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خطاب اإلحالة

بسم هللا الرحمن الرحيم

معالي رئيس مجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية

سيدي الرئيس،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

استناداً إلى الئحة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، أتشرف بأن أقّدم لكم، نيابة عن مجلس اإلدارة، التقرير السنوي 
عن عمليات الصندوق وأنشطته خالل سنة 1438هـ/1439هـ )2017م(.

ويتضمن التقرير السنوي أيضاً القوائم المالية المراجعة للصندوق وفقاً ألحكام المادة 18 من الئحتِه. 

 وتفضلوا، معالي الرئيس، بقبول أسمى آيات التقدير واالحترام.

د. بندر بن محمد حمزة حجار

رئيس البنك اإلسالمّي للتنمية 
ورئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية
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النهوض بالنمّو الذي يخدم الفقراء؛  •

دعم التنمية البشرية، والسيما تحسين الرعاية الصحية والتعليم؛  •

توفير الدعم المالّي الاّلزم لتعزيز الطاقة اإلنتاجية والوسائل المستدامة إلدرار الدخل على الفقراء.  •

مفهوم  ويعني  أمريكّي.  دوالر  مليارات  قدره 10  مستهدف  أصيل  برأسمال  الوقف  جهة  على  الصندوق  أنشئ  وقد 
يدّره استثمار رأسماله األصيل أو رأسماله عموماً من  أاّل يستخدم الصندوق في تمويل عملياته سوى ما  “الوقف‟ 
عائدات. ويتوقع الصندوق من جميع البلدان األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنمية أن تعلن عن مساهماتها في الصندوق 

م الدعم الفنّي والمعنوّي لعملياته. وتقدِّ

ل محوران عاّمان مجاَل اهتمام الصندوق، على وفق “رؤية البنك اإلسالمّي للتنمية حتى عام 1440هـ‟، أال  ويشكِّ
وهما: تحسين دخل الفقراء، والنهوض بتنمية رأس المال البشرّي.

أولويات الصندوق وتعريف الفقر

“االحتياجات  لسّد  األولوية  الصندوق  يعطي 
وتوفير  العمل  فرص  تمويل  ومنها  األساسية‟، 
الريفية،  المناطق  لفقراء  والسيما  السوق،  منافذ 
الريفية  للمناطق  األساسية  التحتية  البنى  وتحسين 
الشرب والكهرباء،  بمياه  وقبل الحضرية )كاإلمداد 
ويرى  والصحية(.  التعليمية  المنشآت  وتوسيع 
تشمل  ال  الجوانب،  متعددة  ظاهرة  الفقر  الصندوق 
بل  فحسب،  المحدودين  واالستهالك  الدخل  ذوي 
االحتياجات  في  المتدنية  اإلنجازات  أيضاً  تشمل 
األولية  والصحة  والتغذية  التعليم  ومنها  األساسية، 
على  والقدرة  والسكن  الصحي  والصرف  والمياه 
أشكال  وجميع  األمن  وانعدام  األزمات  مواجهة 

التنمية البشرية األخرى.

صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية

الدورة  عن  )الصندوق(  للتنمية  اإلسالمّي  التضامن  صندوق  بإنشاء  القرار  صدر  لقد 
ذي  و6   5 يومي  عقدت  التي  اإلسالمّي،  المؤتمر  منظمة  لقمة  الثالثة  االستثنائية 
مجموعة  ضمن  خاّصًا  صندوقًا  المكرمة،  بمكة   )2005 ديسمبر  و8   7( 1436هـ  القعدة 

سًا للحّد من الفقر في بلدانه األعضاء عن طريق ما يلي: البنك اإلسالمّي للتنمية مكرَّ
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تشير التقديرات إلى أن نصف أسرة المستشفيات في العالم يشغلها في أي وقت من األوقات المرضى الذين يعانون من أمراض مرتبطة بعدم الحصول على 
المياه النظيفة. وفي البلدان النامية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن أن يصل هذا العدد إلى 80٪. لذلك، يعد الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وخدمات 

الصرف الصحي أحد المجاالت التي يركز عليها صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية للتخفيف من حدة الفقر. 

المالمح البارزة
العمليات

االعتمادات سنة 2017

يبلغ إجمالّي اعتمادات الصندوق 175.6 مليون دوالر أمريكّي سنة 2017، منها 55 مليون دوالر أمريكّي لتمويل   •
5 مشاريع، و120.6 مليون دوالر أمريكّي لتمويل 6 عمليات على شكل منح.

االعتمادات التراكمية فيما بين سنتي 2008 و2017:

117 عملية )في شكل قروض ومنح( لفائدة 33 بلداً عضواً، ساهم فيها الصندوق بمبلغ قدره 734.22 مليون دوالر أمريكّي.  •
موارد الصندوق

رأس المال األّولّي المستهَدف: 10 مليارات دوالر أمريكّي.  •
التعّهد بمساهمات في رأس المال:

2.70 مليار دوالر أمريكّي تعهد بها 49 بلداً عضواً )1.7 مليار دوالر أمريكّي( والبنك اإلسالمّي للتنمية )البنك(   •
)1.0 مليار دوالر أمريكّي(. وما زالت 8 بلدان أعضاء لم تعلن عن مساهمتها في الصندوق.

المساهمات المدفوعة:

المساهمات المدفوعة: 2.58 مليار دوالر أمريكّي، دفع منها البلدان األعضاء 1.58 مليار دوالر أمريكّي، ودفع منها   •
البنك 1.0 مليون دوالر أمريكّي. وتلقى الصندوق دفعة واحدة سنة 2017، بمبلغ قدره 0.94 مليون دوالر أمريكّي.

موارد الصندوق العينية:

أرض وقفية في بنين: 5.35 مليون دوالر أمريكّي
الدخل سنة 2017

الدخل من العمليات:

89.61 مليون دوالر أمريكّي  •
صافي الدخل:

83.74 مليون دوالر أمريكّي.  •
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

استراتيجية  وإجراءات  برؤية  المعضلة  لهذه  التصّدي  للتنمية  اإلسالمّي  التضامن  لصندوق  ينبغي  أنه  ندرك  ونحن 
للتمكين االقتصادّي من أجل تعزيز  جديدة. ومن هذا المنطلق، عزز الصندوق نموذجه التشغيلّي واستحدث برامجاً 

ة للدخل للفقراء لمساَعَدتهم على الخروج من دائرة الفقر. التنمية البشرية، وتوفير فرص العمل واألنشطة الُمدرَّ

وقد ساهم الصندوق بمبلغ تراكمّي في برامجه قدره 734.22 مليون دوالر أمريكّي منذ انطالقه في 2007 حتى ديسمبر 
ر منذ أن بدأ الصندوق عملياته  2017. وهو مبلغ يمثل 30٪ من محفظة البنك اإلسالمّي للتنمية المتعلقة بالتمويل الميسَّ
سنة 2008. وفي سنة 2017 وحدها، بلغت اعتمادات الصندوق 175.6 مليون دوالر أمريكّي، منها 55 مليون دوالر 
لتمويل المشاريع و120.6 مليون دوالر لتمويل المنح. وفي نفس السنة، خّصص الصندوق 20 مليون دوالر في إطار 
التزامه السنوّي الخماسّي تجاه “صندوق العيش والمعيشة” الذي أنشأه البنك اإلسالمّي للتنمية و”مؤسسة بيل وميليندا 
غيتس” بالتعاون مع بعض الدول األعضاء. ويسعى “صندوق العيش والمعيشة” إلى تعبئة بليوني دوالر أمريكّي من 
رة ألجل الدول المستفيدة من برامجه خالل خمس سنوات. ومما يبعث على السرور أيضاً أن الصندوق  الموارد الُميسَّ
خّصص 100 مليون دوالر لصندوق البنك للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وذلك إدراكاً منه للدور الكبير الذي تؤديه 

العلوم والتكنولوجيا في التخفيف من وطأة الفقر.

ال شك في أن العالم اإلسالمّي يشهد اآلن تحّوالت عميقة تمثل منعطفًا حاسمًا في 
تاريخ األمة. وهي تحّوالت ناجمة- جزئّيًا على األقل- عن الواقع االقتصادّي المتمثل في 
الفقر، وسوء التغذية، واألمية، والمرض، والبطالة، وعدم المساواة، وضعف الخدمات 
العامة، إذ تبلغ نسبة الفقر في الدول األعضاء في البنك ِضعف المتوسط   العالمّي، 
ر.  الفق خط  تحت  اإلسالمّي  التعاون  منظمة  دول  ُربع  نصف سكان  من  أكثر  ويعيش 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتصدي لهذه الحالة، فإنه يبدو واضحًا أّن ما تحقق 

من إنجازات هو دون المأمول.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ماً كبيراً بحصوله على التزامات جديدة من الدول األعضاء بالمساهمة في رأسماله طبقاً للمعايير  وحقَّق الصندوق تقدُّ
التي أقّرها مجلس محافظي الصندوق. وتدعو هذه المعايير الدول األعضاء إلى تحديد مستوى المساهمات الطوعية في 
رأسمال الصندوق بناًء على الناتج المحلّّي اإلجمالّي الحقيقّي للبلد، وقيمة صادراته اإلجمالية، واحتياطياته من العملة 
الصعبة. وقد أعلنت خمسة دول - حتى اآلن - عن مساهماتها في الصندوق استناداً إلى هذه المعايير، ويُتوقع أن تحذو 

دوٌل أخرى حذوها.

وبلغت االلتزامات الجديدة بالمساهمة في رأسمال الصندوق 24.1 مليون دوالر أمريكّي سنة 2017. وفي نهاية نفس 
السنة، بلغ رأس المال المدفوع 2.58 مليار دوالر، وبلغت التزامات الدول األعضاء والبنك اإلسالمّي للتنمية 2.70 
مليار دوالر أمريكّي. بيد أننا ندرك الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتعبئة رأس المال المستهَدف البالغ 10 مليارات 
دوالر أمريكّي. ولهذا السبب، واصلنا تحسين نموذج أعمال الصندوق في إطار الهيكل التنظيمّي الجديد للبنك لجعله 

أكثر بساطة وأكثر فعالية بإيالء االهتمام لهذا الهدف األساسّي المتمثّل في حشد الموارد.

وأوّد أن أعرب عن خالص تقديري لمجلس إدارة الصندوق على ما قدمه من دعم متواصل وقيادة ماهرة طوال السنة 
الماضية. والتقدير موصول أيضاً لموظفي الصندوق على ما أبدوه من تفان في عملهم، وأود التأكيد بأن إدارة الصندوق 
لن تالؤ جهداً في سبيل نيل ثقة الدول األعضاء بالمثابرة على تحسين طرق عمل الصندوق وآليات تنفيذه، ووضع 

أهداف أكبر لبرامجه.

د. بندر بن محمد حمزة حجار

رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية
رئيس مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية
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كلمة المدير العاّم

اإلسالمّي  التضامن  صندوق  إدارة  توّليُت  عندما 
نوع  من  صعوبات  يواجه  وجدُته   ،2016 سنة  للتنمية 
خاّص. وهي صعوبات تجّلت في عدم وجود مساهمات 
جديدة من الدول األعضاء خالل ثالث سنوات متتابعة، 
البنك  “مجموعة  في  الصندوق  دور  وضوح  وعدم 
السحب  عمليات  ومحدودية  للتنمية”،  اإلسالمّي 
صات المنح، التي لم تكن تتجاوز  للتمويل، وضآلة مخصَّ
للصندوق. كما أدركُت حاجة  السنوّي  الدخل  5% من 
الصندوق إلى تعزيز جهوده في مجال تعبئة الموارد. 
نموذج  ينّفذ  أن  كذلك  الصندوق  من  مطلوبًا  وكان 
أعمال جديد ويضع برامج أكثر تلبية الحتياجات الدول 
األعضاء. وقد ُحْزت، بصفتي أول مدير عاّم لصندوق 
التضامن اإلسالمّي للتنمية، شرف تكليفي بإجراء هذه اإلصالحات، التي استمّرت طوال 

سنَة 2016 وازدادت وتيرتها في 2017.

كلمة المدير العاّم

عن  اإلعالن  على  لتشجيعها  األعضاء  الدول  مع  مشاورات  بدأنا  الموارد،  تعبئة  مستوى  انخفاض  مواجهة  وفي 
مساهماتها في الصندوق استناداً إلى المعايير التي حدَّدها مجلس المحافظين منذ سنة 2011. وتأخذ هذه المعايير في 
االعتبار الناتج المحلّي اإلجمالّي الحقيقّي للبلد، وقيمة صادراته اإلجمالية، واحتياطياته من العملة الصعبة. وقد بدأت 
جهودنا تؤتي أكلها، عندما أعلنت خمسة بلدان أعضاء عن مساهماتها في الصندوق استناداً إلى هذه المعايير الهامة، 
وهي الكويت والسودان وغامبيا وبنين واتحاد ُجزر الَقَمر. وفي هذا الصدد، أوّد أن أتقدَّم بخالص الشكر والتقدير لهذه 
الدول. ونتوجه بالشكر أيضاً إلى المملكة العربية السعودية على التزامها ودفعها 1.0 مليار دوالر أمريكّي لصندوق 

التضامن اإلسالمّي للتنمية.

ومما يبعث على السرور أيضاً أن عدداً من الدول أوقفت أراضي للصندوق ليستغلها ويحقق إيرادات تعزز موارده. 
وفي بنين، شارك صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية في حفل تدشين أّول وقف له، واتُِّخذت جميع تدابير التمويل، 

ويُتوقَّع أن يكتمل المشروع قبل نهاية سنة 2021.

أّما مسألة الدور الخاّص بصندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية في مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية، فهي مسألة جرى 
البّت فيها أخيراً. وتّم تحديد دور الصندوق في تعبئة رأسماله وموارده التكميلية، إضافة إلى وضع برامج التخفيف من 
وطأة الفقر التي يمكنها أن تساعده على تعبئة المزيد من الموارد المالية من الجهات الشريكة. وسيكون وضع وتنفيذ 

برامج التخفيف من وطأة الفقر واستثمار رأسمال الصندوق من مسؤولية إدارات البنك المعنيّة.

اإلحسان  و“صندوق  النقدّي‟؛  الوقف  مثل “صكوك  الموارد،  لتعبئة  مبتكرة  منتجات  باستحداث  الصندوق  قام  كما 
الستثمار األوقاف‟. ونحن نستخدم اآلن صندوق اإلحسان إلنشاء صندوق وقفّي خاص بالقدس يُمّكن من دعم أهلها 

في تحسين مستوياتهم المعيشية.
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كلمة المدير العاّم

وقد بدأ صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية باتخاذ مبادرات للتخفيف من وطأة الفقر وتعبئة الموارد مثل:

التمكين االقتصادّي مع “مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية‟، و“مؤسسة  مبادرة صناديق وبرامج   •
الراجحّي الخيرية‟، وحكومة أفغانستان، وحكومة السودان؛

مبادرة إلحاق األطفال الذين تركوا الدراسة بالمدارس مع “مؤسسة التعليم فوق الجميع‟؛  •
مبادرة استحداث فرص عمل جديدة مع مؤسسة “ِصلَتك‟؛  •

وميليندا  بيل  و“مؤسسة  للتنمية  اإلسالمّي  البنك  أنشأه  الذي  والمعيشة‟،  العيش  في “صندوق  المساهمة  مبادرة   •
التضامن  صندوق  صات  مخصَّ مجموع  بلغ   2017 نهاية  وحتى  األعضاء.  الدول  بعض  مع  بالتعاون  غيتس‟ 
اإلسالمّي للتنمية لصندوق العيش والمعيشة 40 مليون دوالر أمريكّي. وقد اجتذب هذا التمويل 110 ماليين دوالر 
أمريكّي في شكل منح و700.0 مليون دوالر أمريكّي من التمويل اإلضافّي من جهات شريكة أخرى، وذلك من 

أجل تطوير القطاعات الريفية ومكافحة األمراض المعدية في الدول األعضاء األقّل نمّواً؛
مبادرة دعم وتطوير المبادرات العلمية والتكنولوجية لمساعدة الفقراء، وذلك بالمساهمة بمبلغ 100 مليون دوالر   •
أمريكّي في “صندوق البنك للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار‟. وترمي هذه المساهمة إلى مساعدة البنك اإلسالمّي 
للتنمية على تعبئة مبلغ إضافّي قدره 300 مليون دوالر أمريكّي من جهات شريكة أخرى لفائدة هذا الصندوق الهاّم؛
مبادرة مكافحة العمى الممكن تفاديه، التي ترمي إلى إجراء مائة ألف عملية جراحية للعيون وعالج مليون مصاب   •
بأمراض العيون خالل خمس سنوات، والمشاركة في تعزيز القدرات وأفضل الممارسات في مجال صحة العيون 

في الدول المعنيّة؛
مبادرة مشاريع التنمية المجتمعية في سيراليون وإندونيسيا؛  •

مبادرة عالج ناسور الوالدة.  •

وفي سنة 2017، بلغت اعتمادات الصندوق من القروض والمنح 175.6 مليون دوالر أمريكّي، أي بزيادة قدرها 
ص هذا المبلغ لمشاريع تخدم الفقراء  76.7٪ عن مبلغ 99.1 مليون دوالر أمريكّي الذي اعتُمد سنة 2016. وقد ُخصِّ
في أهم القطاعات اإلنتاجية واإلنسانية في الدول المستفيدة. وواصل الصندوق دعم برامج الطاقة المتجددة من أجل 
زيادة فرص الحصول على طاقة حديثة ومستدامة بأسعار غير مكلِّفة في المناطق الريفية، وهو أمر ضرورّي لتحقيق 
جميع أهداف التنمية المستدامة. كما دعم برامج في مجاالت المنح الدراسية للطالب المحتاجين والمستحقين، والصحة، 
واألعمال التجارية الزراعية، والعلوم والتكنولوجيا، ودعم الاّلجئين السوريين، وغيرها. وقد اكتمل حتى اآلن 17 

مشروعاً من مشاريع صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية بتكلفة إجمالية قدرها 921 مليون دوالر أمريكّي.

مات العيش  بيد أننا ندرك أن مفتاح نجاحنا هو تعبئة الموارد الاّلزمة لبرامج الصندوق وتقديم الدعم للمحرومين من مقوِّ
م ما يحمله فقراء األّمة  األساسية. إذ من دون ذلك، لن يكون الصندوق قادراً على تنفيذ مهمته، وهو ما من شأنه أن يحطِّ

من آمال وتطلعات للخروج من دّوامة الفقر.

د. وليد عبد المحسن الوهيب

مدير عام صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
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عبء الفقر في الدول األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنمية

عبء الفقر في الدول األعضاء في 1
البنك اإلسالمّي للتنمية

كان النشاط االقتصادّي في الدول المتقدمة والنامية أكثر مالءمة خالل 2017، حتى إنّه تعّزز أكثر في الدول المرتفعة 
الدخل. وفي خالل ذلك العام، قّدر النمو في الناتج العالمّي بنسبة 3.5٪. أّما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
فقد كان النمو بطيئاً نسبياً، مما يعكس في المقام األول تباطؤ تصدير النفط 1. وعلى الخصوص، لقد أثر انخفاض أسعار 
النفط تأثيراً أكبر على معّدالت النمّو في الدول المصدِّرة للنفط بالمنطقة. وكانت الظروف االقتصاديّة في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى ظروفاً صعبة: إذ زاد النمّو قلياًل، ولكنه لم يكد يعود إلى المستوى اإليجابي من حيث نصيب الفرد 

في المنطقة كلها.

التعليم  الماضي في مجاالت  العقد  تقدُّم سريع خالل  إحراز  من  تقريباً  الدول  التراجُع جميَع  يمنع  لم  العموم،  وعلى 
والصحة والدخل بحسب مؤشر التنمية البشرية، حتى اّن كل الدول التي تتوافر عنها بيانات لم تعرف انخفاضاً في 
قيمة مؤشر التنمية البشرية سنة 2017 عما كانت عليه مثاًل سنة 2000 2. وقد اقترن إحراز تقدم أسرع في البلدان 
ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض خالل هذه الفترة بتقارٍب بيٍِّن في قيم مؤشر التنمية البشرية في العالَم أجمع، حتى 
وإن كان التقدم متفاوتاً داخل المناطق وفيما بينها. وإذا كانت المساواة عنصراً ضروريّاً للتنمية البشرية، فإن معظم 
الدراسات تتفق على أن التفاوت في الدخل العالمّي كبير، على الرغم من عدم وجود توافق في اآلراء بشأن التطورات 

الحديثة 3.

