الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية  -  17

بلغ صافي الموجودات والمطلوبات للصندوق في العمالت األجنبية في نهاية ذي الحجة كما يلي:  

1435هـــ1436هـــ
12.32712.296يورو

10.08610.095الدينار اإلسالمي 
42.53242.998الريال السعودي

6.216570العمالت األخرى
   

االلتزامات غير المصروفة  -  18

1435هـــ1436هـــ
266.384245.070قروض

إعادة تصنيف   - 19

قبل عام 1436هـ أظهر الصندوق الدخل المستحق منفصاًل عن الموجودات المتعلقة به. وفي 30 ذي الحجة 1436هـ أظهر الصندوق   
الدخل المستحق مع الموجودات المتعلقة به. يظهر الجدول المختصر أدناه إعادة التصنيف للدخل المستحق من الموجودات األخرى إلى 

فئات الموجودات المتعلقة بها كما في 30 ذي الحجة 1435هـ:

قبل عام 1436هـ أظهر الصندوق ثالثة استثمارات تحت استثمارات حقوق الملكية وتم إعادة تصنيفها تحت بند استثمارات أخرى لتظهر   
الطبيعة الصحيحة لهذه االستثمارات. يظهر الجدول الملخص أدناه إعادة تصنيف هذه االستثمارات من مساهمات حقوق الملكية إلى بند 

استثمارات أخرى كما في 30 ذي الحجة 1435هـ

المعاد تصنيفهاالتصنيفاتقبل إعادة التصنيف 1435هـ
الوضع المالي
498.00013.457511.457الودائع السلعية

1.518.9552.2691.521.224استثمارات في صكوك
21.657)15.726(37.383إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

41.602)13.350(54.952استثمارات في رأس مال شركات أخرى
16.49613.35029.846استثمارات أخرى

الهيئة الشرعية  -  20

تخضع أنشطة الصندوق إلشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تتكون من أعضاء تعينهم الجمعية العامة للبنك. تأسست الهيئة الشرعية   
لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بموجب قرار المجلس. يتم تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وشركاتها 

الشقيقة وصناديق االستئمان لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

للهيئة المهام التالية:  

النظر في كل ما يوجه إليها من معامالت ومنتجات يطرحها البنك لالستخدام ألول مرة والحكم على توافقها مع مبادئ الشريعة    -
اإلسالمية، ووضع المبادئ األساسية لصياغة العقود ذات الصالة وأية وثائق أخرى.
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إبداء رأيها بشأن البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية التي يعتزم البنك وشركاته الشقيقة وصناديق االستئمان استخدامها، ووضع    -
المبادئ األساسية لصياغة العقود ذات الصلة وأية وثائق أخرى، والمساهمة في تنميته بغية تعزيز تجربة البنك وصناديق  

االستئمان في هذا الصدد.

اإلجابة على األسئلة واالستفسارات والتوضيحات الموجهة إليها من قبل مجلس المديرين التنفيذيين أو إدارة البنك وشركاته    -
الشقيقة وصناديق االستئمان.

المساهمة في برنامج البنك وشركاته الشقيقة وصناديق االستئمان لتعزيز وعي موظفيه للعمل المصرفي اإلسالمي وتعميق    -
فهمهم لألسس والقواعد والمبادئ والقيم النسبية للمعامالت المالية اإلسالمية.

تقديم تقرير شامل إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وشركاته الشقيقة وصناديق االستئمان يوضح مدى التزام البنك وشركاته    -
الشقيقة وصناديق االستئمان بمبادئ الشريعة اإلسالمية في ضوء اآلراء والتوجيهات المعطاة، والمعامالت التي تمت مراجعتها.