الحالة في الدول األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنمية

خالل العقود الثالثة الماضية، أحرزت الدول األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنمية تقدماً كبيراً في الحّد من الفقر. وأدى 
النمّو االقتصادّي القوّي والتقّدم التكنولوجّي وعولمة المبادالت التجارية والتمويل دوراً أساسيّاً في تحسين مستويات 
الناس المعيشية في مختلف الدول األعضاء. كما عرفت الدول األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنمية - التي تمثّل جزءاً 
كبيراً من العالم النامي - تحسناً تمثل في انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خّط الفقر المدقع من 41.1٪ سنة 
1990 إلى نحو 21.0٪ سنة 2016، أي بنسبة 20.1٪. وعلى الرغم من التطورات اإليجابية، فإن حالة الفقر تظل 

مثيرة للقلق في العديد من الدول األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنمية، وال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأحرز معظم الدول األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنمية تقدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أنّها حّققت عدداً 
من “األهداف اإلنمائية لأللفية‟ السابقة )MDGs( التي وضعتها األمم المتّحدة. فتراجع الفقر المدقع، وانخفض معدَّل 
وفيات األطفال، وتحسنت صحة األم، وتراجع انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب/ اإليدز في أكثر الدول إصابة 
به. وانخفض معدل اإلصابة بالمالريا، ولكنه لم يصل إلى المستوى الذي كان متوّقعاً. وُسّجل تقّدم في تعميم التعليم 
االبتدائي، ويسير العديد من الدول نحو تحقيق هذا الهدف، وإن كان ال بّد من مواصلة تجويده. وأحرزت الجهود في 
سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين تقدماً، فزاد عدد النساء العامالت وارتفع عدد الفتيات المتعلمات. وهذا األداء الجيّد 
ينعش األمل في تعزيز القدرات في مجال التصدي للفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعيّة على المدى المتوسط. زد 
على ذلك‘ أن تأثير التوترات جليٌّ في قطاع التجارة. فقد تضررت تجارة السلع والخدمات، والسيما قطاع السياحة. 
وأدى اضطراب التجارة إلى ارتفاع األسعار المحلية للمواد األساسية )كدقيق القمح واألرز(، مما كانت له انعكاسات 
العمل  أحوال سوق  تفاقم  يزيد من  التجارة  في  أّن اضطراب  كما  الفقيرة.  األسر  المعيشية، وال سيما  األحوال  على 

1  صندوق النقد الدولّي، مستجدات آفاق االقتصاد العالمّي، يوليو 2017.
2  مختلف تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائّي عن مؤشر التنمية البشرية.

3  اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادّي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمّي، حالة الفقر، 2017.
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مؤشر الجوع: مقياس الشدة
9.9 ≤19.9-1034.9-20.049.9-35.050.0 ≥
منذر بشدةمنذرخطيرمعتدلمنخفض

010203550

مؤشر الجوع العالمي: 2016
-  50 دولة في حالة خطيرة أو مزعجة

م •   815  مليون شخص يعانون من نقص التغذية   •   51.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد   •   154.8 طفل يعانون من التقزُّ

الفقر في الدول األعضاء في البنك

الفقر النقدي مهم.  •
الفقر غير النقدي مدمر.  •

يعيش ربع السكان )26.75٪( في الدول األعضاء تحت فقر متعدد األبعاد.  •
يتفاوت التقدم في التنمية البشرية بشكل كبير بين الدول األعضاء.  •

شهدت الدول األعضاء تحسناً في التنمية البشرية بمرور الوقت، ولكن هناك حاجة إلى إحراز تقدم أسرع.  •
يتعيّن على الدول األعضاء مواصلة االستثمار في العنصر البشري.  •

يشكل نقص التغذية في مرحلة الطفولة حالة شائعة في البلدان األقل نموا، مع نتائج صحية قصيرة األجل وطويلة األجل، ويمكن أن تترافق أيضا مع االفتقار 
إلى التنمية المعرفية. تقدر منظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية يمثل 54 في المائة من وفيات األطفال.

بمراحل  تمر  التي  العربية  البلدان  حافظت  الصعبة،  االجتماعيّة  الظروف  من  الرغم  على  العربية:  المنطقة 
انتقالية على استقرار االقتصاد الكلّّي عموماً. غير أّن تصاعد الضغوط في كثير من البلدان كان ذا تأثير عميق على 
قدرة المنطقة على الصمود، وأدى إلى تراجع االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحلي واإلنتاج الصناعّي في 
كثير من الدول. كما تضرر النشاط االقتصادّي من تواتر إضرابات العّمال، واضطراب العمل، ومشاكل البنى التحتية، 
المشهد  تهيمن على  التطورات  هذه  تزال  ولذلك ال  المجاورة.  البلدان  إلى  النزاعات  آثار  امتداد  واللجوء، ومخاطر 

االقتصادّي والمستقبل المنظور في المنطقة.
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المجموع الكلي لدول
منظمة التعاون االسالمي

المجموع لكل دول العالم حصة الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي 
لمنظمة التعاون اإلسالمي في العالم

مليار دوالرنسبه مئويه

الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية: الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي ونصيبها في العالم

المصدر: توقعات الزراعة في دول كومسيك - 2017

الصعبة أصاًل، ويؤدي إلى مزيد من البطالة، ونقص في فرص العمل الالئق، مع ما لذلك من انعكاسات على الفقراء.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50٪ خالل السنتين الماضيتين في البلدان النامية المصّدرة للنفط في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا )التي تمثل نحو ثلث إنتاج النفط في المنطقة(، وتأثر أيضاً إنتاج النفط، مما ينّم عن نكسات أمنية في 
بعض المناطق ومشاكل في البنى التحتية. وفي الوقت نفسه، واصلت بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط 

تقديم الدعم المالّي للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. 

المنطقة األفريقية: ال يزال الفقر، سواء الفقر النقدي أو الفقر المتعدد الجوانب، منتشراً في منطقة أفريقيا، على 
الرغم من أنّها كانت أقل المناطق تأثراً بالتوترات االجتماعيّة والسياسية العالمية األخيرة. فانخفضت مستويات الناتج 
أمريكّي  بنحو 1.99 دوالر  الذين يعيشون  الفقراء  تاريخية، وتجاوزت نسب  إلى مستويات  للفرد  المحلي اإلجمالي 
في اليوم 50٪ في بعض من الدول، منها سيراليون وموزمبيق وتشاد والنيجر وأوغندا والصومال 4 . كذلك، تعتبر 
هذه الدول من أدنى البلدان في المنطقة من حيث مؤشر التنمية البشرية. ومن بين الدول األعضاء في البنك اإلسالمّي 
للتنمية، تحتل هذه الدول - باستثناء اليمن وأفغانستان - المرتبة الدنيا أيضاً 5 . ويجعل نقص التعليم وعدم كفاية المستوى 
المعيشي وقلة الدخل مؤشرات الفقر المتعدد الجوانب مرتفعة، والسيما في غالبية الدول األفريقية. والدول التي تحتل 
المراكز الدنيا في هذه الفئة هي النيجر ومالي وبوركينافاسو وغينيا واالتحاد الَقَمري وموزمبيق وتشاد، التي تعاني من 
فقر مدقع متعدد الجوانب 6 . وعالوة على ذلك، يعيش أكثر من 50٪ من السكان في المنطقة األفريقية الحرمان من 

الخدمات واالحتياجات اإلنسانية األساسية.

4  اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادّي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمّي، حالة الفقر، 2017.
5  المصدر نفسه.

6  مؤشر الفقر العالمي المتعدد األبعاد 2017 - مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، جامعة أكسفورد، 2017.
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الصادرات والواردات الزراعية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
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مليار دوالر

الصادرات الزراعية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الواردات الزراعية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

المصدر: توقعات الزراعة في دول كومسيك – 2017

وتكشف قيم مؤشر الجوع العالمّي في الدول األفريقية عن تباين كبير بين الدول األعضاء. غير أّن معظمها يتراوح 
بين قيم متوسطة وخطيرة، مع وجود بلدين )هما تشاد وسيراليون( في مرحلة مقلقة 7 .

المنطقة اآلسيوية: على الرغم من الصعوبات الكبيرة، فقد جاوزت البلدان النامية اآلسيوية األعضاء في البنك 
اإلسالمّي للتنمية التوقعات، وأحرزت تقّدماً كبيراً في التصّدي لمشكالت الفقر وفي تحسين مؤشرات التنمية البشرية. 
فواصلت بلدان المنطقة تحقيق زيادٍة في الدخل الفردي، وانخفاٍض كبير في معدل وفيات األطفال، وارتفاٍع في االلتحاق 
بالمدارس االبتدائية والثانوية للذكور واإلناث. وال تعاني هذه البلدان من فقر مدقع متعدد الجوانب كما هو الحال في 

منطقة أفريقيا.

ويتضح من مؤشرات الفقر المتعدد الجوانب لمعظم الدول اآلسيوية أن أقل من ثلث السكان يعانون من الحرمان 8 . 
وكذلك، تعاني معظم هذه الدول من الحرمان في مجال التعليم والّصحة. كما يعاني ثلث هذه المجموعة على األقل من 

نقص التغذية ومن انعدام الصرف الصحّي.

ومن ناحية أخرى، يظهر مؤشر الجوع العالمي تبايناً كبيراً بين بلدان المنطقة األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنمية. 
فإذا كانت قيم مؤشر الجوع العالمي في أربعة بلدان آسيوية )هي ألبانيا وإيران وقازاقستان وتركيا( أقل من 5، فإنها 
تظل مرتفعة جّداً في بعض البلدان 9. غير أن جميع البلدان اآلسيوية حققت تحسناً ملحوظاً في قيم مؤشر الجوع العالمي 

خالل العقدين الماضيين.

7  مؤشر الجوع العالمّي- 2017.
8  المصدر نفسه.

9  مؤشر الجوع العالمّي- 2017، المصدر نفسه.
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األمن الغذائّي

فيها  يكون  التي  البلدان  تعاني  ما  كثيراً 
بالفقر  تتعلّق  مشاكل  من  شحيحاً  الغذاء 
الغذائي، إذ يتعرض الماليين من األفراد 
فيها للجوع. ولذلك تصّدر األمن الغذائّي 
في  األعضاء  الدول  من  العديد  برامج 
أّن  والسيما  للتنمية،  اإلسالمّي  البنك 
الغذاء،  استيراد  على  يعتمد  منها  الكثير 
وفي مقدمتها البلدان التي ال تملك القدرة 
الطلب  لتلبية  الغذاء  إنتاج  على  الكافية 

المحلّي.

األبحاث  “مركز  أجراها  دراسة  وتشير 
واالجتماعيّة  واالقتصاديّة  اإلحصائية 
أّن  إلى  اإلسالميّة‟  للبلدان  والتدريب 
التعاون  منظمة  بلدان  في  األغذية  إنتاج 
 2000 سنتي  بين  فيما  كان  اإلسالمّي 
السكاني  النمو  من  أعلى  و2013 
أن  غير  العالمي.  المتوسط    من  وأعلى 
منظمة  في  عضاء  األ الدول  من  العديد 
التعاون اإلسالمّي هي، في المتوسط، بلدان 
قادرة  وغير  لألغذية  صافية  مستوردة 

على سّد احتياجاتها الغذائية من المصادر المحليّة، حيث يقّل إنتاج الفرد من الغذاء عن المتوسط   العالمّي 10. وهذا يعني 
أّن هذه الدول ال تملك القدرة الكافية على إنتاج الغذاء لتلبية الطلب المحلي لسكانها المتزايدين، مما يجعلها تعتمد في 

هذا المجال على االستيراد.

وكانت لألزمتين العالميتين الماضيتين، المالية والغذائية، آثار بعيدة المدى على حالة الفقر، ال سيما في الدول المستوردة 
الصافية لألغذية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وحدهما زاد من عدد األشخاص 
الذين يعانون من الفقر المدقع في العالم بما ال يقل عن 100 مليون نسمة. ولما كانت الدول األعضاء في البنك تمثّل 

40٪ من فقراء العالم، فإنها تمثل - وال شك - حّصة كبيرة من هذه الزيادة أيضاً.

وإلى جانب الفقراء في المناطق الريفية، يعتبر الفقراء في المدن الذين يعتمدون على السوق للحصول على الغذاء من 
الفئات األكثر عرضًة للخطر، حيث تكون حّصة الغذاء في إنفاقهم اإلجمالي أعلى من حّصة الناس األكثر ثراء. وبينما 
تتراوح حصة الغذاء بين 10 و20٪ من اإلنفاق االستهالكي في الدول الصناعية، فإنها تتراوح بين 60 و80٪ في 
أّي بلد من الدول األقل نمّواً. ومن ثم، تتأثر معظم األسر الفقيرة في الدول األعضاء باألزمات الغذائية، والسيما األسر 

التي تعولها النساء.

10   مركز البحوث اإلحصائية واالقتصاديّة واالجتماعيّة والتدريب للدول اإلسالميّة )مركز أنقرة(، )2016(، الزراعة واألمن الغذائي في البلدان  
       األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمّي.

على الرغم من الضغوط السكانية، تمكنت بنغالديش من تحسين توافر األغذية والمنتجة محلًيا 
وإمكانية الوصول إليها من خالل تيسير الحصول على التمويل األصغر لصغار المزارعين.
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التقرير السنوّي العاشر 1438  - 1439 )201٧( 

البنك اإلسالمّي  الدول األعضاء في  المنخفضة في  القديمة والمحاصيل  الزراعية  التكنولوجية  الوسائل  وفضاًل عن 
التصدي  بغية  الزراعة  مجال  في  والشراكة  االبتكاَر  ملموساً  أصبح  الذي  المناخية  التغيّرات  تأثير  يتطلب  للتنمية، 
المستدام لنقص الغذاء. وال بّد أيضاً من بناء قدرة النظم الزراعية على الصمود، واكتساب العلوم المتقدمة لتحصيل 
مستقبل  بشأن  ليس مجرد مسعى  وهذا  والمراعي.  الحقول  في  وتوظيفها  الجيدة  الزراعية  الممارسات  المعرفة عن 
غامض، بل هو واقع يشّكل تحدياً حقيقيّاً للمزارعين اليوم، ويؤثر على أسباب معيشتهم. غير أنه يجب البحث عن حلول 
للتصدي هذا التحدي، وأحوُج ما تكون إلى هذه الحلول الدول األعضاء التي يتعيّن عليها توفير الغذاء الالزم لسكانها 
المتكاثرين. ويتطلب ذلك – جزئيّاً - تعزيز تدخل صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية من أجل إحداث نقلة في طريقة 
إنتاج الدول األعضاء للغذاء وتجنب تبذيره. وال بّد أيضاً من دعم الدول األعضاء في اعتماد نظم غذائية مستدامة 

لتعزيز سالسلها الغذائية وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التقلبات في العرض والتكلفة.

بطالة الشباب

بطالة الشباب إحدى المشاكل االقتصاديّة واالجتماعيّة الكبرى التي يواجهها العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمّي، 
وتتطلب اهتماماً عاجاًل. وتستوجب المشاكل الحالية والمحتملة الناجمة عن بطالة الشباب في هذه البلدان اتخاذ إجراءات 
التعليمية  والمؤسسات  الخاّص  والقطاع  الحكومات  أي  األساسية،  المعنيّة  األطراف  جميع  بإشراك  وذلك  شاملة، 
ومنظمات المجتمع المدني. وتتباين أسباب البطالة من بلد إلى آخر، تبعاً للظروف االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسية 

السائدة، ولكن أهم من ذلك كله هو عدم كفاية فرص العمل وعدم مطابقة المهارات.

وفي الوقت الحالّي، يعاني الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أعلى معدالت بطالة الشباب في العالم. وعلى الخصوص، 
تبلغ نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة( ما ال يقل عن ضعف معّدل البطالة اإلجمالّي. وعالوة 
على ذلك، يتجاوز معّدل بطالة الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معّدلها في أّي منطقة أخرى من مناطق 
االقتصادّي وزيادة  النشاط  انخفاض  في  المنطقة  في  األخيرة  االجتماعيّة  األحداث  . وساهمت   11 بنحو ٪25  العالم 
البطالة. وال تزيد فرص العمل المتاحة بالتناسب مع الزيادة في السكان والمشاركة في القوى العاملة. وتتمثل المشكلة 
ح نُشوُءها مع نمّو  التي تواجه العديد من الشباب العاطلين في االفتقار إلى المهارات الاّلزمة لفرص العمل التي يُرجَّ
االقتصاد. ويؤدي عدم التوافق بين توفير المهارات والكفاءات من جانب القوى العاملة والطلب من جانب أرباب العمل 
إلى بطالة هيكلية. وعلى الصعيد االقتصادّي، يظل أفضل تدبير يحمي من استبعاد الشباب هو تعليمهم إلى أقصى حّد 

من أجل اكتساب المهارات المناسبة لسوق العمل وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم.

ولقد حذرت منظمة العمل الدولية من جيل من الشباب يحمل جروحاً غائرة، ويواجه مزيجاً خطيراً من البطالة المرتفعة 
وزيادة الخمول والعمل غير المستقر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في الشرق األوسط، واستمرار ارتفاع الفقراء 
العاملين الذين ال يزال دخلهم دون خّط الفقر الرسمي. وتقّل يوماً بعد يوم فرصهم في الحصول على عمل منتج، يوّفر 

دخاًل عاداًل، وأمناً في مكان العمل، وحماية اجتماعيّة لألسر، وآفاقاً أفضل للتطور الشخصّي.

11   االتجاهات العالمية الستخدام الشباب- 2017، منظمة العمل الدولية.
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وتشير التوقعات السكانية الحالية إلى أن الشباب سيظلون أحد أهّم عوامل القوة لدول منظمة التعاون اإلسالمّي خالل 
العقود المقبلة. ومع ذلك، هناك قضايا حاسمة ينبغي معالجتها من أجل التوظيف الفعال لعامل القوة هذا. وإذا كان ذلك 
يتيح فرصاً كبيرة لدول منظمة التعاون اإلسالمّي، فإنّه يجعلها تواجه أيضاً صعوبات جسيمة في االستفادة من هذه 
اإلمكانات العظيمة. فارتفاع عدد القوى العاملة، وعدم مطابقة المهارات، وركود سوق العمل والمنتجات، وكبر حجم 
القطاع العام، وارتفاع األجور التحفظية هي أكبر أسباب البطالة المرتفعة والمستمرة للشباب. ويتعين على البلدان أن 
تواجه هذه المشكلة، وأال تعُزَب عن بالها مهمة توفير مزيد من فرص العمل على المدى المتوسط، ألنها ضرورية 
لمكافحة الفقر وتحقيق نمو شامل. وفي هذا السياق، قد تحتاج البلدان إلى مساعدة فنية ومالية - فضاًل عن اإلصالحات 
الداخلية - لتحسين مناخ األعمال، وإلى الشروع في برامج تدريبية فعالة لتسهيل إدماج العمال الشباب في سوق العمل 

على المدى المتوسط.

األطفال غير الملتحقين بالمدارس

في الوقت الذي تسعى فيه البلدان 
إلى تحقيق تعميم التعليم االبتدائي 
تشير  سنة 2030،  قبل  والثانوي 
التقديرات إلى أّن 58 مليون طفل 
يفتقرون  العالم  أنحاء  جميع  في 
إلى التعليم، وكثير منهم في الدول 
اإلسالمّي  البنك  في  األعضاء 
الماضي،  العقد  وخالل  للتنمية. 
األوسط  “الشرق  بلدان  استثمرت 
كثيرة  موارد  أفريقيا‟  وشمال 
األطفال  من  المزيد  إللحاق 
بالفصول الدراسية. وقد انخفضت 
معدالت األطفال الذين ال يلتحقون 
انخفاضاً  االبتدائية  بالمدرسة 
إلى  األحيان  أغلب  وفي  كبيراً، 

النصف، مما أعاد األمل للماليين وأتاح لهم فرصاً جديدة. غير أّن هذا التقدم قد تباطأ في السنوات األخيرة. وتشير 
التقديرات إلى أن 4.3 مليون طفل بلغ سّن الدراسة االبتدائية و2.9 مليون طفل بلغ سّن التعليم اإلعدادّي ال يزالون 
التعلم  الذي يقوم عليه  التعليم قبل االبتدائي - وهو األساس  المدرسة. وإذا أخذنا في الحسبان سنة واحدة في  خارج 

المستقبلي للطفل -، فإن عدد األطفال غير المتمدرسين في 20 بلداً عدد صادم، وهو 12.3 مليون طفل. 

وتزداد هذه المشكلة حّدة في الدول المتضررة من النزاعات على الخصوص. إذ يعاني ما يقرب من نصف مليون 
طفل في غزة من تأخر بداية السنة الدراسية في كثير من األحيان بسبب الحاجة إلى ترميم المدارس التي تُتََّخذ مالجئ 
أثناء موجات النزاعات المتكررة. وخالل السنتين الماضيتين، ارتفع عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن، 
وهو عدد كان مرتفعاً حتى قبل النزاع. فقد تأثّر الماليين من األطفال بإغالق المدارس. وبسبب إغالق المدارس، لم 
يتمكن أكثر من ثالثمائة وخمسين ألف طفل من متابعة دراستهم في السنة الماضية، مما رفع العدد اإلجمالي لألطفال 
غير الملتحقين بالمدارس في اليمن إلى أكثر من مليوني طفل في نهاية سنة 2017. وتشير تقديرات اليونيسف إلى 
تعذر استخدام 2108 مدارس في جميع أنحاء البالد خالل السنة الماضية. وفي العراق، كان 1.2 مليون طفل خارج 
الصفوف الدراسية سنة 2017، وتضررت مدارس عديدة، إن لم يكن قد أصابها الدمار التاّم. كذلك، تشير التقديرات 
إلى أن 1.75 مليون طفل في سوريا لم يلتحقوا بالمدارس، وأن خطر التخلي عنها بات مرتفعاً حتى في حالة األطفال 

الذين حالفهم الحظ الرتيادها.

العودة إلى المدرسة
لدي حلم أيضًا ...

أريد أن أتعلم في المدرسة
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التقرير السنوّي العاشر 1438  - 1439 )201٧( 

أدى النمو السكاني في أفريقيا إلى الكثير من الضغوط على الموارد العامة. وحيث أن األطفال يمثلون 45 في المائة من السكان، فإن العبء على 
التعليم أصبح هائال.

في منطقة أسيا. فعلى الرغم من انخفاض عدد األطفال غير  بالمدارس كثير أيضاً  الملتحقين  إّن عدد األطفال غير 
الملتحقين بالمدارس في باكستان، فإن األرقام ال تزال كبيرة مما يتطلب حالة استنفار حقيقية في مجال التعليم. وتشير 
التقديرات إلى أّن عدداً كبيراً من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات ال يزالون خارج المدرسة. وتكشف 
س فيها معلٌم واحد، وتضّم قاعة واحدة فقط)12(. أما  اإلحصاءات أيضاً أّن كثيراً من المدارس االبتدائية في البالد يَُدرِّ
في أفغانستان، فتشير التقارير إلى أّن ما يقارب 3.5 مليون طفل حرموا من التعليم بسبب انعدام األمن في البالد)13(. 
كذلك، تؤكد تقاريُر منظمة “اليونيسيف‟ أنّه على الرغم من التقّدم الجيّد الذي أحرزته بنغالديش في االلتحاق بالمدارس 
االبتدائية، فإّن عدداً كبيراً من األطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات ال يزالون خارج المدرسة، أو لم يلتحقوا 

بالمدارس قّط. 

وعلى الرغم من أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حققت نتائج مثيرة لإلعجاب في محو األمية وااللتحاق 
بالمدارس خالل العقود الماضية، بحيث ارتفعت معدالت محو األمية من 49٪ سنة 1990 إلى أكثر من 60٪ في 
الوقت الحالّي، فإن عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس ال يزال كبيراً. وتشير التقديرات إلى أّن 45 مليون طفل في 
سّن التعليم االبتدائّي غير ملتحقين بالمدارس، وهو ما يقارب 40٪ من السكان الذين بلغوا سّن التعليم االبتدائّي. ومن 
أصل هذا العدد، يوجد 24 مليون منهم في غرب ووسط أفريقيا حيث 45٪ من األطفال في سّن التعليم االبتدائي هم 
خارج المدرسة. ومعدالت محو األمية في بلدان، مثل النيجر وبوركينافاسو، هي من أدنى المعدالت في العالم. ففي 
بوركينافاسو، قّدر المعدل الصافي للتسجيل في المدرسة بنسبة 66٪، ومعدل إتمام التعليم االبتدائي بنسبة 58٪ سنة 
2014)14(. ويقّدر عدد األطفال البالغين سّن التعليم الثانوي غير الملتحقين بالمدارس بثالثة أضعاف عدد األطفال 

البالغين سّن التعليم االبتدائّي غير الملتحقين بالمدارس.

12   إحصاء التعليم في باكستان 2015- 2016، أطلقتها المنظومة الوطنية لمعلومات إدارة التعليم )NEMISIS(– وهي فرع تابع لوزارة التعليم االتحادّي 
.)1319300/https://www.dawn.com/news( .2017 والتدريب المهني- مارس

million-afghan--35/21/05/2017/https://www.pajhwok.com/en( باكستان، مايو 2017.  التربية والتعليم،  13   وزارة 
.)children-out-school

ثة عن التعليم الوطنّي في بوركينااسو، البنك الدولّي- 2014. 14   نبذة محدَّ
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۱,۰۳ ۱,۰٥

۱,٥٤

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

العــالم الدول األعضاء
في البنك

الدول النامية الدول األقل نموا

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

وعلى العموم، فإن األطفال غير الملتحقين بالمدارس هم أفقر األطفال، وهم أولئك الذين يعيشون غالباً في المناطق 
ل تكاليف إرسالهم إلى المدرسة، أو تكون المدرسة بعيدة عنهم بمسافات  الريفية أو الذين ينتمون إلى أسر ال تستطيع تحمُّ
طويلة جّداً، أو يكون مستوى التعليم فيها متدنياً، أو يكون معلموها غير حاصلين على تدريب كاف، أو تكون النتائج 
الدراسية المحّققة فيها ضعيفة، أو تكون المدارس نفسها واقعة في مناطق بائسة، بل خطرة. وهم الماليين من األطفال 
الذين يعيشون في بلدان أو مناطق تتسم بعدم االستقرار أو انعدام األمن أو الفقر المدقع، أو دمِّرت مدارسها بسبب 

النزاعات. وهم أيضاً أطفال في سّن التعليم اإلعدادّي- ومعظمهم ذكور- يتسربون كل سنة.

ويقتضي التغلُب على مشكلة عدم االلتحاق بالمدارس التعاوَن على تذليل العقبات التي تحول دون الدراسة. ونادراً ما 
يواجه األطفال غير الملتحقين بالمدارس عقبًة واحدة تمنعهم من التعليم، بل هم يواجهون حواجز متعددة، تتفاعل فيما 
بينها وتسبب إقصاءهم من التعليم. وقد تحتاج الحكومات إلى تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الوزارات التي 
تتحمل مسؤولية األطفال الضعفاء. وال بّد أيضاً من إيالء المزيد من االهتمام الستبقاء التالميذ في المدارس. ويتعين 
توجيه الموارد المالية والبشرية توجيهاً أفضل للحؤول دون دفع التالميذ إلى مغادرة مدارسهم، إذ تشير األدلة إلى أّن 

الدروس الخصوصية التي تُفرض سبب محتَمل هاّم لترك أطفال األسر الفقيرة مدارسهم)15(. 

التحتية للمدارس، والسيما  البنى  التي يجب قطعها للوصول إلى المدرسة مواصلَة زيادة  ويتطلب اختصاُر المسافة 
مدارس الفتيات في سّن التعليم الثانوّي اللواتي يعشن في المناطق الريفية. كما أّن الحاجة إلى زيادة عدد المعلمات في 

المناطق الريفية تكتسي نفس القدر من األهمية، ألن المعلمات يشكلن قدوة حقيقية للفتيات في تقرير مصيرهن. 

وفي المناطق المتضررة من النزاعات، تبدو الحاجة ماسة إلى إعطاء أولوية قصوى لحماية تعليم األطفال المتضررين 
من النزاعات، والسيما في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن شأن توفير الحكومات الوطنية التمويَل الكافَي للتعليم 
في حاالت الطوارئ، واعتماد أساليب مرنة لتلبية االحتياجات التعليمية لألطفال المتضررين من النزاعات أن يحققا 

تقدماً كبيراً في حل هذه المشكلة.

15   التقرير اإلقليمّي عن األطفال خارج المدرسة، معهد اليونسكو لإلحصاء، أكتوبر 2014.

التنمية البشرية في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية: االتجاهات العالمية

لمصدر: تقارير التنمية البشرية لعدة سنوات - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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التقرير السنوّي العاشر 1438  - 1439 )201٧( 

متوسط سنوات من التعليمسنوات التعليم المتوقعةمتوسط العمر المتوقع (سنوات)

الدول األعضاء في البنك

الدول ذات الدخل المنخفض

الدول ذات الدخل المتوسط
األدنى

الدول ذات الدخل المتوسط
األعلى

الدول ذات الدخل المرتفع

٥۷,٤

٥۸,۹

٦٦,۳

۷۲,٥

۷٦,۷

۱۱,۳

۹,۲

۱۰,٤

۱۳,۱

۱٤,۲

٦,٦

۳,۲

٦,٦

۸,٦

۹,۰

دور صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية

على الرغم من المساعي الجدية لتحقيق التنمية، فإن ضمان وجود برامج فعالة وموارد مالية كافية للتصدي للفقر في 
الدول األعضاء ال يزال مهّمًة حاسمة ينبغي أن يقوم بها الصندوق. وهي حاسمة على الخصوص في ضوء النقص 
والعادلة  الشاملة  التنمية  تحقيق  في  كبيرة  صعوبات  أيضاً  األعضاء  الدول  وتواجه  الخارجية.  المعونة  في  الفادح 
والمستدامة للجميع. كما تزداد مكافحة الفقر صعوبًة بسبب المشاكل المتمثلة في بطالة الشباب واألمن الغذائّي وارتفاع 

عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس، وال سيما في المناطق المتضررة من النزاعات. 

ومع ذلك، واصل الصندوق وضع برامج ابتكارية تنطلق من مجاالت تدخله األساسية، كما هو مذكور في “سياسة 
مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية المتعلقة بمكافحة الفقر‟. وقد ُوِضع البرنامج التشغيلي لصندوق التضامن اإلسالمّي 

للتنمية عن سنة 2017 من أجل تحقيق هذا الهدف.

وضاعف صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية جهوده الرامية إلى تعبئة الموارد الضرورية لنجاح برامجه. كما عمل 
مع شركائه في سبيل مساعدة األطفال على العودة إلى المدارس، وزيادة فرص التمكين االقتصادّي، وإيجاد فرص 
العمل في الدول األعضاء. ويرمي الصندوق من وراء تنفيذ هذه البرامج إلى المساهمِة - إلى حّد كبير- في التخفيف 

من وطأة الفقر في الدول األعضاء.

التنمية البشرية في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية: مكونات مؤشر التنمية البشري

المصدر: تقرير التنمية البشرية، 2015 - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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المرأة الريفية لديها فرص محدودة للكسب، وأصبحت الزراعة وتربية الماشية وتسمين الماعز أكثر جدوى إقتصادية بالنسبة للنساء الريفيات في أفريقيا الالئي 
لديهن أصول صغيرة عموماً ويواجهن صعوبات في الحصول على القروض إلقامة مشاريعهن الصغيرة. وقد وضع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

برامجه للتدريب المهني والتمويل األصغر لمساعدة النساء المحتاجات على تطوير وإدارة أنشطتهن الخاصة بتحقيق الدخل.

مشاريع وبرامج صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية 

للتنمية المتعلقة  للتنمية في عملياته التمويلية بسياسة مجموعة البنك اإلسالمّي  يسترشد صندوق التضامن اإلسالمّي 
بمكافحة الفقر، وبرنامج عمله، واستراتيجيات الشراكة مع الدول األعضاء. ويعتمد الصندوق أيضاً على تجربة البنك 

اإلسالمّي للتنمية وغيره من المؤسسات، ويستعين باستشاريين خارجيين في دعم برامجه.

وتُصاغ عمليات الصندوق بناء على عاملين، هما: 

حاجة الدول األعضاء، وال سيما الدول األعضاء األقّل نمّواً، إلى الدعم من أجل الحّد من الفقر؛   •

ثانياً: بيئة العمل وأفضل الممارسات في مجال الحّد من الفقر على الخصوص.  •

وإذا لم تُتََّخذ إجراءات سريعة للحد من الفقر، فقد ال تُحقِّق البلدان المحتاجة غاياتها من “أهداف التنمية المستدامة‟. 
ويتطلب ذلك تدخالت هادفة في مجاالت التنمية االجتماعيّة والبشرية، كالتعليم األساسي والّصحة والتمكين االقتصادّي، 

والسيما للمرأة، وتوفير فرص تحقيق الدخل للفقراء. 

ويعطي صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية األولوية للمشاريع والبرامج التي تشكل لّب جهود الحد من الفقر. ويقّر 
الصندوق أيضاً بدور الشراكة والتمويل المشترك في زيادة الموارد المرصودة للمشاريع وتوسيع نطاقها. وعالوة على 
ذلك، تتضمن برامجه مكّونات تستهدف قضايا ناظمة، كالحفاظ على البيئة، والمساواة بين الجنسين، والحوكمة. كما 

تمويل صندوق التضامن 2
اإلسالمّي للتنمية
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التقرير السنوّي العاشر 1438  - 1439 )201٧( 

الزراعة
٪۳۲٫٥۰

التعليم
٪۲۷٫۳۹

الصحة
٪۱۳٫٦۲

المالية
٪۱۰٫۲۷

طاقة
٪۸٫۷٤

المواصالت
٪۳٫۸۱

اآلخرين
٪۲٫۹۹
ماء &
الصرف الصحي
٪۰٫٦۸

Distribution of ISFD
Cumulative Operations
by Sector (۲۰۱۷-۲۰۰۸)

المجموع العاّم

مليون دوالر
۷۳٤٫۲۲

LDMCs & Non-LDMCs
(۲۰۱۷-۲۰۰۸)
المجموع العاّم

مليون دوالر
۷۳٤٫۲۲

عالمي

٪۱٫۳٦

LDMCs

٪۳٫۸۱

Non-LDMCs

٪۳٫۸۱٪۸٫۷٤

ينظم الصندوق ويشارك في ورشات ترمي إلى تعزيز البحوث وأفضل الممارسات في مجاالت تقييم الفقر، وتصميم 
وتنفيذ مشاريع التخفيف من وطأة الفقر. 

ويعتمد صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية ُطرقاً انتقائية في دعمه لجهود الحّد من الفقر. فيختار البلدان والمستفيدين 
والمشاريع وفق معايير معتَمدة وتوجيهات عملية. كما يعطي الصندوق األولوية لتحقيق النتائج، ويركز على إحداث 
القطاع  )ومنها  الشريكة  الجهات  المشاريع خالل سنوات عديدة مع  تعميم  االهتمام إلمكان  ويولي  والفعالية،  التأثير 

الخاّص( القادرة على إضافة قيمة إلى المشاريع وتوسيعها.

ولذلك يكيِّف الصندوق أنشطته في مجال الحّد من الفقر مع األهداف التالية: 

(  تشجيع النمّو الحافز للفقراء، مع مراعاة التوزيع العادل للمنافع؛ أ (

 )ب(  تذليل العقبات التي تواجهها المرأة في التنمية االقتصاديّة؛

التركيز على التنمية البشرية، والسيما تحسين الرعاية الصحية والتعليم؛  )ج( 

توفير شبكات األمان االجتماعّي للفقراء؛  )د( 

دعم الحوكمة الرشيدة وحصول الفقراء على الخدمات العاّمة؛  )هـ( 

تعزيز واستغالل انخراط والتزام الدول األعضاء.  )و( 

اعتمادات المشاريع والبرامج

لقد حدَّد محوران عاّمان هدف مشاريع الصندوق وتمويله للمنح سنة 2017، أال وهما: )أ( الحرص على أن توفر هذه 
األنشطة وظائف وفرص عمل إضافية للفئات المعنيّة؛ )ب( النهوض بالتنمية البشرية عن طريق دعم التعليم والصحة. 

االعتمادات

االعتمادات التراكمية:

من الناحية التراكمية، اعتمد الصندوق 117 عملية )في شكل قروض ومنح( لفائدة 33 بلداً عضواً، ساهم فيها بمبلغ 
قدره 734.22 مليون دوالر أمريكّي، وذلك منذ بدأ أنشطته سنة 2008 حتى نهاية سنة 2017.
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االعتمادات سنة 2017

ص  في سنة 2017، بلغ إجمالّي اعتمادات صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية 175.6 مليون دوالر أمريكّي، خصِّ
منها 55.0 مليون دوالر أمريكّي للمشاريع و120.6 مليون دوالر أمريكّي للمنح. 

وبلغت القيمة اإلجمالية للمشاريع المعتَمدة 187.15 مليون دوالر أمريكّي سنة 2017. ومن ثّم بلغت مساهمة صندوق 
التضامن اإلسالمّي للتنمية في هذه المشاريع 29.4٪ من التمويل اإلجمالي )55.0 مليون دوالر(. أما التكاليف المتبقية 
)132.15 مليون دوالر أمريكّي(، فقد غطاها البنك اإلسالمّي للتنمية وغيره من الجهات المشاركة في التمويل، ومنها 

الحكومات والمؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الثنائية األطراف والمنظمات غير الحكومية.

وتتألف المنح التي اعتمدها الصندوق خالل السنة قيد النظر مما يلي:

:  100.0 مليون دوالر أمريكّي صندوق البنك اإلسالمّي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار   •
:  10.0 مليون دوالر أمريكّي برنامج المنح الدراسية           •

:  5.0 مليون دوالر أمريكّي مشروع الصندوق االستئماني للوقاية من ناسور الوالدة    •
:  0.1 مليون دوالر أمريكّي برنامج التحالف لوقف ناسور الوالدة          •

:  5 مليون دوالر أمريكّي برنامج الصندوق االستئمانّي لمكافحة العمى     •
:  0.5 مليون دوالر أمريكّي مشروع الدعم اإلنسانّي )اليمن(          •

وهكذا شملت االعتمادات القطاعات األساسية 
سة للحّد  التي تشّكل لّب برامج الصندوق المكرَّ
التنمية الريفية والزراعية،  من الفقر، وهي: 
والصحة،  والتعليم،  األصغر،  والتمويل 
والطاقة المتجددة. ويتمثل هدف هذه العمليات 
في مكافحة الفقر، وإتاحة فرص للمستفيدين 

كي يحققوا الدخل المستدام. 
أّول  البشرّي  الرأسمال  الصندوق  ويعتبر 
وتشكل  المستهَدفة.  للفئات  قّوة  مصدر 
المشاريع في مجالي التعليم والصحة األساس 
الذي يقوم عليه معظم أنشطة الحّد من الفقر. 
ففي التعليم، واصل الصندوق اعتبار التعليم 
االبتدائي أولوية قصوى، ومنه تعليم األطفال 
ظل  الصحة،  وفي  والنازحين.  الالجئين 
تمويل وحدات الرعاية الصحية األولية أيضاً 
أولوية تخدم الفقراء. وفي هذا الصدد، صّب 
الصندوق اهتمامه على الرعاية الصحية قبل 
والقضاء  الوالدة(  ناسور  )والسيما  الوالدة 
جرى  أنه  ذلك  إلى  أضف  األمراض.  على 
تعزيز أنشطة اإلعالم والتوعية في إطار هذه 
البرامج، ألن وعي الجمهور مهّم في الوقاية 

من األمراض.

بعثة من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، مع مدير مؤسسة التمويل األصغر الرئيسية في 
اتحاد جزر الَقَمر )ميك - موروني(، السيدة/ ليلى سعيد، في زيارة لمعمل تقطير زهرة يالنغ 
يالنغ العطرية في جزيرة القمر الكبرى. يتم دعم هذا المعمل من خالل التمويل األصغر من 
تقديم قرض  للتنمية على  التضامن اإلسالمي  مؤسسة ميك - موروني، وقد وافق صندوق 

بمبلغ 2.9 مليون دوالر أمريكي لهذه المؤسسة.
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أطلق الصندوق برنامجاً رائداً للطاقة من أجل للفقراء، يهدف إلى تعزيز خدمات الطاقة المالئمة والمتجددة للتخفيف من وطأة الفقر.