إدارة المخاطر  -  21

للتنمية)األدارة(، وهي مستقلة تماماً عن كافة اإلدارات  للبنك اإلسالمي  التابعة  المجموعة  إدارة مخاطر  ِقبل  تتم مراقبة الصندوق من   
األخـرى ومنشآت البنك األخرى. وهي مسؤولة عن تحديد وتقدير وتخفيف وتقديم التقارير عن كافة المخاطر المالزمة لنشاطات البنك 
وذلك بهدف المحافظة على مستوى مخاطر آمنه ومنخفضة. كما قام البنك بتأسيس لجنة إلدارة مخاطر المجموعة وهي مسؤولة عن التأكد 
من وجود ضوابط مالئمة على كآفة المخاطر الكبرى الناجمة عن العمليات التمويلية واالستثمارية من خالل مراجعة إطار عمل إدارة 

المخاطر والسياسات واإلجراءات والتوجيهات وتقارير المخاطر. 

أ(   مخاطر االئتمان  

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته، والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.   
وتنشأ مخاطر االئتمان للصندوق أساساً من موجوداته التشغيلية )غير أوراق حقوق الملكية(.

يتمثل أقصى خطر ائتماني يواجه الصندوق، وذلك لكافة أصناف الموجودات المالية التي يحتفظ بها الصندوق، في القيمة الدفترية المفصح   
عنها في المالحظات ذات الصلة. الموجودات التي تمثل مخاطر ائتمانية للصندوق تتكون من نقد وما في حكمه، ودائع سلع واستثمارات 
في صكوك واستثمار في مشاركات المرابحة، والقروض التي تغطيها ضمانات سيادية من دول األعضاء وضمانات من بنوك تجارية 
البنك واألطراف ذات العالقة والصناديق االستئمانية التي  لمعايير تأهيل محددة وتقييمات مخاطر االئتمان. يستفيد  للبنك، وفقاً  مقبولة 
يديرها من وضع الدائن المفضل في التمويل السيادي، األمر الذي يعطيها األولوية على غيرها من الدائنين في حالة التخلف عن السداد 

مما يشكل حماية قوية ضد خسائر االئتمان.

وضع البنك سياسات ائتمانية شاملة ومبادئ توجيهية كجزء من إطار عمل إدارة المخاطر االئتمانية الشاملة لتوفير توجيهات واضحة   
لمختلف أنواع التمويل.

يتم تعميم هذه السياسات بشكل واضح داخل البنك بهدف الحفاظ على مخاطر ائتمان مقبولة ضمن المعايير التي وضعتها إدارة البنك. وتتم   
صياغة سياسة االئتمان، وتحديد سقف االئتمان، ومراقبة استثناءات االئتمان ومراجعة العمليات بشكل مستقل من قبل إدارة المخاطر، 

التي تسعى لضمان االمتثال لمعايير المخاطر والحدود االحترازية التي وضعها مجلس المديرين التنفيذيين وإدارة البنك.

إن أحد أهم عناصر إدارة المخاطر الهامة التي وضعت من قبل اإلدارة، هو وضع حد أقصى لمبلغ االئتمان الممنوح للمستفيد أو مجموعة   
من المستفيدين ذوي العالقة. باإلضافة إلى وجود حدود لتركيز االئتمان في المحفظة المتعلق بدولة واحدة ومستفيد واحد بهدف الحفاظ 
على التنوع المناسب. يعتمد تقييم الحد الممنوح لالئتمان على نظام تصنيف داخلي شامل للجهات المؤهلة والمتوقع دخولها في عالقة 
عمل مع البنك اإلسالمي للتنمية والصناديق التي يديرها. وفي حالة تقديم التمويل الممنوح للدول األعضاء، يقوم البنك بضمان مصالحه 
ومصالح الصناديق التي يديرها من خالل الحصول على الضمانات الكافية، والتأكد من أن الطرف المستفيد والجهة الضامنة قادرة على 
أداء التزاماتها للبنك والصناديق التي يديرها. باإلضافة إلى أدوات تخفيف المخاطر أعاله، قام البنك بوضع معايير ومنهج تقييم شامل 

لتقييم المخاطر، وهيكل تفصيلي لحدود االئتمان الممنوحة، وفقاً ألفضل الممارسات المعمول بها في البنوك. 
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ب(   مخاطر الدولة  