الدول األعضاء األقل نمّوًا هي أكبر مستفيد من صندوق التضامن 
اإلسالمّي للتنمية

يدرك صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية أن نحو 400 مليون شخص في 31 بلداً من الدول األقل نمّواً األعضاء في 
البنك اإلسالمّي للتنمية يعيشون في الفقر )أي 40٪ من مجموع سكان العالم الذين يعيشون بأقل من 2.0 دوالر أمريكّي 
في اليوم(. وهناك مؤشرات مفادها أّن مشكلة الفقر تزداد سوءاً في بعض الدول األفريقية من حيث األرقام المطلقة. 
وتنص سياسة صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية على منح 80٪ من تمويل الصندوق السنوّي للبلدان األعضاء األقل 
نمّواً و20٪ لمعالجة جيوب الفقر في الدول األعضاء األخرى. ولذلك كانت الدول األعضاء األقّل نمّواً أكبر مستفيد من 
برامج الصندوق سنة 2017. وترمي تلك السياسة إلى تعظيم دعم الصندوق للبلدان األعضاء األقّل نمّواً، عن طريق 

الجمع بين الدروس الناجحة والمشاريع المبتكرة التي تسّد احتياجات هذه الدول إلى التخفيف من وطأة الفقر. 

الرائدة، والسيما برنامج  وخالل السنة قيد النظر، واصل الصندوق  استكشاف فرص توسيع نطاق تغطية برامجه 
التمويل األصغر، بصفته أداة لمكافحة الفقر في المناطق الريفية بتدخالت متعددة القطاعات وزيادة فرص الحصول 
على الخدمات المالية. وهو ما أُِخذ بعين االعتبار في حالة توغو، حيث أنشأت الحكومة “الصندوق الوطنّي للتمويل 
المالية. ومن أجل تسريع  الخدمات  الرسمّي وتحسين فرص حصولهما على  الفقراء والقطاع غير  لتوعية  الشامل‟ 
التشغيلية،  التمويل األصغر وكفاءتها  بشفافية مؤسسات  النهوض  تدابير  الحكومة  اتخذت  الفقر،  الحّد من  ومواصلة 
بحيث تخفض ما تفرضه من رسوم. ويرمي ذلك إلى التمكين من شمول مالّي أكبر. وعالوة على ذلك، شّجعت الحكومة 
ج له  على االبتعاد عن نموذج القروض الصغرى واعتماد نموذج التمكين االقتصادّي للفقراء، على النحو الذي يَُروِّ
مع  األعمال  مشاركة  على  األصغر  التمويل  مؤسسات  تشجيع  أجل  من  وذلك  للتنمية،  اإلسالمّي  التضامن  صندوق 

الفقراء، بداًل من مجرد توفير التمويل لهم.

كما أن مشروع األراضي الجافة، الذي اعتِمد لبلدان شرق أفريقيا، وهي جيبوتي والصومال وأوغندا، واصل حصوله 
على دعم الصندوق سنة 2017. ويعتمد هذا البرنامج مبدأ خدمة الناس، الذي يقوم هدفه اإلنمائي على المساهمة في 
الحّد من الفقر في المناطق الريفية، وزيادة األمن الغذائي آلالف األشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم اعتماداً مباشراً 
على موارد طبيعية شديدة التقلّب، ومعظمهم فقراء. وبفضل هذه البرامج، انخفض تأثر سكان تلك المناطق بالمشاكل 
البيئية واالقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافية )كالمخاطر المناخية، والجفاف، وتدهور األراضي، وسوء حال األسواق، 
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الممثل الميداني للبنك اإلسالمي للتنمية في تشاد ، األخ علي عثمان طه، في اجتماع مع المستفيدين من مشروع الصندوق للقرى المستدامة في 
منطقة سالمات ، تشاد.

والهجرة(، وتعّززت قدراتهم على التكيّف معها والتخفيف من آثارها.  كما استفادوا من تحسن الحوكمة المحلية وإدارة 
واستخدام الموارد الطبيعية.

بلدان، هي  بتقديم مساعدات في شكل منح لثالثة  الّصحة أيضاً  وفي سنة 2017، استهدفت برامج الصندوق قطاع 
سيراليون وغامبيا وبنغالديش. وترمي هذه المساعدات إلى مساعدة النساء اللواتي يعانين من ناسور الوالدة الذي يشكل 

ر الوالدة إصابات تجّر عليهن  نبذ المجتمع.  حالة مهينة تسبِّب لعدد كبير من النساء اللواتي يعانين من تعسُّ

كذلك، دعم الصندوق تنمية سلسلة قيمة المحاصيل الزراعية في غينيا. وعلى الرغم مما تتمتع به غينيا من إمكانات 
جيولوجية مائية هائلة وما تبذله السلطات من جهود كبيرة، فإن اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيين ال يزاالن ضعيفين إلى 
حّد ما في المناطق الريفية ويحتاجان إلى الدعم. واستهدفت الحكومة بجهودها الرامية إلى تسريع نمّو الزراعة المنتجين 
الكفاف والمتعاملين قلياًل مع األسواق. وإذ يعتمد الصندوق هذا المشروع، فإنه  إنتاج  في  الفقراَء المنخرطين كثيراً 

يرمي إلى دعم تطوير زراعٍة فعالٍة ومستدامٍة في غينيا، مما سيساهم في تحسين األحوال في المناطق الريفية.

المجترات الصغيرة في غامبيا. ومن السهل نسبيّاً على  إنتاج  الحيوانية بتحسين  الثروة  تنمية  ودعم الصندوق أيضاً 
المزارعين الذين تعوزهم الموارد، والسيما النساء، تربيُة المجترات الصغيرة. وغالباً ما تكون تربية األغنام والماعز 
منطلقاً للتحرر من نير الفقر. فالحيوانات تتكاثر بسرعة وتُربَّى في مجموعة واسعة من أنظمة اإلنتاج. وسيعود هذا 
المشروع بفائدة مباشرة على أكثر من ثالثين ألف أْسَرة تعمل في إنتاج وتحويل وتسويق منتجات األغنام والماعز. 
وهو ما سيؤدي إلى التحسين الوراثّي للسالالت المحلية، واستحداث نماذج إنتاج ومنشآت تحويل سيتعلم المستفيدون 
نات هذا المشروع النساء والشباب المقيمين في المناطق الريفية أساساً، وذلك من أجل  تسييرها. وتستهدف جميع مكوِّ

توفير فرص العمل لهم.
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للتنمية  مشروع  الصندوق  اعتمد  كما 
الزراعية الرعوية في نيجيريا. وينطوي 
ناظمة،  مسائل  على  المشروع  هذا 
والزراعة  الخاّص،  القطاع  كمشاركة 
المناخية،  التغيرات  مع  المتكيفة  الذكية 
البشرية.  والتغذية  المرأة،  وإدماج 
ويتمثل الهدف منه في التصدي للمشاكل 
سالسل  تنمية  على  تؤثر  التي  الكبرى 
والمحاصيل  الحيوانية  الثروة  قيمة 
وذلك  “كانو‟،  والية  في  الزراعية 
باالستثمار الضخم في إنتاج األعالف، 
القدرات،  وبناء  األراضي،  واستغالل 
والتشجيع على استثمار القطاع الخاّص 
في الشرائح األساسية من سلسلة القيمة. 
ن من حّل مشكلة نقص  ويتوقَّع أن يمكِّ

تعزيز  من  كذلك  المشروع  هذا  وسيمّكن  الرعي.  أراضي  واستغالل  وتسويق  التجارّي،  العلف  إنتاج  بحفز  العلف 
التدخالت في مجال الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، التي ستزيد من دخل المزارعين وتحفز النمّو االقتصادّي 
في المناطق الريفيّة عن طريق مجموعة متكاملة من التدخالت. ومن هذه التدخالت الحصول على المعرفة، ووسائل 

اإلنتاج، والتخزين، وتحسين تسويق المنتجات الزراعية.

كذلك، اعتمد الصندوق قرضاً لتمويل مشروع تزويد المناطق الريفية بالكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة في إطار 
برنامج “تبادل المعارف والخبرات‟ في النيجر. ويمثل الحصول على طاقة حديثة ومستدامة شرطاً أساسياً لتحقيق 
ومكافحة  بالمياه،  وإمداد  والتعليم،  الصحة  مجال  في  وتقدم  الفقر،  على  قضاء  )من  المستدامة  التنمية  أهداف  معظم 
للتغيرات المناخية(. ويظّل هذا المشروع إحدى أولويات الصندوق في دعمه لهذا البلد بصفته أحد أدنى البلدان من 
حيث معدل الحصول على الكهرباء في أفريقيا. وهو يرمي إلى إمداد سكان المناطق الريفية بكهرباء مستدامة وفعالة 
ن هذا المشروع - بعد اكتماله - من إنجاز نحو 17,500 وصلة منزلية لفائدة ساكنة مستهَدفة  وميسورة التكلفة. وسيمكِّ
يبلغ عددها 500 122 نسمة، و1,500 وصلة بمؤسسات عمومية )المدارس، والمراكز الصحية، إلخ.( وبشركات 

صغيرة. 

للمنح الدراسية. وعلى الرغم من األهمية التي يوليها الصندوق لجميع جوانب التنمية  كما اعتمد الصندوق برنامجاً 
البشرية في الدول األعضاء والجاليات اإلسالميّة في الدول غير األعضاء، فإن جميع المؤشرات تكشف عن مدى 
تخلّف كثير من الدول األعضاء في مؤشرات التنمية البشرية، وال سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا. ولذلك قرر 
هذه  لسّد  البرنامج  هذا  فأطلق  التعليم،  في مجال  والمستحقين  المحتاجين  للطلبة  االهتمام  المزيد من  إيالء  الصندوق 
الحاجة. وسيساهم هذا البرنامج في تحقيق مهمة مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية المتمثلة في وضع تصورات ديناميٍة 

لتطوير القدرات وتبادل المعارف في الدول األعضاء. 

واعتمد الصندوق أيضاً عملية في شكل منحة لدعم الجيل الثاني من “برنامج التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن 
تفاديه‟. وقد أُِعدَّ هذا “التحالف‟ بالتعاون مع األطراف المعنيّة بالرعاية الصحية للعيون. وهو يستند إلى تقييم لتأثير 

الذي  بالعمى  مصابون  العالم  في  المكفوفين  من   ٪  75 من  يقرب  ما  أن  إلى  ااإلحصاءات  تشير 
يمكن تجنبه، وإن حوالي 1٪ من السكان في أفريقيا جنوب الصحراء مصابون بالعمى. ومع ذلك، 
فإن معظم حاالت العمى في المنطقة يمكن الوقاية أو الشفاء منها. وفي هذا الصدد، يقود صندوق 
للتنمية جهوداً مع الشرکاء لتعبئة موارد إضافية للمعالجة والوقاية من العمی  التضامن اإلسالمي 

الذي يمکن تجنبه في البلدان األعضاء في أفريقيا. 
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الجيل األول من “التحالف‟، ويشمل ذلك تحليل مواطن القوة والضعف والفرص واألخطار وتقييم األطراف المعنية، 
هذا  العيون. وسيُنفَّذ  في مجال صحة  الممارسات  المستهَدفة، وأفضل  األفريقية  الدول األعضاء  في  العيون  وصحة 
احتياجاته.  تقييم  في ضوء  التدخالت  من  بلد مجموعة  لكّل  وستَُعّد  البداية.  من  سنوات  في غضون خمس  البرنامج 
ة لكّل بلد في إطار البرامٍج الوطنية لرعاية صحة العيون بإشراف وزارة الصحة، مع تعزيز  وستُوَضع األنشطة المعدَّ

البرامج الوطنية لمكافحة العمى. وهو ما سيضمن استدامة الخدمات الاّلزمة بعد انتهاء مدة البرنامج.

تعزيز التمويل المشترك مع الشركاء اإلنمائيين

إن التمويل المشترك، في إطار جهود تعبئة الموارد، ضرورّي لكي يكون لتعزيز موارد الصندوق تأثير حقيقّي في 
الدول المستفيدة. وهناك حاجة واضحة إلى الشراكات، والسيما مع مؤسسات التمويل اإلنمائّي األجنبية، من أجل تعزيز 
التمويل، وتطبيق  كفاءة مؤسسات  تحسين  إلى  المشترك  التمويل  يؤدي  أن  الصندوق. ويمكن  تمويل  فعالية ونجاعة 

أفضل الممارسات، وتحفيز االستثمار، و“تحقيق الكثير بالقليل‟. 

ر. ويمكن أن يتخذ التمويل المشترك  ولذلك يولي الصندوق اهتماماً كبيراً لتعبئة األموال من أجل تكملة التمويل الميسَّ
ر(. كما يمكن أن يُقدَّم على نحو مواز أو على نحو مشتَرك، ولو أّن معظمه  شكل منحة أو قرض )ميّسر أو غير ميسَّ

يُقدَّم على نحو مواز. 

الجدول 1: توزيع العمليات التراكمية للصندوق بحسب القطاعات )2008 – 2017(

المجموع العام للقروض والمنحالقطاع
 238.59 الزراعة والتنمية الريفية

 201.09 التعليم

 64.15 الطاقة

 75.40 المالية

 99.99 الصحة

 28.00 النقل

 5.00 المياه والصرف الصحي

 22.00 قطاعات أخرى

 734.22 المجموع العاّم
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الجدول 2: توزيع عمليات الصندوق التراكمية

الدول األعضاء األقل نمّواً والدول األعضاء األخرى  )2008- 2017(

المجموع العام للقروض والمنح

 10.00 عالمّي

 543.8 البلدان األعضاء األقّل نمّواً

 180.4 الدول األعضاء األخرى 

 734.2 المجموع العاّم

أهمية الشراكات االستراتيجية: يسعى الصندوق إلى إقامة شراكات استراتيجية من أجل التنفيذ الفعال لبرامجه، وذلك 
طبقاً لسياسة البنك اإلسالمّي للتنمية المتعلقة بالحّد من الفقر. وتتيح هذه الشراكات للصندوق فرصة الحصول على 
موارد أكبر وخبرات أوسع مما لو عمل بمفرده. وبعبارة أخرى، يمكن للشراكات أن تساعد على تقديم مهارات فريدة 
من نوعها للبلدان األعضاء وإضفاء مزيد من القيمة على تدخالت الصندوق. وتضمن إقامة الشراكة مع المنظمات 
غير الحكومية والوكاالت المتخصصة - مثل “مكافحة ناسور الوالدة‟ و“العمى الممكن تفاديه‟ في قطاع الصحة - 
أن تحقق الجهات الشريكة التميّز في مجاالت تقديم الخدمات الضرورية لنجاح مشاريع الصندوق. وهي تحّفز أيضاً 
البلدان المستفيدة على استخدام تمويالت الصندوق استخداماً مسؤواًل لتحقيق أهداف المشاريع إذا شاركت في التكاليف، 
وتحسين  العمل،  عالقات  تعزيز  طرائق  أفضل  إحدى  أنها  كما  المحدودة.  موارده  مضاعفة  من  الصندوق  ومّكنت 

الحوكمة، ومن ثم مضاعفة مجاالت االهتمام واإلنجازات. 

وأقام الصندوق شراكات مع مجتمع إنمائّي واسع. وأهّم الجهات الشريكة للصندوق في تدخالته اإلنمائية هي حكومات 
في  المعنية  األطراف  من  أوسع  مجموعة  بإشراك  االستراتيجّي  حواره  عزز  الصندوق  أن  غير  المستفيدة.  الدول 
برامجه، وال سيما في تنفيذ برنامج محو األمية المهنية، وبرنامج دعم التمويل األصغر، وبرنامج القرى المستدامة. 
ويرمي الصندوق من وراء ذلك إلى استخالص الدروس بإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات والمنظمات التي 

تملك خبرة أوفر أو قدرة أكبر على المشاركة والتنفيذ الفّعال للبرامج المحدَّدة.

الَقَطرّي، ومؤسسة  التنمية اآلسيوّي، والهالل األحمر  الدولّي، وبنك  البنك  وأقام الصندوق عالقات عمل وطيدة مع 
الدولية‟.  للتنمية  األوبك  أفريقيا‟، و“صندوق  في  للتنمية  العربّي  الجميع‟، و“المصرف  فوق  و“التعليم  “ِصلَتك‟، 
التمويل  الفنية والتعاون في مجال  المعارف والخبرات  تبادل  وترمي العالقات مع هذه الجهات الشريكة إلى تعزيز 

المشترك للمشاريع. كما تساعد على تقدير المشاريع، واإلشراف عليها، واستمرار الجهود اإلنمائية بعد اكتمالها.
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االجتماع الثاني والعشرون لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ، مجلس اإلدارة ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، 14-18 مايو 2017

أنشطة مجلس محافظي الصندوق

ُعِقد االجتماُع السنوّي العاشر لمجلس محافظي الصندوق في 22 شعبان 1438 )18 مايو 2017( بجّدة، المملكة 
للتنمية.  البنك اإلسالمّي  الثاني واألربعين لمجلس محافظي  بالتزامن مع االجتماع السنوي  العربية السعودية، وذلك 
وأقّر مجلس محافظي الصندوق جميع ما عرض عليه من توصيات ذات صلة بالصندوق، واعتمد 6 قرارات تتعلق 

بتلك التوصيات. 

واعتمد مجلس المحافظين التقرير السنوّي التاسع للصندوق وقوائمه المالية المراَجعة عن الفترة من 14 أكتوبر 2015 
إلى 31 ديسمبر 2016. كما بحث التقّدم الذي أحرزه الصندوق خالل سنة 2016، وأشاد بإدارة الصندوق على ما 
تحقق من نتائج خالل السنة قيد النظر. وإذا كان المجلس قد اعترف بالجهود المبذولة في سبيل تعبئة الموارد، فإنه 

أعرب كذلك عن قلقه من ضعف مساهمات الدول األعضاء في رأسمال الصندوق، األمر الذي يعوق عملياته. 

وعلى الرغم من أن مجلس المحافظين اعتمد قراراً هاّماً في اجتماعه السنوي الرابع الذي ُعِقد سنة 2011، والذي دعا الدول 
األعضاء إلى تحديد مساهماتها الرأسمالية الطوعية في صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية استناداً لمتوسط معيار مرّجح 
يتضّمن ثالثة مؤشرات، هي: الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للبلد، وقيمة صادراته من السلع والخدمات، وقيمة احتياطياته 
من العملة الصعبة، فإنه لم تعلن إال بلدان قليلة عن التزاماتها استناداً إلى المعايير المعتَمدة. غير أن مجلس المحافظين أُبلِغ 

بأن بعض الدول األعضاء اتصلت بالصندوق تسأله عن كيفية تنفيذ معيار المساهمة في رأسمال الصندوق.

الحوكمة 3
المؤسسية
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التقرير السنوّي العاشر 1438  - 1439 )201٧( 

رقم  المحافظين  قرار مجلس  تنفيذ  في  ملموس  تقدم  من  أحِرز  ما  أطلِع على  المحافظين  أن مجلس  ذلك  إلى  أضف 
ص.ت.إ.ت/م.م/3-433، الذي يدعو الدول األعضاء إلى دعم الصندوق في تعبئة الموارد بتخصيص أوقاف مناسبة 
حتى يستغلها لتحقيق إيرادات تعزز موارده. وتجدر اإلشارة إلى أن عدداً من الدول األعضاء تعهدت أو أبدى استعدادها 
للتعهد بتحبيس أوقاف مناسبة على الصندوق. وفي إحدى الدول األعضاء )بنين(، أقيم- في 9 فبراير 2016- حفل 
وضع حجر األساس لبرج وقفّي للصندوق، على قطعة أرض ُمنحت له في “كوتونو‟. كذلك، ُمِنح الصندوق قطعة 

أرض في موقع ممتاز في واغادوغو في بوركينا فاسو.

وطلب مجلس المحافظين من هيئة إدارة الصندوق مواصلة مشاوراتها مع الدول األعضاء من أجل الحصول منها على 
التزام بتحبيس أوقاف له، ومن أجل حّضها على المساهمة في رأسمال الصندوق بما يتناسب مع قدراتها االقتصاديّة 

والمالية. 

وقّرر مجلس المحافظين عقد االجتماع السنوّي الحادي عشر لمجلس محافظي الصندوق بالتزامن مع االجتماع السنوي 
الثالث واألربعين لمجلس محافظي البنك اإلسالمّي للتنمية في 18 رجب 1439 )5 أبريل 2018( بتونس العاصمة. 
1439-1440هـ  المالية  السنة  عن  الصندوق  لحسابات  مراجعاً  يونغ‟  أند  “إرنست  مكتب  تعيين  على  وافق  كما 
)2018(. وأتاح االجتماع السنوّي كذلك فرصة تنظيم فعالية جانبية للصندوق وعقد لقاءات مع ممثلي الدول األعضاء 

والمؤسسات الشريكة.

أنشطة مجلس إدارة الصندوق

تنّص “الئحة صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية‟ على أّن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو مجلس إدارة صندوق 
التضامن اإلسالمّي للتنمية، الذي يترأسه رئيس البنك اإلسالمّي للتنمية.

جميع  ممارسة  اإلدارة  لمجلس  يجوز  ولذلك  الصندوق.  أنشطة  على  اإلشراف  بمسؤولية  اإلدارة  مجلس  ويضطلع 
الصالحيات التي يخولها له مجلس المحافظين. ويجتمع مجلس اإلدارة ثالث مرات على األقل في السنة. ومجلس اإلدارة 
مسؤول عن الموافقة على القروض والسياسات والموازنة اإلدارية، ووضع شروط التمويل واإلجراءات التشغيلية، 
وتقديم التوجيهات بشأن مجاالت نشاط معيَّنة، واتخاذ القرارات بشأن المسائل االستراتيجية طبقاً للصالحيات المخولة 
له بموجب تلك “الالئحة‟. ولمجلس اإلدارة لجنة دائمة )لجنة المراجعة(، تقوم بفحص ومناقشة الوثائق قبل عرضها 
على المجلس العتمادها. وفي سنة 2007، عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات نظر خاللها في بنود تتعلق بتمويل 
المشاريع وبمسائل السياسات. كما نظر مجلس اإلدارة في ثالثة تقارير مرحلية سلطت الضوء على األنشطة التي قام 

بها الصندوق، وعلى المجاالت التي تحتاج إلى أن يُبَذل فيها المزيد من الجهد والتحسين.

ووافق المجلس علی تمويل خمسة مشاريع بقروض قدرها 55.0 مليون دوالر أمريكّي، إضافة إلی عدد من عمليات 
المنح قدرها 120.6 مليون دوالر أمريكّي. والحظ المجلس وجود حاجة ماسة إلى رفع مستوى السحب السنوّي للدول 
المستفيدة. وأّكد أّن مكافحة الفقر تتطلب تدخالت هادفة في مجاالت التنمية االجتماعيّة والبشرية، كالتعليم األساسّي، 
والخدمات الصحية، وبناء القدرات، وتمكين المواطنين، رجااًل ونساء على حّد سواء، وتزويد الفقراء بشبكات األمان 
االجتماعّي. كما اعتمد مجلس اإلدارة على منحة قدرها 100 مليون دوالر أمريكّي لفائدة “صندوق البنك اإلسالمّي 
للتنمية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار‟، الذي أنشئ حديثاً، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي تؤديه العلوم والتكنولوجيا 

في التخفيف من وطأة الفقر.

ونّوه مجلس اإلدارة بتحسن العائدات على استثمارات الصندوق سنة 2017، ولكنه حّض هيئة إدارة الصندوق على بذل 
المزيد من الجهود لتعزيز محفظة استثمارات الصندوق. وفي هذا الصدد، وافق مجلس اإلدارة على برنامج “صندوق 
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مدير عام صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، الدكتور وليد الوهيب، في لقاء مع نائب رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، الدكتور زمير إقبال، لمناقشة مجاالت 
التعاون مع الصندوق وحشد الموارد.

اإلحسان الستثمار األوقاف‟ التابع لصندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية، وعلى طلب فتح حسابات مصرفية في بلدان 
مختارة لتلقي المساهمات المالية الالزمة لدعم مشاريع صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية. وأشاد مجلس اإلدارة بهيئة 
إدارة الصندوق على ما اتخذه الصندوق من مبادرات، وما عقدته من شراكات، وما أقامته من عالقات مع شركاء التنمية.

واعتمد مجلس اإلدارة موازنة تنفيذ البرامج والنفقات اإلدارية عن سنة 2018 بمبلغ قدره 3.9 مليون دينار إسالمّي 
)ما يقارب 5.69 مليون دوالر أمريكّي(، خّصص منها 2.0 مليون دينار إسالمّي )ما يقارب 2.92 مليون دوالر 
النفقات  لدفع  البرامج، و0.4 مليون دينار إسالمّي )ما يقارب 0.58 مليون دوالر أمريكّي(  لدفع تكاليف  أمريكّي( 
اإلدارية، و1.5 مليون دينار إسالمّي )ما يقارب 2.19 مليون دوالر أمريكّي( لدفع تكاليف الموظفين. كما أوصى 
الصندوق بالتفكير في تحسين برنامج عمله عن طريق مضاعفة جهوده في مجال تعبئة الموارد. وشدد كذلك على 

ضرورة تنظيم حملة واسعة لتعبئة الموارد في الدول األعضاء. 

المساهمات في رأسمال الصندوق

نظر مجلس اإلدارة في ضعف مستوى المساهمات المعلنة في رأسمال الصندوق، ولكنه أقّر بالتقدم المحَرز سنة 2017، 
إذ شرعت بعض الدول في اإلعالن عن تعهداتها في ضوء المعايير التي اعتمدها مجلس المحافظين للمساهمات، والتي 
تأخذ في الحسبان الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للبلد، والقيمة اإلجمالية لصادراته، واحتياطياته من العملة الصعبة 
أهمية  على  أيضاً  اإلدارة  مجلس  وشّدد  الصندوق(.  محافظي  مجلس  عن  الصادر  )القرار ص.ت.إ.ت/م.م/432-3 
اعتماد استراتيجية تواصل فعالة من أجل التوعية بأنشطة الصندوق، وهو ما من شأنه أن يساعده في استراتيجيته 

المتعلقة بتعبئة الموارد.

الهيكل التنظيمّي ونموذج األعمال الجديدان لصندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، في اجتماعه الثالث والعشرين بعد الثالثمئة )323(، الذي عقد في ديسمبر 
للبنك  الجديد  التنظيمي  الهيكل  إطار  في  وذلك  للتنمية،  اإلسالمّي  التضامن  لصندوق  جديداً  أعمال  نموذج   ،2017
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التقرير السنوّي العاشر 1438  - 1439 )201٧( 

عقد المدير العام لصندوق التضامن 
اإلسالمي للتنمية، الدكتور وليد 
الوهيب، واألمين العام للسوق 

المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 
)الكوميسا( ، السيد سينديسو نغوينيا 

، اجتماعاً ثنائياً على هامش االجتماع 
السنوي الثاني واألربعين لمجلس 
محافظي البنك اإلسالمي للتنمية/ 
االجتماع السنوي العاشر لمجلس 

محافظي الصندوق، في جدة، في 18 
أبريل 2017. واتفق الجانبان على 

التعاون لدعم برامج التنمية في البلدان 
األعضاء المشتركة، وهي: السودان 

وأوغندا وجزر القمر وجيبوتي وليبيا 
وموزمبيق والصومال.

اإلسالمّي للتنمية. وبذلك يكون المدير العاّم هو رئيس وحدة تنسيق الصندوق التي ترتبط مباشرة برئيس البنك اإلسالمّي 
عات البنك اإلسالمّي للتنمية  للتنمية. وتتمثل الوظيفة الرئيسة لهذه الوحدة في تعبئة الموارد الرأسمالية والتنسيق مع مجمَّ

في جميع المسائل المتعلقة بتعبئة الموارد التكميلية، وبالعمليات، وباالستثمارات. 

كما صدرت تعليمات إدارية في 8 نوفمبر 2017 لدعم الصندوق في تنفيذ مبادراته الجديدة التي أجازها مجلس اإلدارة. 
وهي تحّدد دور الصندوق في تعبئة الموارد وفق ما يلي: 

حّث الدول التي أعلنت عن مساهمتها في رأسمال الصندوق، ولكنها لم تدفعها بعد، على دفع المبلغ الملتزم   ) أ (
به كاماًل في أقرب وقت ممكن، وحّض الدول التي دفعت مساهماتها في رأسمال الصندوق على زيادة تلك 

المساهمات، وحّض الدول التي لم تعلن بعد عن أّي مساهمة في رأسمال الصندوق على القيام بذلك؛

صة لمكافحة الفقر في الدول األعضاء؛ تنمية أوقاف الصندوق، واألوقاف المخصَّ )ب( 

وضع وتطوير برامج لمكافحة الفقر من أجل تعبئة الموارد، وتنفيذها عن طريق إدارات البنك ذات الّصلة أو  )ج( 
أّي جهات أخرى مختّصة؛

إنشاء وتطوير صناديق ومشاريع استثمارية من أجل تعبئة موارد استثمارية لدعم استثمارات الصندوق وزيادة  )د( 
العائدات المستخدمة لمكافحة الفقر؛

القيام باألنشطة الترويجية والتسويقية من أجل الترويج للصندوق ولجهوده في مجال تعبئة الموارد؛ )هـ( 

عرض المقترحات الضرورية على الهيئات المختصة في مجاالت استثمار موارد الصندوق وتنفيذ برامجه  )و( 
المتعلقة بمكافحة الفقر من أجل تحسين األداء.

فعاليات الصندوق في مجال المعرفة

التمويل األصغر وتنمية األوقاف‟ في 15 مايو  نظم الصندوق ملتقًى عن “التمكين االقتصادّي للشباب عن طريق 
2017، وذلك بمناسبة عقد االجتماع السنوي الثاني واألربعين لمجلس محافظي البنك اإلسالمّي للتنمية، واالجتماع 
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الدكتور عثمان محجوب الفيل، مستشار مدير عام المصرف العربّي للتنمية في أفريقيا، ُمنسق ومدير الحوار.

العاشر لمجلس محافظي الصندوق. وتتمثل أهداف هذا الملتقى فيما يلي: 

عرض إنجازات الصندوق في مجال تمكين الشباب ومختلف التجارب الناجحة في الدول األعضاء؛  •

العمل  إيجاد فرص  الشباب عن طريق  تمكين  دعم  في  األصغر‟  اإلسالمّي  “التمويل  دور  الضوء على  تسليط   •
ومكافحة البطالة؛

كيف يمكن لألوقاف اإلسالميّة أن توفر وسائل وأدوات مبتكرة من أجل تمكين فعال للشباب؛  •

تقديم الصندوق بصفته مركزاً ألوقاف إسالميّة دائمة الفعالية.  •

وكان المتحدثون في هذا الملتقى هم: الدكتور عثمان الفيل، مستشار المدير العاّم للمصرف العربي للتنمية االقتصاديّة 
في أفريقيان بصفته مسيِّراً لهذا الملتقى؛ والمهندس رامي أبو الجدايل، المدير العام المساعد لبنك التنمية االجتماعيّة في 
المملكة العربية السعودية؛ وطارق لنجاوي، مؤسس شركة المشورة المتحدة؛ والمهندس أنس الحسناوي، االستشاري 
في التمكين االقتصادّي وتنمية األوقاف؛ والسيد محمود الشامي، الرئيس التنفيذي لمركز بناء األسر المنتجة )“جنى‟(. 

وكان هذا الملتقى مناسبة للخبراء يناقشون فيها إنجازات الصندوق في مجال تمكين الشباب، وبرامج التمويل األصغر 
واألوقاف اإلسالميّة بصفتها أداة مبتكرة لتمكين الشباب.

الحاضرين في االجتماع  الدول األعضاء  يزيد على 200 مشارك، كان معظمهم من ممثلي  الملتقى ما  كما حضر 
السنوي للبنك اإلسالمّي للتنمية. وتناولت أهمُّ توصيات هذا الملتقى دعَم تمكين الشباب بوسائل، منها:

إنشاء موقع إلكتروني للصندوق يكون “مركزاً‟ للتمويل األصغر وتنمية األوقاف؛  •

تنظيم مسابقة سنوية لتكريم اإلنجازات والبرامج والمبادرات المتميزة الرامية إلى دعم التمكين االقتصادّي للشباب   •
في جميع الدول األعضاء؛
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مدير عام الصندوق يلتقي مدير عام بنك األسرة، الخرطوم، السودان، السيدة آمال قاسم أحمد. ناقش االجتماع مجاالت التعاون لتطوير وتنفيذ برنامج 
للتمكين االقتصادي والتمويل األصغر في السودان.

دعم الشراكة االستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات الوطنية واإلقليمية في مجال التمكين االقتصادّي والتمويل األصغر؛  •

إقامة شراكات استراتيجية بين الصندوق والمنظمات واألطراف التي تُعنى بالتمكين االقتصادّي للشباب من أجل   •
تنسيق الجهود وتعظيم فرص النجاح في المجاالت التالية:

أدوات الدعم لتعبئة الموارد المالية؛  -

دعم الجهود الرامية إلى بناء القدرات؛  -

الحيلولة دون تضارب الجهود وتحديد أولويات البرامج والمشاريع؛  -

تبادل الدراسات الميدانية والدروس المستفادة.  -

إنشاء صناديق استئمانية لدعم برامج الصندوق في الدول األعضاء؛  •

إقامة صندوق استئماني من أجل دعم برامج الصندوق المتعلقة بتمكين الشباب.  •

استقبال وفود المؤسسات الشريكة

جمعية العون المباشر الكويتية: بحث الوفد إمكان إقامة شراكة بين الصندوق وهذه الجمعية من أجل تسخير الموارد 
لمكافحة العمى في أفريقيا ومشاريع التخفيف من وطأة الفقر.

المنظمة اإلسالميّة للتربية والعلوم والثقافة: بحث الوفد فرص التعاون مع هذه المنظمة على تطوير وتوسيع برنامج 
المنح الدراسية للطالب المحتاجين والمستحقين.

المصرف العربي للتنمية االقتصاديّة في أفريقيا: بحث الوفد مجاالت التعاون الممكنة بين الصندوق وهذا المصرف في 
إطار “برنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه‟ في أفريقيا، وتمويل مشاريع الصندوق الوقفية في غرب أفريقيا
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استقبل الصندوق وفداً من منظمة العون المباشر الكويتية في 4 أكتوبر 2017، واتفق الجانبان على التعاون لتسخير الموارد لمكافحة العمى والفقر في أفريقيا.

جتماع وفد الصندوق مع منظومة الراجحي لمناقشة مجاالت التعاون لتطوير وتنفيذ برنامج للتمكين االقتصادي في الدول األعضاء األقل نمّواً.

المؤسسة بشأن “برنامج مكافحة  الصندوق وهذه  بين  التعاون  إمكان  الوفد  التركية: بحث  اإلنسانية  مؤسسة اإلغاثة 
العمى الممكن تفاديه‟ في أفريقيا.

المعهد الدولّي للوقف اإلسالمّي: بحث الوفد التعاون على تطوير أصول الوقف في القدس.

جمعية النجاة الخيرية: بحث االجتماع الشراكة بين الصندوق وهذه الجمعية، التي يمكن أن تؤدي إلى تأثير إنمائّي أكبر 
وتحقِّق األهداف المشتركة بين المؤسستين.
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مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية )IHH(، اسطنبول ، تُقدِّم جائزة للصندوق تقديراً لدوره في دعم جهود مكافحة العمى الذي يمكن تجنبه في الدول 
األعضاء. تسلم الجائزة الدكتور أزهري قاسم أحمد، كبير االقتصاديين ورئيس فريق حشد الموارد، نيابة عن الصندوق.

لقاء الصندوق مع وفد برنامج األمم المتحدة ااإلنمائي على هامش االجتماع السنوي الثاني واألربعين لمجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية/ االجتماع 
السنوي العاشر لمجلس محافظي الصندوق، في جدة - 18 مايو 2017.
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موارد صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية

للصندوق رأسمال مستهَدف قدره 10 مليارات دوالر أمريكّي. وفي نهاية سنة 2017، بلغت االلتزامات الرأسمالية 
المبلغ من مساهمات  المستهَدف )الملحق 4(. ويتكون هذا  المال  2.7 مليار دوالر أمريكّي، أي 27.0٪ من رأس 
طوعية من الدول األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنمية، ومن البنك اإلسالمّي للتنمية. وليس للصندوق أّي رأسمال 
دات 2.7 مليار دوالر أمريكّي، منها 1.7 مليار دوالر  التعهُّ قابل لالستدعاء. وفي نهاية سنة 2017، بلغ مجموع 
أمريكّي تعّهد بها 49 بلداً عضواً في البنك اإلسالمّي للتنمية، ومليار دوالر أمريكّي تعهد بها البنك اإلسالمّي للتنمية. 
وأكبر التعهدات هي التي تعهدت بها المملكة العربية السعودية )مليار دوالر أمريكّي(، فالكويت )300 مليون دوالر 

أمريكّي(، فإيران )100 مليون دوالر أمريكّي(.

أّما االلتزامات الجديدة، فبلغت 24.1 مليون دوالر أمريكّي، تعهدت بها 4 بلدان سنة 2017. وهذه الدول هي: السودان 
أمريكّي(،  دوالر  )مليون  السالم  دار  وبروناي  أمريكّي(،  دوالر  )مليون  وتوغو  أمريكّي(،  دوالر  مليون   21.1(

والمالديف )مليون دوالر أمريكّي(.

وبلغ رأس المال المدفوع 2.58 مليار دوالر أمريكّي في نهاية سنة 2017، مقابل 2.53 مليار دوالر أمريكّي سنة 
2016. ومن المدفوعات التراكمية حتى نهاية سنة 2017، دفعت الدول األعضاء 1.58 مليار دوالر أمريكّي، ودفع 
البنك اإلسالمّي للتنمية 1.0 مليار دوالر أمريكّي. وفي سنة 2017، تلقى الصندوق دفعة واحدة من بلد عضو، هو 
بنين، بمبلغ قدره 0.94 مليون دوالر أمريكّي. وعالوة على ذلك، دفع البنك اإلسالمّي للتنمية آخر قسط من مساهمته 
البالغة 1.0 مليار دوالر أمريكّي، وقدره 50 مليون دوالر أمريكّي. وقد بقَي من المساهمات الملتَزم بها رصيٌد ينبغي 

دفعه في نهاية سنة 2017 وقدره 143.85 مليون دوالر أمريكّي.

الموارد التكميلية:

صة في التخفيف  يرمي الصندوق إلى الحصول على موارد تكميلية عن طريق ما يلي: )1( صناديق استئمانية متخصِّ
من وطأة الفقر؛ )2( استغالل أراضي األوقاف في الدول األعضاء؛ )3( التمويل المشترك مع جهات شريكة؛ )4( 
اهتمامه، حتى  الصندوق  أولى  وقد  الخاص.  والقطاع  االجتماعيّين،  والمستثمرين  الخيرية،  المؤسسات  الشراكة مع 

اآلن، لمشاريع األوقاف، مع بذل الجهود لالستفادة من موارد تكميلية أخرى.

ومنذ اعتماد القرار رقم ص ت إ ت/ م م/ 3-433 سنة 2012 )وهو قرار دعا الدول األعضاء إلى “اتخاذ جميع 
التدابير الاّلزمة لدعم ما يبذله الصندوق من جهود في تعبئة الموارد، كتحبيس وقف مناسب عليه، يمكنه أن يستغله 
لتحقيق إيردات من شأنها تعزيز موارده‟(، واصل الصندوق مشاوراته مع الدول األعضاء لتحبيس أصول وقفية على 
الصندوق. وفي نهاية سنة 2017، خصصت ثالثة بلدان أراضَي لصندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية في إطار برنامج 

الوقف، وهي بنين وبوركينافاسو واالتحاد الُقمرّي.
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بنين

بلغت قيمة األرض المخصصة لصندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية في بنين 5.4 مليون دوالر أمريكّي. وتقدر تكلفة 
المشروع بمبلغ 22 مليون دوالر أمريكّي. وتشير التوقعات إلى أن معدل العائد الداخلّي قبل الضريبة هو ٪13.3 
حسب نسبة أسهم رأس المال )45٪( إلى الدَّين )55٪(. وطبقاً لخطة التمويل، سيساهم الصندوق بمبلغ قدره 9.7 
مليون دوالر أمريكّي من موارده الذاتية، وسيساهم “صندوق تثمير ممتلكات األوقاف‟ بمبلغ قدره 6.0 مليون دوالر 

أمريكّي. وسيُعبَّأ مبلغ قدره 6 ماليين دوالر أمريكّي من مصادر خارجية.