تشير مخاطر الدولة إلى المخاطر االقتصادية، واالجتماعية، والبيئة السياسية المرتبطة بوضع الدولة للمستفيد. لقد تم تطوير ضوابط   
لتقييم ومراقبة مخاطر الدولة لحماية البنك وصناديقه االستئمانية من مخاطر التأخر في السداد. يتم وضع مخاطر الدولة وحدود االئتمان 
المالي والتطورات األخرى لدول األعضاء  الكلي، والوضع  ومراجعتها بشكل دوري ويتم تحديثها بعد األخذ بعين االعتبار االقتصاد 
قبل  االئتمان معهم ونظام تصنيف مخاطر خارجي معد من  البنك وتقييم مخاطر  التجارية مع  الدول األعضاء  إلى عالقات  باإلضافة 
وكاالت تصنيف دولية متخصصة. تم تصنيف الدول األعضاء إلى سبع فئات مختلفة بحسب درجة المخاطرة من A )الحد األدنى من 

المخاطر( إلى G )الحد األعلى من المخاطر(.

ت(   مخاطر السوق  

يتعرض الصندوق لمخاطر السوق التالية:  

مخاطر العملة  -  

تظهر مخاطر العملة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت   
األجنبية في الحاالت التي ال يقوم الصندوق فيها بالتحوط من مخاطر تقلبات العملة باألدوات المالية. إن التعرض لمخاطر تقلب العملة 
أن  كما  الصندوق.  بها موارد  تمسك  التي  العملة  نفس  بالدوالر، وهي  تتم  الصندوق  تمويل  فمعظم عمليات  للصندوق،  بالنسبة  محدود 
الصندوق ال يتاجر في العمالت. لذلك، ال يتعرض الصندوق لمخاطر تداول العمالت. ويتبنى الصندوق سياسة محافظة حيث يتم رصد 

تكوين العمالت في محفظة الصندوق وتعديلها بانتظام.

مخاطر األسعار   -  

ال يتعرض الصندوق لمخاطر سعر األسهم الناتجة من االستثمار في األسهم، حيث يحتفظ بهذه األسهم ألغراض استراتيجية عوضاً عن   
كونها للتداول. في ضوء تركيبة االستثمار، فإن مخاطر أسعار االستثمار في حقوق الملكية غير هامة. 

مخاطر هامش الربح  -  

تظهر مخاطر هامش الربح من امكانية أن يكون التغير في هامش الربح له أثر على قيمة األدوات المالية. يتعرض الصندوق لمخاطر   
هامش الربح من االستثمارات في الصكوك إال أن الصندوق يخفف من هذه المخاطر من خالل االستثمار في صكوك بهامش ربح ثابت.

مخاطر السيولة  -  

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تنشأ من احتمال عدم مقدرة الصندوق على متطلبات التمويل. ولتفادي هذه المخاطر، يتبنى الصندوق   
نهجا محافظا من خالل الحفاظ على مستويات سيولة عالية يتم استعمالها في انقد وما في حكمه  واالستثمار بمشاركات المرابحات  وودائع 

سلعية قصيرة األجل التي يحل أجلها خالل 3-12 شهراً.

ث(   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  

يحلل الجدول أدناه أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة بطريقة التقييم وقد تم تعريف المستويات المختلفة للقيمة العادلة كما يلي:  

األسعار المعروضة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثله. )المستوى األول(.  •

المدخالت غير األسعار المعروضة المشمولة في المستوى األول باإلمكان رصدها للموجودات أو المطلوبات مباشرة )مثل السعر(    •
أو بطريقة غير مباشرة )مستمدة من السعر(. )المستوى الثاني(.