بوركينافاسو

صت لصندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية قطعة أرض في موقع ممتاز من واغادوغو. ويعمل الصندوق على تقييم  ُخصِّ
هذا المشروع الوقفّي قبل إجراء دراسة جدوى الستغالله.

االتحاد الُقمرّي

خصصت حكومة االتحاد الُقمرّي لصندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 5 هكتارات على 
كورنيش موروني. وسيجري تقييم األرض بمجرد ما تقدم الحكومة للصندوق سند ملكية األرض.

كما عبّرت كوت ديفوار وأذربيجان والبحرين وسيراليون والكاميرون والمالديف وتوغو والسودان عن رغبتها في 
تخصيص أرا ض وقفية للصندوق.

استثمار الموارد الرأسمالّية

وأنشطته  الصندوق  عمليات  جميع  وتجرى  وعملياته.  الرأسمالية  بموارده  خاصة  وسجالَّت  حسابات  للصندوق 
بالدوالر  تُمَسك  الصندوق  حسابات  أن  ومع  اإلسالميّة.  األوقاَف  م  تنظِّ التي  اإلسالميّة  للشريعة  طبقاً  االستثمارية 
األمريكّي، فإن “الئحة الصندوق‟ تنص على جواز مسكها بأّي عملة أو عمالت أو وحدة حسابية يراها مجلس إدارة 
الصندوق مناسبة. غير أن مجلس اإلدارة قرر إجراء مؤقَّتاً، أال وهو اتخاذ الدوالر األمريكّي وحدة حسابية للصندوق، 
م بالدوالر األمريكّي. وتمِسك إدارة الرقابة المالية للبنك اإلسالمّي للتنمية حساباِت الصندوق،  نظراً ألّن رأسماله مقوَّ

في حين تستثمر إدارة الخزانة وإدارة االستثمار للبنك موارده الرأسمالية.

الدخل

تتكون أموال الصندوق السائلة من مساهمات مدفوعة من الدول األعضاء والبنك اإلسالمّي للتنمية، إضافة إلى أرباح 
الصندوق غير المستخَدمة. وتُستثَمر هذه األموال في المرابحة السلعية والودائع قصيرة المدة الموافقة للشريعة. وقد 

نفِّذت جميع االستثمارات بالدوالر األمريكّي واليورو.

البالغ  الدخل  عن  طفيفة  بزيادة  أي  أمريكّي،  دوالر  مليون   89.61 الصندوق  دخل  إجمالّي  بلغ   ،2017 سنة  وفي 
87.66 مليون دوالر أمريكّي الذي حقِّقه سنة 2016. وهو يتكون من عائدات االستثمار في الصكوك، التي هيمنت 
على فئات االستثمار األخرى خالل سنة 2017 )64.98 مليون دوالر أمريكّي(، والودائع السلعية )19.8 مليون 

دوالر أمريكّي(.
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وبلغ صافي الدخل المحقق خالل السنة قيد النظر 83.74 مليون دوالر أمريكّي مقابل 83.04 مليون دوالر أمريكّي 
سنة 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.84٪. وتمثل هذه النتيجة عائداً على صافي أصول الصندوق بنسبة ٪2.86 
سنة 2016 وبنسبة 2.89٪ سنة 2017. وقد رافق الزيادَة في صافي أصول الصندوق بنسبة 2.1٪ )من 2.87 مليار 
دوالر أمريكّي إلى 2.93 مليار دوالر أمريكّي( زيادٌة في معدل العائد على استثمارات موارد الصندوق الرأسمالية 

خالل سنة 2017.

ص للخسائر المخصَّ

ص النخفاض قيمة القروض 6.15 مليون دوالر أمريكّي سنة 2017، مقابل 15.4 مليون دوالر أمريكّي  بلغ المخصَّ
سنة 2016.

المصروفات

بلغت السحوبات للعمليات 26.4 مليون دوالر أمريكّي سنة 2017، مقابل 33.43 مليون دوالر أمريكّي سنة 2016. 
غير أن السحوبات التراكمية للصندوق منذ سنة 2007 بلغت 156.33 مليون دوالر أمريكّي في نهاية سنة 2017.

إدارة األرصدة السائلة

صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية ملَزم باستثمار رأسماله وأرباحه المحتَجزة التي ليست مطلوبة على الفور لتمويل 
تحقيق  ويقتضي  للصندوق.  التشغيلية  األنشطة  في  يُستخَدم  ال  فإنه  المدفوع وقف،  المال  ألن رأس  ونظراً  عملياته. 
أقصى قدر من الدخل عدم االحتفاظ بالسيولة إالَّ بالقدر الاّلزم للوفاء باحتياجات الصندوق النقدية الجارية وااللتزامات 
مجال  في  المعتمدة  الصندوق  لسياسة  طبقاً  الصندوق  موارد  جميع  وتُستثَمر  القصير.  المدى  على  المصروفة  غير 

االستثمارات.

المؤشرات المالية األساسية لصندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية )بماليين 
الدوالرات األمريكّية(

  2013  2014  2015 201٦ 2017 

2,679.362,679.362,679.362,681.732,702.00االلتزامات الرأسمالية

2,166.652,269.592,377.592,482.142,584.22المدفوعات الرأسمالية

 323.432.947.992.940.94مساهمات الدول األعضاء

10010010015050مساهمات البنك اإلسالمّي للتنمية

29.4975.6465.02587.6689.61إجمالّي الدخل 

26.4872.3362.0783.0483.74صافي الدخل
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۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷

۲۹٫٤۹
۲٦٫٤۸

۷٥٫٦٤
۷۲٫۳۳ ٦٥٫۰۲٥

٦۲٫۰۷

۸۷٫٦٦
۸۳٫۰٤

۸۹٫٦۱
۸۳٫۷٤

الدخل اإلجمالي صافي الدخل

المؤشرات األساسية لالستثمارات )بماليين الدوالرات األمريكّية(

201٦2017البند

2760.62854.1إجمالي األصول المعبّأة

96.7788.39أصول الخزينة

2.73.66أصول االستثمار

0.5260.549اإلجارة الجماعية

84.586.57إجمالي اإليرادات من االستثمارات

90.386.07الدخل العادّي

بلغت اإليرادات المتأتّية من جميع األصول االستثمارية 86.57 مليون دوالر أمريكّي سنة 2017، مقابل  84.5 مليون   -
دوالر أمريكّي سنة 2016.

العادلة  القيمة  العادّي خالل السنة قيد النظر 86.07 مليون دوالر أمريكّي، وذلك بعد تعديل خسائر  بلغ الدخل   -
للصكوك )2.33 مليون دوالر أمريكّي( إلى صافي الدخل عن سنة 2017 )83.74 مليون دوالر أمريكّي(. وهو 
ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4.9٪ عن السنة السابقة، ويجسد تبعات االنتقال من التقويم الهجرّي إلى التقويم الميالدّي 

ألغراض إعداد التقارير المالية.

انخفض العائد على االستثمارات انخفاضاً طفيفاً، من 3.06٪ سنة 2016 إلى 3.03٪ سنة 2017.  -

ارتفع صافي قيمة األصول من 2.87 مليار دوالر أمريكّي سنة 2016 إلى 2.93 مليار دوالر أمريكّي سنة 2017.  -

سجلت محفظة االستثمارات اإلجمالية ارتفاعاً بنسبة 3.38٪، من 2.76 مليار دوالر أمريكّي سنة 2016 إلى 2.85   -
مليار دوالر أمريكّي سنة 2017. وقد تألفت مما يلي: )1( أصول الخزينة )2.67 مليار دوالر أمريكّي(، أي 93.7٪ من 
إجمالّي محفظة االستثمارات، مقابل 93.2٪ سنة 2016؛ )2( أصول االستثمارات )180.22 مليون دوالر أمريكّي(. 
وزادت االستثمارات في الصکوك من 1.83 مليار دوالر أمريکي سنة 2016 إلی 1.85 مليار دوالر أمريکي سنة 
2017. وبلغ إجمالّي استثمارات الصندوق في أصول الخزينة 93.7٪ من إجمالي محفظة االستثمارات سنة 2017. 

کما أن 65.0٪ من إجمالي أصول االستثمارات کانت أدوات صکوك في نهاية السنة.





الملحق
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1. مشروع تزويد المناطق الريفية بالكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة 
في إطار »تبادل المعارف والخبرات«

حيثيات المشروع:

يمثل الحصول على خدمات طاقة حديثة ومستدامة شرطاً أساسياً لتحقيق معظم “أهداف التنمية المستدامة‟ )من قضاء 
على الفقر، وتقدُّم في مجال الصحة والتعليم، وإمداد بالمياه، وتصنيع، ومكافحة للتغيرات المناخية(. وبالرغم من أن 
النيجر من الدول التي يوجد فيها أدنى معّدل حصول على الكهرباء في أفريقيا، فإن هذا المشروع سيظل يعاني من 

مشكلة قلة كثافة السكان في منطقة إنشائه.

األهداف والنتائج األساسية المتوخاة:

يرمي هذا المشروع إلى دعم النيجر في التصدِّي للمشكلة الخطيرة المتمثلة في عدم وجود الكهرباء في المناطق الريفية، 
وذلك بالمساهمة في زيادة معّدل الحصول على الكهرباء، الذي يُقّدر في الوقت الراهن بنسبة 11٪ في ربوع البالد، 
إلى تعزيز قدرات “الوكالة الوطنية للنهوض بتزويد المناطق  وبأقل من 1٪ في المناطق الريفية. وهو يرمي أيضاً 
الريفية.  المناطق  في  باستمرار  الكهرباء  لتوفير  الالَّزمة  التحتية  البنى  وإدارة  إنشاء  مجال  في  بالكهرباء‟  الريفية 
ويُتوقَّع أن يُنَجز - قبل سنة  2021- نحو 17,500 وصلة منزلية لفائدة ساكنة مستهَدفة يبلغ عددها 122,500 نسمة، 
و1,500 وصلة بمؤسسات عمومية )المدارس، والمراكز الصحية، إلخ.( وبشركات صغيرة. وسيحصل 122,500 
شخص، منهم نحو 51٪ من النساء، على الكهرباء في منطقة المشروع قبل سنة 2021. وسيتلقى موظفو “الوكالة 
وتنفيذ  )إدارة وتصميم  المجاالت  في مختلف  تدريبية  دورات  بالكهرباء‟  الريفية  المناطق  بتزويد  للنهوض  الوطنية 
ن “الوكالة الوطنية للنهوض بتزويد المناطق  تزويد المناطق الريفية بالكهرباء(. أضف إلى ذلك أن المشروع سيمكِّ

الريفية بالكهرباء‟ من امتالك خطة عامة لحلول المركزية لكل منطقة من مناطق البالد. 

وقد صيغ هذا المشروع باستخدام برنامج “تبادل المعارف والخبرات‟ طبقاً للمخطط التالي:

سيكون المغرب - ممثَّاًل في “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب‟ - الجهة المقدِّمة للخبرة العملية   •
والفنية في ميدان تزويد المناطق الريفية بالكهرباء؛

تكون النيجر- ممثَّلًة في “الوكالة الوطنية للنهوض بتزويد المناطق الريفية بالكهرباء‟ - الجهة الرئيسة المتلقية   •
للخبرة العملية والفنية، والمقدِّمة للدعم العينّي بتيسير التحضيرات اللوجستية في البالد؛

رة لنقل المعرفة.  لة والميسِّ لة والمموِّ يؤدي البنك اإلسالمّي للتنمية دور الجهة الموصِّ  •

ر قدره 10  يبلغ إجمالّي التكلفة التقديرية لهذا المشروع 32 مليون دوالر أمريكّي، يساهم فيها الصندوق بقرض ُميسِّ
ماليين دوالر أمريكّي، ويساهم البنك اإلسالمّي للتنمية بمبلغ 20 مليون دوالر أمريكّي. أّما المبلغ المتبقي، فستقدمه 
والماء  للكهرباء  الوطني  بالكهرباء‟ و“المكتب  الريفية  المناطق  بتزويد  للنهوض  الوطنية  النيجر و“الوكالة  حكومة 

الصالح للشرب‟.

نبذة عن المشاريع المعتَمدة من الصندوق
الملحق 1
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2. مشروع التنمية الزراعية والرعوية بوالية كانو - نيجيريا

حيثيات المشروع:
تحتل نيجيريا المرتبة 152 من أصل 188 بلداً على سلَّم المؤشر العالمي للتنمية البشرية. ويقّدر “مكتب اإلحصاءات 
الوطنّي‟ انتشار الفقر في نيجيريا بنسبة 72٪، إذ يعيش نحو 63٪ من السكان بأقل من دوالرين أمريكيّين في اليوم. 
ويعتمد نحو 70٪ من سكان نيجيريا اعتماداً كبيراً على الزراعة، ويعيش نحو 85٪ ممن يعتمدون على الزراعة في 
المناطق الريفية، ويعيش أكثر من الثلثين في المزارع. وفي سبيل الحد من الفقر وتحسين أحوال الزراعة، وضعت 
نيجيريا سياسة للنهوض بالزراعة ترمي إلى حل المشاكل األساسية التي تعوق اإلنتاَج الغذائّي وتوفيَر العيش الكريم 

للنيجيريين.

األهداف والنتائج األساسية المتوخاة:
المستضَعفين  للسكان  الغذائّي  األمن  وتعزيز  الفقر،  من  الحّد  في  المساهمة  هو  المشروع  هذا  من  اإلنمائّي  الهدف 
قيمة  سالسل  وتطوير  الحيوانية  الثروة  بتنمية  تضّر  التي  الكبرى  للمشاكل  التصّدي  من  ن  وسيمكِّ كانو.  والية  في 
المحاصيل الزراعية، وذلك باالستثمار الضخم في إنتاج األعالف، واستغالل األراضي، وبناء القدرات، والتشجيع 
ن من حّل مشكلة نقص العلف بالتشجيع  على استثمار القطاع الخاّص في الشرائح األساسية من سالسل القيمة. وسيمكِّ
على إنتاج العلف التجارّي، وتسويق واستغالل أراضي الرعي. كما سيساهم في تعزيز التدخالت في مجال الثروة 
الحيوانية والمحاصيل الزراعية، التي ستزيد من دخل المزارعين وتحفز النمّو االقتصادّي الريفّي عن طريق مجموعة 
متكاملة من التدخالت، منها الحصول على المعرفة، ووسائل اإلنتاج والقروض، والتخزين، وتعزيز تسويق المنتجات 
الزراعية. كما سيأخذ في االعتبار بعض المسائل الناظمة ذات الصلة، كمشاركة القطاع الخاّص، والزراعة الذكية 

المتكيفة مع التغيرات المناخية، وإدماج المرأة، والتغذية البشرية.

ر قدره 15  ويبلغ إجمالّي التكلفة التقديرية لهذا المشروع 95 مليون دوالر أمريكّي، يساهم فيها الصندوق بقرض ُميسِّ
مليون دوالر أمريكّي، ويساهم البنك اإلسالمّي للتنمية بمبلغ 75 مليون دوالر أمريكّي. وستقدم حكومة نيجيريا المبلغ 

المتبقي.

3. مشروع الزراعة واألمن الغذائي - غينيا

حيثيات المشروع:
الجوفية.  المياه  أنهار كبيرة، وإمكانات هامة من  أربعة  تتألف من  المياه،  بإمكانات ضخمة من موارد  تحظى غينيا 
وعلى الرغم مما يتمتع به هذا البلد من إمكانات جيولوجية مائية هائلة وما تبذله السلطات من جهود كبيرة، فإن اإلنتاج 
واإلنتاجية الزراعيْين ال يزاالن ضعيَفْين إلى حّد ما في المناطق الريفية ويحتاجان إلى الدعم. واستهدفت الحكومة 
بجهودها الرامية إلى تسريع نمّو الزراعة المنتجين الفقراَء المنخرطين كثيراً في إنتاج الكفاف والمتعاملين قلياًل مع 
األسواق. وإذ يعتمد الصندوق هذا المشروع، فإنه يرمي إلى دعم تطوير زراعٍة فعالٍة ومستدامٍة في غينيا، مما سيساهم 
في تحسين األحوال في المناطق الريفية. وبعبارة أدق، تتمثل الحصائل األساسية المتوخاة من هذا المشروع فيما يلي: 
تعزيز سالسل القيمة من أجل زيادة الدخل في المناطق الريفية، وتحسين األمن الغذائّي، والتمكين من االنتقال من 

منظومة زراعية هّمها الكفاف إلى منظومة زراعية مستدامة محورها السوق.

ويتعلق هذا المشروع بزراعة البرتقال والبطاطا الحلوة والبطاطس والذرة والمنيهوت واليام، وكلها منتجات أساسية 
رات البلد عن القطاع بتعزيز ما يلي: )أ( جمعية  لصغار المزارعين في المنطقة المستهَدفة. وسيساعد على تحقيق تصوُّ
ن فرص الحصول على منتجات ذات  المزارعين في إطار سالسل القيمة المستهدفة؛ )ب( سالسل القيمة التي ستحسِّ
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أسعار معقولة وجودة عالية. ومن ثم سيساعد المشروع حكومة غينيا على تنفيذ مقتَرح خطتها الوطنية المتعلقة بالتنمية 
االقتصاديّة واالجتماعيّة.

األهداف والنتائج األساسية المتوخاة:

يستهدف المشروع ما يلي: )1( أصحاب الحيازات الصغيرة الذين هم أعضاء في منظمات زراعية تعمل في سالسل 
القيمة المختارة، وتستطيع االستفادة من الفرص التي يتيحها المشروع؛ )2( المزارعون اآلخرون الذين ترتبط معايشهم 
القيمة  المتوخاة، فهي: )1( زيادة اإلنتاج اإلجمالّي لسالسل  النتائج األساسية  أّما  المستهَدفة.  القيمة  مباشرة بسالسل 
مبيعات  لمجموع  المئوية  النسبة  زيادة   )2( المشاركين؛  والمتوسطين  الصغار  التجاريين  المزارعين  بين  المستهَدفة 
الحلوة،  والبطاطا  البرتقال،  في  هذه  القيمة  وتتمثل سالسل  المستهَدفة.  القيمة  إطار سالسل  في  الزراعية  المنتجات 

والبطاطس، والبام، والمنيهوت، والذرة، وبعض الخضروات.

ر قدره 8.47  يبلغ إجمالّي التكلفة التقديرية لهذا المشروع 39.83 مليون يورو، سيساهم فيها الصندوق بقرض ُميسِّ
مليون يورو، ويساهم البنك اإلسالمّي للتنمية بمبلغ قدره 29.66 مليون يورو. وستقدم حكومة غينيا المبلغ المتبقي 

)1.70 مليون يورو(.

4. مشروع تحسين إنتاج الحيوانات المجترة الصغيرة - غامبيا

حيثيات المشروع:

غامبيا بلد منخفض الدخل يعتمد اقتصاده على الزراعة أساساً. وقد اتخذت السلطات عدداً من اإلجراءات االستراتيجية 
الجريئة. ويتسم اإلنتاج الحيواني في غامبيا بنظام إدارة ضعيف المدخالت، حيث تكون الملكية عموماً دلياًل على الفقر 
بين سكان المناطق الريفية. وتؤدي المجترات الصغيرة دوراً هاّماً لمعظم الناس في احتياجاتهم اليومية من المنتجات 
ن تربية الحيوانات من إيجاد فرص العمل، والسيما  ذات المصدر الحيوانّي، وفي المناسبات االجتماعيّة الخاصة. وتمكِّ

في المناطق الريفية، وتساهم بنحو 8٪ من الناتج المحلّّي اإلجمالّي.