مدخالت للموجودات أو المطلوبات الغير مبنية على بيانات من السوق باإلمكان رصدها )اي مدخالت ال يمكن مالحظتها(.    •
)المستوى الثالث(.
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       1436هـ
المجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 1

الموجودات
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

1.488.010-1.448.010-- استثمارات في الصكوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات:

60.571-60.571-- استثمارات أخرى
1.508.581-1.508.581-مجموع الموجودات

       1435هـ
المجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 1

الموجودات
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

1.521.224-1.521.224-- إستثمارات في الصكوك
- عقود مبادلة العمالت وعقود مقايضة هامش الربح عبر

2.668-2.668-   على اساس المرابحة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات:

16.496-16.496-استثمارات أخرى
1.540.388-1.540.388-مجموع األصول

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بين طرفين بعلمهما وإرادتهما في معاملة تتم على أسس تجارية.  

تقاس القيمة العادلة لالستثمارات في الصكوك وفي عقود مقايضة هامش الربح وتبديل العمالت على أساس المرابحة بناء على المدخالت   
غير األسعار المدرجة التي يمكن رصدها.

معلومات قطاعية  - 22

قررت اإلدارة بأن صانع القرار التشغيلي هو مجلس المديرين التنفيذيين حيث أن هذا الكيان هو المسئول عن اتخاذ القرارات الشاملة حول   
تخصيص الموارد التنموية في الدول األعضاء. لضمان توفر الموارد الالزمة لتمكينه من تحقيق أهدافه التنموية، فإن الصندوق يشارك 
بنشاط في إدارة السيولة والخزينة. ويتم تنفيذ المبادرات التنموية من خالل عدد من المنتجات المالية اإلسالمية كما هي معروضة في 
قائمة المركز المالي، وتمول من خالل موارد الصندوق. لم تحدد اإلدارة قطاعات تشغيلية منفصلة ضمن تعريف معايير المحاسبة المالية 
رقم 22 "التقارير القطاعية"، حيث أن مجلس المديرين التنفيذيين يراقب األداء والمركز المالي للصندوق ككل دون تمييز بين األنشطة 
التمويلية، واألنشطة المساندة ألنشطة إدارة السيولة أو التوزيع الجغرافي لبرامج التنمية. كما أن التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس 
المديرين التنفيذيين ال تقدم معلومات مالية تفصيلية فيما يتعلق بأداء الصندوق بحسب المنصوص عليه في معيار المحاسبة المالية رقم 22. 
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أحداث الحقة  -23

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للبنك  

أصدر مجلس المحافظين قراراً رقم م م/ 4-436 أعتمد بموجبه استخدام التقويم الهجري الشمسي في تحديد بداية ونهاية السنة المالية،   
بينما يحتفظ بالتقويم الهجري القمري كتقويم رسمي للبنك. ووفقاً لذلك، فقد تغيرت تواريخ البداية والنهاية للسنة المالية للصندوق للتنسيق 

مع البنك اإلسالمي للتنمية فيما يتعلق بتواريخ اإلجتماعات السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وبأنشطة رئيسة أخرى.

عدد األيامالفترة )من/إلى(فترة التقرير المالي
1 محرم 1437هـ - 2 ربيع األول 1438هـفترة التقرير القادم بما يعادلها بالتقويم الهجري القمري

444يوم22 ميزان  - 11 جدى فترة التقرير القادم بحسب السنة الهجرية الشمسية

14 أكتوبر 2015م - 31 ديسمبر 2016مفترة التقرير القادم بحسب التقويم الميالدي

353يوم 1 محرم 1436هـ - 30 ذي الحجة 1436هـالفترة المقابلة بالتقويم الهجري القمري

اعتماد القوائم المالية  - 24

تم اعتماد القوائم المالية لإلصدار وفقاً لقرار مجلس المديرين التنفيذيين الصادر بتاريخ 5 جمادى األولى 1437هـ )14 فبراير 2016(.



تم إعداد التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية للعام 1436هـ 
)2015م( بإدارة "صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية" تحت اإلشراف العام 

إلدارة الصندوق ومجلس اإلدارة.
أعّد مسوّدة التقرير ووضعه في صورته النهائية الدكتور أزهري قاسم أحمد، 

كبير االقتصاديين بصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. 
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