األهداف والنتائج األساسية المتوخاة:

الهدف من هذا المشروع هو المساهمة في تحسين معايش سكان المناطق الريفية في غامبيا. وبعبارة أدّق، سيعود بفوائد 
مباشرة على أكثر من 30,000 أسرة. أّما النتائج األساسية المتوخاة منه، فهي: )1( زيادة متوسط   الكسب اليومّي في 
حالة السالالت المحلية من األغنام والماعز القزم المنحدر من غرب أفريقيا )من 50 جراماً إلى 75 جراماً(؛ )2( زيادة 
فرص الحصول على الخدمات البيطرية بإنشاء 10 مواقع لبيع األدوية البيطرية، وتحسين استراتيجيات الرعي )إنشاء 
30 مرعًى(؛ )3( توفير المزيد من لحم الضأن بأسعار معقولة؛ )4( تحسين فرص الحصول على المياه )بإنشاء آبار 
زة بالطاقة الشمسية(؛ )5( بناء قدرات األفراد ومنظمات المنتجين في مجال تقنيات اإلنتاج والتحويل والتسويق. مجهَّ

ر قدره  ويبلغ إجمالّي التكلفة التقديرية لهذا المشروع 26.81 مليون دوالر أمريكّي، سيساهم فيها الصندوق بقرض ُميسِّ
10 ماليين دوالر أمريكّي، ويساهم فيها البنك اإلسالمّي للتنمية بمبلغ قدره 15.17 مليون دوالر أمريكّي. وستقدم 

حكومة غامبيا المبلغ المتبقي.
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5. مشروع دعم التمويل األصغر- توغو

حيثيات المشروع:

تتمثل إحدى االستراتيجيات التي اختارتها حكومة توغو للحّد من الفقر في تحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات 
المالية. فقد احتلت توغو، بدرجة 0.487، المرتبَة 166 من أصل 188 بلداً على سلَّم مؤشر األمم المتحدة للتنمية 
البشرية عن سنة 2015. ويقدَّر معدل الفقر العاّم فيها بنسبة 55.1٪، وهو يتركز في المناطق الريفية، حيث يعيش ما 
يقارب 81.2٪ من السكان تحت خط الفقر )أقل من دوالرين أمريكيّْين في اليوم(. ومن المستبَعد أن تحقق توغو غايتها 

نها من الحّد من الفقر. من “أهداف التنمية المستدامة‟ ما لم تتخذ إجراءات سريعة تمكِّ

األهداف والنتائج األساسية المتوخاة:

قدرة  وزيادة  الفقر،  من  والحّد  المالّي،  الشمول  تحسين  في  المساهمة  هو  المشروع  هذا  من  العاّم  اإلنمائي  الهدف 
المستفيدين على الصمود في مواجهة الصدمات االقتصاديّة واالجتماعيّة والمناخية. وأّما األهداف الخاصة منه، فهي 
سية للجهات الشريكة واألطراف  تحسين معايش الفقراء، وتوفير فرص العمل بتعزيز القدرات المالية والفنية والمؤسَّ
المعنية من أجل دعم الشمول المالّي. ويُتوقَّع أن يؤدَي هذا المشروع إلى تحسين معايش المستفيدين، واستحداث فرص 
العمل في توغو. كما يُتوقع أن ترتفع نسبة البالغين الذين يملكون حساباً في مؤسسة رسمية إلى 18٪ قبل سنة 2025. 
ويُتوقَّع أن تبلغ نسبة زيادة دخل المستفيدين نحو 20٪. وفيما يتعلق بمؤشرات القطاعات األساسيّة، يُتوقَّع أن يتلّقى ما 
ال يقل عن 60,000 شخص التدريب؛ وأن يحصلوا على التمويل األصغر؛ وأن تُستحَدث أكثر من  1,000 فرصة 

عمل جديدة.

ر قدره 10  ويبلغ إجمالّي التكلفة التقديرية لهذا المشروع 22 مليون دوالر أمريكّي، يساهم فيها الصندوق بقرض ُميسِّ
ماليين دوالر أمريكّي، ويساهم البنك اإلسالمّي للتنمية بمبلغ 15.17 مليون دوالر أمريكّي. وستقدم حكومة توغو 

المبلغ المتبقي )مليوني دوالر أمريكّي(.
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 البلد  المشروع 

مساهمة صندوق 
التضامن اإلسالمّي 

للتنمية )بماليين 
الدوالرات األمريكّية(

التكلفة اإلجمالية
)بماليين 

الدوالرات 
األمريكّية(

10.047.4غينيامشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية1.

 22.0 10.0توغومشروع دعم التمويل األصغر2.

10.021,64غامبيامشروع تحسين إنتاج المجترات الصغيرة3.

.4
مشروع تزويد المناطق الريفية بالكهرباء عن طريق 
 30.49 10.0النيجرالطاقة المتجددة في إطار "تبادل المعارف والخبرات"

 65.62 15.0نيجيريامشروع التنمية الزراعية الرعوية في والية كانو5.

المجموع   55.0187.15

نبذة عن المشاريع المعتَمدة من الصندوق
الملحق 2
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بماليين الدوالرات األمريكّية 

100.0صندوق البنك للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 1.

10.0برنامج المنح الدراسية2.

5.0مشروع الصندوق االستئماني للوقاية من ناسور الوالدة3.

0.1برنامج التحالف لوقف ناسور الوالدة4.

5.0برنامج الصندوق االستئمانّي لمكافحة العمى5.

0.5مشروع الدعم اإلنسانّي – اليمن )تخصيص(6.

المجموع   120.٦

صة من الصندوق- 2017 المنح المعتَمدة أو المخصَّ
الملحق 3
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االلتزاماتالبلدر.ت.
)بآالف الدوالرات األمريكية(

المبلغ المدفوع
مالحظات)بآالف الدوالرات األمريكية(

ملتَزم بها وُدِفعت كاملًة

ُدفعت كاملًة1,000,0001,000,000المملكة العربية السعودية1
ُدفعت كاملًة 300,000  300,000 الكويت2
ُدفعت كاملًة50,000 50,000 الجزائر3
ُدفعت كاملًة50,000 50,000 قطر4
ُدفعت كاملًة20,000 20,000 ماليزيا5
ُدفعت كاملًة11,000 11,000 قازاقستان6
ُدفعت كاملًة10,000 10,000 مصر7
ُدفعت كاملًة10,000 10,000 باكستان8
ُدفعت كاملًة10,000 10,000 إندونيسيا9

ُدفعت كاملًة5,000 5,000 المغرب10
ُدفعت كاملًة5,000 5,000 ُعمان11
ُدفعت كاملًة5,000 5,000 تركيا12
ُدفعت كاملًة5,000 5,000 تونس13
ُدفعت كاملًة4,000 4,000 الغابون14
ُدفعت كاملًة3,000 3,000 األردن15
ُدفعت كاملًة3,000 3,000 اليمن16
ُدفعت كاملًة2,238 2,200 بوركينافاسو17
ُدفعت كاملًة2,000 2,000 البحرين18
ُدفعت كاملًة2,000 2,000 سوريا19
ُدفعت كاملًة2,000 2,000 الكاميرون20
ُدفعت كاملًة2,000 2,000 نيجيريا21
ُدفعت كاملًة2,000 2,000 غينيا22
ُدفعت كاملًة1,000 1,000 لبنان23
ُدفعت كاملًة1,000 1,000 العراق24
ُدفعت كاملًة500 500 سورينام25
ُدفعت كاملًة424 300 أذربيجان26
ُدفعت كاملًة300 300 أوزبكستان27
ُدفعت كاملًة200 200 موزمبيق28

إعالن المساهمات في رأسمال الصندوق
الملحق 4

في 31 ديسمبر 2017
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البلدر.ت.
االلتزامات

)بآالف الدوالرات األمريكية(
المبلغ المدفوع

مالحظات)بآالف الدوالرات األمريكية(

 ملتزم بها ولم ُتدَفع إالّ جزئّياً
الدفعة األولى والثانية100,00065,000إيران1
الدفعة األولى36,100944السودان2

من الدفعة األولى إلى 13,0005,000بنغالديش3
الخامسة

الدفعة األولى12,250940بنين4
الدفعة األولى3,0002,000بروناي5
الدفعة األولى1,000 2,000 توغو6
الدفعة األولى12 1,220 غامبيا7
الدفعة األولى300 1,000 سيراليون8
الدفعة األولى186 500 فلسطين9

الدفعة األولى100 300 تركمانستان10
 ملتَزم بها ولم ُتدَفع

د أّي دفعة  -10,000 السنغال1 لم تسدَّ
د أّي دفعة  -5,000 كوت ديفوار2 لم تسدَّ
د أّي دفعة  -5,000 موريتانيا3 لم تسدَّ
د أّي دفعة  -4,000 مالي4 لم تسدَّ
د أّي دفعة  -2,000 تشاد5 لم تسدَّ
د أّي دفعة  -2,000 النيجر6 لم تسدَّ
د أّي دفعة  -1,000المالديف7 لم تسدَّ
د أّي دفعة  -650 االتحاد الُقمرّي8 لم تسدَّ
د أّي دفعة  -200 غينيا بيساو9 لم تسدَّ

د أّي دفعة  -100 أوغندا10 لم تسدَّ
د أّي دفعة  -10 ألبانيا11 لم تسدَّ

ال توجد التزامات
ال توجد التزامات --أفغانستان1
ال توجد التزامات --جيبوتي2
ال توجد التزامات --غيانا3
ال توجد التزامات --جمهورية قرقيزستان4
ال توجد التزامات --ليبيا5
ال توجد التزامات --الصومال6
ال توجد التزامات --طاجيكستان7
ال توجد التزامات --اإلمارات العربية المتحدة8

ُدفعت كاملًة 1,000,000 1,000,000 البنك اإلسالمّي للتنمية1
2,584,144 2,705,830  المجموع العاّم

)بآالف الدوالرات األمريكية(موارد الصندوق العينية:
5,355أرض وقفية في بنين1
لم يُحّدد بعدأرض وقفية في بوركينا فاسو2
لم يُحّدد بعدأرض وقفية في جزر القمر3
لم يُحّدد بعدأرض وقفية في  كوت ديفوار4





القوائم المالية 
وتقرير مراجع 

الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
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تقرير مراجعي الحسابات

تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى: أصحاب المعالي رئيس واعضاء مجلس المحافظين    الموقرين 
البنك االسالمي للتنمية

جدة – المملكة العربية السعودية

تقرير حول القوائم المالية

لقد راجعـنا قائمة المركز المالي المرفقة لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )»الصندوق«( كما في 31 ديسمبر 2017م والقوائم ذات الصلة 
بالدخل والتغيرات في صافي الموجودات والتدفقـات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية وتعهد الصندوق للعمل وفقاً 

ألحكام الشريعة من مسؤولية إدارة الصندوق. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

المالية االسالمية.   للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  الصادرة عن هيئة  المالية اإلسالمية  للمؤسسات  المراجعة  لمعايير  وفقاً  بالمراجعة  قمنا  لقد 
تتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية. تشتمل 
المراجعة على فحص األدلة، على أساس العينة، المؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها القوائم المالية، كما تشتمل على تقييم المبادئ المحاسبية 

المتبعة والتقديرات الهامة المطبقة من قبل اإلدارة وتقييم العرض العام للقوائم المالية. نعتقد أن مراجعتنا توفر أساساً معقواًل إلبداء رأينا.

الرأي

في رأينا، أن القوائم المالية تعطي صورة صادقة وعادلة للمركز المالي للصندوق كما في 31 ديسمبر 2017م ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة المعتمدة من قبل المجلس الشرعي للبنك االسالمي للتنمية ومعايير المحاسبة المالية 

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية.

عن إرنست ويونغ 

    

   
أحمد إبراهيم رضا 

محاسب قانوني 

رقم الترخيص 356

 11 مارس 2018 

23 جمادى اآلخرة 1439 هـ

جــــــــــدة

OO/400/17

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
تقرير مراجع الحسابات المستقل

إرنست ويونغ وشركاهم ) محاسبون قانونيون (
الدور الثالث عشر، برج طريق الملك

صندوق بريد 1994
طريق الملك عبد العزيز ) طريق الملك (

جده 21441 ، المملكـة العربيـة الســعودية
رقم التسجيل 45

هاتف: 8400 221 12 966+
فاكس: 8575 221 12 966+
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2017

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى 26 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح
الموجودات

موجودات الخزينة
 46,898 428,646نقد وما في حكمه

 485,143 5288,965ودائع سلع
     - 6500,309ودائع وكالة

 212,678 74,015استثمارات في تمويل مشاركات مرابحة
 1,830,384 81,851,945استثمارات في صكوك

القروض والموجودات األخرى
 129,936 156,332قروض

 18,576 916,162إيرادات مستحقة وموجودات أخرى
موجودات استثمار

 31,467 1032,613استثمارات في رأس مال شركات
 18,064 1116,970استثمارات في مشاركات إجارة

 130,611 12125,280استثمارات أخرى
 5,355 135,355األرض

 2,909,112 3,026,592مجموع الموجودات

المطلوبات
 4,972 145,060مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 30,657 1688,520منح مستحقة الدفع
 35,629 93,580مجموع المطلوبات
 2,873,483 2,933,012صافي الموجودات

ممثله في:
 2,532,076 12,584,221موارد الصندوق

 5,355 135,355رأس المال العيني 
 324,654 325,486أرباح مبقاه

 4,469 178,772صندوق الحفاظ على حقوق الملكية
 8,324 11,548احتياطي القيمة العادلة

)1,395()2,370(احتياطي صندوق التقاعد 
2,933,012 2,873,483 
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى 26 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

للسنة المنتهية في إيضاح
2017م

للفترة من 14 أكتوبر 
2015 إلى 31 ديسمبر 

2016م

الدخل من:

موجودات الخزينة

 23,980 19,796ودائع سلع

     ــ 309ودائع وكالة

 13,291 3,302استثمارات في مشاركات مرابحة

 59,500 864,981استثمارات في صكوك

قرض وموجودات أخرى

 3,036 3,166رسوم خدمة القرض

موجودات استثمار

 526 549استثمار في مشاركات إجارة

 2,704 3,664استثمارات أخرى

95,767 103,037 

 23)5()خسائر( / أرباح تحويل عمالت أجنبية

)15,397()6,149(مخصص انخفاض في القيمة  

 87,663 89,613مجموع الدخل

)3.695()4,476(مصروفات موظفين

)931()1,395(مصروفات عمومية وإدارية

 83.037 83,742صافي الدخل للسنة / للفترة
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى 26 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

 

موارد
الصندوق 
والموارد 

العينية

أرباح
مبقاه

صندوق 
الحفاظ 

على حقوق 
المساهمين

احتياطي
القيمة 
العادلة

احتياطي 
صندوق 

التقاعد

المجموع

 2,653,489     ــ871    ــ 2,377,594275,024الرصيد كما في 13 أكتوبر 2015م

 154,482     ــ    ــ    ــ    ــ154,482مساهمات مستلمة خالل الفترة

 5,355     ــ    ــ    ــ    ــ5,355مساهمات عينية مستلمة )إيضاح 13(

 83,037     ــ    ــ    ــ 83,037    ــصافي الدخل للفترة 

 7,453     ــ7,453    ــ    ــ    ــاحتياطي القيمة العادلة )إيضاح 12(

)28,938(     ــ    ــ    ــ)28,938(    ــتخصيص منح )إيضاح 16(

تحويل إلى صندوق الحفاظ على حقوق 
الملكية )إيضاح 17(

    ــ     ــ    ــ4,469)4.469(    ــ

)1,395()1,395(    ــ    ــ    ــ    ــاحتياطي صندوق التقاعد

 2,873,483)1,395(4,4698,324 2,537,431324,654الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016م

 52,145     ــ    ــ    ــ    ــ52,145مساهمات مستلمة خالل السنة

 83,742     ــ    ــ    ــ 83,742    ــصافي الدخل خالل السنة

 3,224     ــ3,224    ــ    ــ    ــاحتياطي القيمة العادلة( إيضاح 12(

)78,607(     ــ    ــ    ــ)78,607(    ــتخصيص منح )إيضاح 16(

تحويل إلى صندوق الحفاظ على حقوق 
الملكية )إيضاح 17(

    ــ
)4,303(4,303

     ــ     ــ    ــ

)975()975(    ــ    ــ    ــ    ــاحتياطي صندوق التقاعد

 2,933,012)2,370(8,77211,548 2,589,576325,486الرصيد في 31 ديسمبر 2017م
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

تعتبر اإليضاحات من 1 إلى 26 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

للفترة من 14 أكتوبر 2015 للسنة المنتهية في 2017مإيضاح
إلى 31 ديسمبر 2016م

التدفقات النقدية من العمليات:
 83,037 83,742صافي الدخل للسنة / للفترة

تعديل للبنود غير النقدية:
 7,261 82,331خسائر القيمة العادلة غير المحققة من استثمارات في صكوك

 2,296)173(8إطفاء )خصم( / عالوة على االستثمار في صكوك بالتكلفة المطفأة
 1,758)7(8)ربح( / خسارة من بيع/ استرداد صكوك

)4,240()1,162(8قسائم أرباح مستحقة من صكوك
     -)309(6إيرادات مستحقة من ودائع وكالة

 15,397 6,149مخصص انخفاض في القيمة
التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)33,427()29,436(قروض
 7,530 2,414إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

 2,848)887(مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
)20,496()20,744(دفعات منح 

 61,964 41,918صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 52,761 196,178ودائع سلع
     -)500,000(6ودائع وكالة

 152,454 208,663استثمارات في مرابحات مشتركة
)604,065()68,000(8إضافة الستثمارات في صكوك

 168,374 831,443متحصالت من استرداد استثمارات في صكوك
 46,242 814,007متحصالت من بيع استثمارات في صكوك

 1,512 1,094مبالغ مستلمة من استثمارات في إجارة مشتركة
     -)3,333(10استثمارات في رأس مال شركات

 1,431 1214,040متحصالت من بيع استثمارات أخرى
)51,475()6,407(12شراء استثمارات أخرى

)232,766()112,315(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:

 154,482 52,145مساهمات مستلمة
)16,320()18,252(صافي التغير في النقد وما في حكمه

 63,218 46,898النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة
 46.898 428,646النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة

معلومات إضافية غير نقدية
 5,355     ــمساهمات عينية مستلمة
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

التأسيس واألنشطة ومعلومات أخرى  .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 انعقد 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

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

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

أصدر مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية القرار رقم م م/ 4-436 بتاريخ 11 يونيو 2015 أعتمد بموجبه باستخدام التقويم الهجري   
الشمسي في تحديد بداية ونهاية السنة المالية، بينما يحتفظ بالتقويم الهجري كتقويم رسمي للصندوق، لذلك فإن جميع السنوات المالية 
المستقبلية للصندوق ستغطي الفترة من 1 يناير الى 31 ديسمبر.  ونتيجة لهذا االنتقال فقد غطت القوائم المالية للسنة السابقة فترة 444 
يوماً من 14 أكتوبر 2015م الى 31 ديسمبر 2016م )"الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م"( ولذلك فإن أرقام المقارنة التي تغطي 

الفترة االنتقالية ال يمكن مقارنتها بالقوائم المالية للسنة الحالية. 

أساس اإلعداد  .2

بيان االلتزام  

المالية اإلسالمية )"الهيئة"(  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  المالية الصادرة عن هيئة  المحاسبة  لمعايير  المالية وفقاً  القوائم  تم إعداد   
وأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي تحددها المجلس الشرعي للبنك. فيما يتعلق بمتطلبات األمور التي لم تتطرق لها معايير المحاسبة 
ذات  الدولية  المالية  التقارير  بمعايير  الصندوق  يسترشد  اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  الصادرة عن  المالية 

العالقة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي.
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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 االعتراف األولي.  •

العملة الوظيفية وعملة العرض  

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 ذات الصلة.  

الموجودات المالية هي أي أصول مالية أو أداه حقوق ملكية لمنشأة 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 أي التزامات تعاقدية 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 التالي الموجودات والمطلوبات المالية الرئيسية للصندوق ومبادئ القياس واالعتراف المتعلقة بها. السياسات المحاسبية   
المفّصلة مدرجة في األجزاء ذات العالقة ادناه:

مبادئ إدراج القيودالــبـنــــــــــــــد
التكلفة نقد وما في حكمه

التكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمةودائع سلع
التكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمةودائع وكالة

التكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمةمشاركات مرابحة
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمةاستثمار في صكوك

المدفوعات ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمةاستثمار في مشاركات إجارة
المدفوعات زائداً رسوم الخدمة المستحقة ناقصاً مخصص انخفاض القيمةقروض

القيمة العادلة من خالل صافي الموجودات أو التكلفة ناقصاً انخفاض القيمة لالستثمارات غير استثمار في رأس مال شركات
المدرجة )إذا كان ال يمكن تحديد القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه(

القيمة العادلة من خالل صافي الموجودات.استثمارات أخرى

ب(  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  

تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات عندما يكون هناك حق نافذ نظاماً للتسوية بين المبالغ المقيدة وتوافر النية لدى الصندوق على   
أساس الصافي، أو بيع األصل وسداد االلتزام في نفس الوقت. يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يكون 
أو عن االرباح  المالية االسالمية  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  الصادر عن هيئة  المالي  المحاسبة  به بموجب معيار  ذلك مسموحا 

والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مشابهة.
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ت(  النقد 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  

يتم تنفيذ ودائع السلع من خالل البنوك واستخدامها في شراء وبيع السلع وفقاً لمعدل ربح ثابت. يقتصر شراء وبيع السلع على شروط   
االتفاق بين الصندوق والمؤسسات المالية اإلسالمية والتقليدية األخرى. تسجل الودائع السلعية بدايًة بالتكلفة متضمنة رسوم تكلفة الشراء 

المرتبطة بها، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة مطروحاً منها مخصص االنخفاض في القيمة.

ج(  ودائع وكالة  

مال  الموكل )"رأس  أموال  )"الوكيل"( الستثمار  استثمار  بتعيين وكيل  "المدير"(   / )"الموكل"  بموجبه طرف  يقوم  الوكالة هي عقد   
إجراؤها من وكالة  التي سيتم  باالستثمارات  يتعلق  فيما  الوكيل  يقرر  مقابل رسم محدد.  )"الوكالة"(  أساس عقد وكالة  الوكالة"( على 
رأس المال، وفقا لشروط عقد الوكالة. ومع ذلك، يتحمل الوكيل الخسارة في حاالت التقصير أو اإلهمال أو مخالفة أي من شروط وكالة 

االستثمار.

ح(  استثمارات تمويل مشاركات مرابحة  

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

ناقصاً الدفعات المستلمة وأي مخصص لالنخفاض في القيمة.

خ(  استثمارات في صكوك  

االستثمارات في الصكوك هي أدوات مديونية تقاس إما بالتكلفة المطفأة أو 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.

تسجل الصكوك المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بدايًة بالقيمة العادلة في تاريخ التعاقد ومن ثم يعاد قياسها مقابل   
قيمتها العادلة في نهاية كل فترة مالية وإدراج المكاسب أو الخسائر الناتجة عنها في قائمة الدخل. تحمل تكاليف المعاملة في قائمة الدخل 

في تاريخ إبرام العقد.

د(  استثمارات في مشاركات إجارة  

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

ذ(  القروض  

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

ر(  استثمارات في رأس مال شركات واستثمارات اخرى  

الغرض من االستثمارات في رأس مال الشركات واالستثمارات األخرى هو 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. 
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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 االستثمارات األخرى والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة يُعتد بها، بالتكلفة ناقصاً 

مخصص أي انخفاض في قيمة هذه االستثمارات.

ز(   األرض  

يتم قياس األرض بالتكلفة ناقصا مخصص انخفاض القيمة.  

س(  االعتراف باإليرادات  

النقد وما في حكمه  

يتم االعتراف من النقد وما في حكمه عندما يتم اكتسابه. ويتم االعتراف بالدخل في ودائع سلع قصيرة االجل على أساس التوزيع الزمني   
المتساوي خالل الفترة من تاريخ الصرف الفعلي األول وحتى تاريخ االستحقاق.

ودائع سلع لدى البنوك  

يتم االعتراف باإليرادات من ودائع لدى البنوك على أساس التوزيع الزمني خالل الفترة من تاريخ الصرف الفعلي لألموال وحتى تاريخ   
االستحقاق.

ودائع وكالة  

يتم االعتراف برسم الوكالة على أساس التوزيع الزمني على مدى فترة العقد بناًء على مبالغ األصل القائمة.  

استثمارات في مشاركات مرابحة  

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

استثمارات في صكوك  

يتم احتساب الدخل المستحق باستخدام طريقة معدل الربح الفّعال، 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  

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

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

4% من رسوم الخدمة المتراكمة توزع وتقيد خالل الفترات المالية من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ أول دفعة.  •
40% من رسوم الخدمة المتراكمة توزع وتقيد خالل الفترات المالية من تاريخ أول دفعة وحتى تاريخ آخر دفعة.  •

56% من رسوم الخدمة المتراكمة توزع وتقيد خالل فترة 5 سنوات من تاريخ آخر دفعة.  •
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استثمار في مشاركات إجارة  

يتم قيد اإليرادات من مشاركات اإلجارة كمستحقات بطريقة العائد الفّعال )يمثل قسط اإلجارة ناقصاً االستهالك لموجودات اإلجارة(.  

ش(  تخصيص منح  

لمجلس المدراء التنفيذيين للصندوق الصالحية في تخصيص منح من صافي الدخل العادي للصندوق )صافي الدخل المعدل لألرباح /   
للخسائر غير المحققة( يتم تحميلها على قائمة التغيرات في الموجودات. يتم تسجيل تخصيصات المنح هذه لمطلوبات إلى ان يتم توزيعها 

على المستفيدين.

ص( انخفاض قيمة الموجودات المالية  

التكلفة المطفأة أو التكلفة ناقصًا انخفاض القيمة  

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

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 إلى ما دون 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 بالفرق بين 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 قيد خسائر االنخفاض من خالل قائمة 

الدخل من استثمارات حقوق المساهمين التي تم قيدها سابقاً في قائمة الدخل.

ض( معامالت وتحويالت بالعمالت األجنبية   

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

العادلة يتم تحويلها إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف الفوري في تاريخ تحديد القيمة العادلة.

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

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

ط( الزكاة والضريبة  

يعتبر الصندوق جزءاً من بيت المال )مال عام(، لذلك فإنه ال يخضع للزكاة أو أي ضريبة.  

ظ( حدث الحق  

يتم تعديل القوائم المالية إلظهار أثر األحداث التي تحصل بين تاريخ التقرير المالي وتاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار، بشرط أن   
تعطي دلياًل على ظروف وجدت بتاريخ التقرير المالي.
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األحكام المحاسبية والتقديرات الهامة  

لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ـ  يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق ـ طبقاً   
استخدام بعض التقديرات الهامة واالفتراضات يؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات الظاهرة بالتقرير وكذلك اإليرادات والمصاريف، 
وتتطلب من اإلدارة أن تجتهد أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. يتم تقييم مثل هذه التقديرات واالفتراضات واالجتهادات 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  

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

فرضية االستمرارية: قامت إدارة البنك بتقدير إمكانية استمرار الصندوق، وهي مقتنعة بأن موارده تمكنه من االستمرار في المستقبل   
المنظور، كما ان اإلدارة ليس لديها علم بأي أمور مادية غامضة قد تلقي بظالل من الشك حول قدرة الصندوق على االستمرار في أعماله 

ككيان مستمر، لذلك فإن القوائم المالية تبقى تعّد على أساس مبدأ االستمرارية.

تقديرات ذات أهمية  

مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية: يجتهد الصندوق في تقدير مخصص االنخفاض في قيمة 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 القيم العادلة لألدوات المالية الغير مدرجة باألسواق النشطة باستخدام أساليب تقييم، تتطلب تقييم   
درجة معينة من التقدير واالجتهاد.

وتكاليف  المحددة  المنافع  لخطط  الحالية  القيمة  لتحديد صافي  المتوقعة  االئتمان  وحدة  طريقة  الصندوق  يستخدم  التقاعد:  منافع  خطة   
الخدمات ذات الصلة. وفي هذا الصدد، يستخدم الصندوق افتراضات معينة لمعدالت الخصم، والعائد المتوقع على أصول الخطة ومعدل 

الزيادات في المرتبات، وهو ما قد يختلف عن التجارب الفعلية. ويتم تحديث هذه التقديرات على أساس سنوي.

النقد وما في حكمه  .4

2016م2017مإيضاح

 46,898 528,646ودائع سلع
28,646 46,898 

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

ودائع سلع  .5

2016م2017مإيضاح

 509,898 313,246ودائع سلع من خالل البنوك
 22,143 4,365دخل ودائع سلع مستحق

)46,898()28,646(4ناقص: ودائع سلع تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ اإليداع
288,965 485,143 
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ودائع وكالة  .6

2016م2017م

- 500,000ودائع وكالة
- 309دخل ودائع وكالة مستحق

500,309 -

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، أبرم الصندوق عقدي وكالة مع البنك اإلسالمي للتنمية ـ موارد رأس المال العادية بقيمة   
200 مليون دوالر أمريكي و300 مليون دوالر أمريكي ورسوم بنسبة 2.23% وتاريخ استحقاق في 2023م )انظر اإليضاح 15(.

استثمارات في مشاركات مرابحة  .7

2016م2017م

 4,030216,299إجمالي مبالغ الذمم المدينة
)3,621()15(ناقص: أرباح غير مكتسبة

4.015 212,678 

تدار عمليات االستثمارات في مشاركات المرابحة نيابة عن الصندوق عن طريق المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة )المؤسسة(   
مؤسسة زميلة، وتقوم المؤسسة بتحميل الصندوق حصة من األرباح. بلغت حصة األرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ما قيمته 
0.51 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2016م: 2.03 مليون دوالر أمريكي( تمت تسويتها مع دخل عمليات االستثمار في مشاركات 

المرابحة.

8.  استثمارات في صكوك
تصنيف الطرف المقابل

31AAA ديسمبر 2017م
 AA+ إلى 

-AA
-A  إلى +A

 BBBإلى  
- BBB

المجموعغير مصنفة

صكوك مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل:

307,280    -250,954    -56,326   - - حكومات
40,186    -20,14420,042   -   - - مؤسسات مالية
10,01946,45856,477    -   -   - - كيانات أخرى

-   56,32620,144281,01546,458403,943
صكوك مصنفة بالتكلفة المطفأة:

1,061,321    -1,011,031    -50,290   - - حكومات 
297,089    -187,10420,849    -89,136 - مؤسسات مالية
89,592    -64,29525,297    -- - كيانات أخرى

89,13650,290251,3991,057,177-    1,448,002
89,136106,616271,5431,338,19246,4581,851,945المجمــــــــوع
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تصنيف الطرف المقابل

31AAA ديسمبر 2016م
 AA+ إلى 

-AA
-A  إلى +A

 BBBإلى  
- BBB

المجموعغير مصنفة

صكوك مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل:

 309,673- 252,000   ــ57,673   ــ- حكومات
 55,589- 20,36135,228   ــ   ــ- مؤسسات مالية
 49,56483,073 10,03723,472   ــ   ــ- كيانات أخرى

 49,564448,335 57,67330,398310,700   ــ
صكوك مصنفة بالتكلفة المطفأة:

 999,433   ــ 50,22023,341925,872 - حكومات
 342,578   ــ 135,797115,872   ــ90,909- مؤسسات مالية
 40,488   ــ 15,19225,296   ــ   ــ- كيانات أخرى

1.382.499   ــ90,90950,220174,3301,067,040
90,909107,893204,7281,377,74049,5641,830,834المجمــــــــــوع

فيما يلي حركة االستثمارات في صكوك:  

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

للفترة من 14 أكتوبر 
2015م الى

31 ديسمبر 2016م
 1,448,010 1,830,384الرصيد في بداية للسنة / الفترة
حركات خالل السنة / الفترة:

 604,065 68,000إضافات
)168,374()31,443(استرداد صكوك

)48,000()14,000(بيع صكوك
)2,296( 173إطفاء خصم / )عالوة( من صكوك مدرجة بالتكلفة المطفأة

)7,261()2,331(خسائر القيمة العادلة غير المحققة
 4,240 1,162دخل قسائم صكوك مستحق مسجل بالتكلفة المطفأة

 1.830,384 1,851,945الرصيد في نهاية السنة / الفترة

يتكون الدخل من االستثمار في صكوك مما يلي:  

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017م

للفترة من 14 أكتوبر 
2015م الى

31 ديسمبر 2016م
 70,815 67,132دخل من قسائم

)2,296( 173إطفاء خصم / )عالوة( صكوك مدرجة بالتكلفة المطفأة
)1,758( 7 أرباح / )خسائر( من بيع صكوك 
)7,261()2,331(خسائر القيمة العادلة غير المحققة

64,981 59.500 

إيرادات مستحقة وموجودات أخرى  .9

2016م 2017م إيضاح

9,413 11,807 15 مستحق من أطراف ذات عالقة
إيرادات مستحقة 4,355 9,163

18.576 16,162 
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استثمارات في رأس مال شركات  .10

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017م

للفترة من 14 أكتوبر 
2015م الى

 31 ديسمبر 2016م
 45,478 31,467الرصيد في بداية السنة / الفترة

  - 3,333إضافات
)14,011()2,187(مخصص انخفاض القيمة

 31.467 32,613الرصيد في نهاية السنة / الفترة

يمثل استثمار الصندوق في راس مال الشركات االستثمارات في أسهم حقوق ملكية غير المدرجة في األسواق.  

11.  استثمارات في مشاركات إجارة

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017م

للفترة من 14 أكتوبر 
2015م الى

 31 ديسمبر 2016م
 19,576 18,064الرصيد في بداية السنة / الفترة

)1,512()1,094(مدفوعات سداد
 18,064 16,970الرصيد في نهاية السنة / الفترة

12.   استثمارات أخرى

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

للفترة من 14 أكتوبر 
2015م الى

 31 ديسمبر 2016م
 74,500 130,611الرصيد في بداية السنة / الفترة

 51,475 6,407إضافات 
)1,431()14,040(استبعادات 

 7,453 3,224صافي أرباح غير محققة بالقيمة العادلة 
)1,386()922(مخصص انخفاض القيمة 

 125,280130,611الرصيد في نهاية السنة / الفترة

أرض   .13

دعا مجلس المحافظين للصندوق في اجتماعه السنوي الخامس، بموجب القرار رقم ص. ت. إ. ت 3-433، لدعم جهود الصندوق لتعبئة   
الموارد مثل تخصيص وقف مناسب لصالح الصندوق بحيث يقوم الصندوق بتطويره وينتج دخاًل يمكن أن يعزز موارد الصندوق. ويتم 
اعتبار قيمة الوقف المخصص كمساهمة أو حسب الحالة، جزءاً في المساهمة للدولة المتبرعة لرأس مال الصندوق. ويقوم الصندوق 
باستخدام 50% على األقل من الدخل الناتج من استثمارات الوقف لتمويل مشاريع في الدولة العضو المعنية، ويستخدم المبلغ المتبقي 

لتمويل أنشطه أخرى للصندوق.

بناًء عليه، فقد خصصت حكومة جمهورية بنين )دولة عضو بالبنك( بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2014/137 المؤرخ في 20   
فبراير 2014م، قطعة أرض للصندوق لمده 70 سنة غير قابلة للتجديد، ويمكن تطويرها لتوليد إيرادات. وقد تم تقدير قيمة األرض 
المخصصة بشكل مستقل من قبل خبير على أنها تساوي 5.35 مليون دوالر امريكي. وقد تم تسجيل القيمة المقدرة لألرض )القيمة العادلة 
بتاريخ التبرع( كتكلفه بدفاتر الصندوق بزيادة مقابلة في رأس المال المدفوع للصندوق. وقد تم تسجيل قطعه األرض المخصصة للصندوق 

باسم البنك اإلسالمي للتنمية لصالح الصندوق.
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مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  .14

2016م 2017م إيضاح

2,941 405 15 مستحق ألطراف ذات عالقة
1,551 2,720 1-14 التزام التقاعد

مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 1,935 480
4,972  5,060 

14-1 خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، اتخذت لجنة المعاشات التقاعدية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية قرارا بتقاسم   
في  الكيانات  جميع  بين  االكتواري  العجز  من صافي  عنها  نتج  وما  منشأة(،  كل  موظفي  عدد  إلى  )استنادا  المحددة  الخطة  التزامات 

المجموعة. وبناًء عليه فقد تم تقاسم العجز مع جميع منشآت المجموعة خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

األطراف ذات العالقة  .15

وتمويل  السلع  بودائع  الرئيسية  الترتيبات  وتتعلق  المنتسبة،  والمنشئات  خالله  من  معامالته  وتنفذ  البنك  ِقبل  من  الصندوق  إدارة  تتم   
مشاركات مرابحة، واالستثمار في صكوك والقروض ورأس مال الشركات، واالستثمار في مشاركات باإلجارة المنتهية بالتمليك بين 
البنك واألطراف المقابلة. يشارك الصندوق في هذه الترتيبات مع البنك والجهات التابعة له ذات العالقة. تمثل معامالت النشاط التنموي 
اإلجارة  في  واالستثمارات  والقروض  المرابحة  في مشركات  االستثمارات  )أي  التمويلية  األنشطة  األعضاء جميع  الدول  مع  المبرمة 
المشتركة( للصندوق واإليرادات ذات الصلة والتي تم اإلفصاح عنها في قائمة الدخل. تمثل عمليات التنمية التي يتم الدخول فيها مع الدول 
األعضاء األنشطة التمويلية )من استثمارات مرابحة وقروض واستثمارات إجارة( من خالل الصندوق وايراداته ذات الصلة والتي جرى 

اإلفصاح عنها في قائمة الدخل. 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، قام الصندوق بشراء صكوك بمبلغ 53 مليون دوالر أمريكي من البنك اإلسالمي للتنمية ـ   
موارد رأس المال العادية )2016م: 274 مليون دوالر أمريكي(.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، قام الصندوق بوضع ودائع وكالة بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي مع البنك اإلسالمي للتنمية   
ـ موارد رأس المال العادية )اإليضاح 6(

بلغت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت كما يلي:   

أ(  مستحق من أطراف ذات عالقة  

2016م2017م
8,6258,625البنك اإلسالمي للتنمية - صندوق المعونة الخاصة

-22المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات
3,160788البنك اإلسالمي للتنمية - موارد رأس المال العادية

11,8079,413

ب( مستحق ألطراف ذات عالقة  

2016م2017م
2.836-البنك اإلسالمي للتنمية - موارد رأس المال العادية

-268المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
-25البنك اإلسالمي للتنمية ـ صندوق التقاعد

-7المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
105105المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

4052.941
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ج(  استثمارات صكوك حيث إن البنك اإلسالمي للتنمية - موارد رأس المال العادية هو الطرف المقابل  

2016م2017م

90,198-استثمارات صكوك

16.    تخصيص منح

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق ما يلي وفقاً للقرار رقم ص. ت. إ. ت /م أ/436/12/21/ )52( /31 :  

تقديم منحة بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي لـ »صندوق الحياة والمعيشة« في اجتماعه الحادي والخمسين الذي ُعقد في مابوتو ـ   )1
موزامبيق، في يونيو / حزيران 2015م. وسيتم صرف المبلغ المعتمد على خمسة أقساط سنوية متساوية قيمتها 20 مليون دوالر 

أمريكي للقسط على خمس سنوات، ابتداء من 1437هـ )2016م(.

10% من صافي الدخل السنوي العادي )صافي الدخل ناقصا المكاسب / الخسائر غير المحققة من محاسبة القيمة حسب السوق( كمنح.  )2

وافق مجلس إدارة الصندوق بموجب القرار الصادر بالرقم ص. ت. إ. ت /م أ/017/11/12/)59( /13 على أن يساهم الصندوق   )3
بمبلغ 100 مليون دوالر أمريكي كمنحة استثنائية من أرباحه المبقاه لصندوق البنك اإلسالمي للتنمية ـ صندوق العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار. وسيتم صرف المبلغ المعتمد على دفعتين متساويتين بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي لكل منهما.

أعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق المنح التالية من الدخل العادي للصندوق )صافي الدخل بعد تعديل أثر األرباح / الخسائر غير    
المحققة( المحملة على قائمة صافي الموجودات.

 2016م 2017متخصيص منح

)8,938()8,607(تخصيص منح %10

)20.000()20,000(صندوق الحياة والمعيشة  

    ــ)50,000(صندوق العلم والتقنية واالبتكار

)28,938()78,607(مجموع المنح الموزعة

بلغ المبلغ المستحق الدفع في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 88.5 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2016م: 30.6 مليون دوالر أمريكي(.  

صندوق حفظ حقوق الملكية   .17

وافق مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بموجب القرار رقم م. ت. ص / 437/03/16/)54( خاص/ 5 على:  

إنشاء صندوق الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة »االحتياطي« وتخصيص مخصص سنوي إلى االحتياطي بمبلغ 5% من صافي   )1
الدخل السنوي المعتاد )صافي الدخل ناقصا أرباح / خسائر القيمة العادلة غير المحققة( لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في سنة 

1437ه -441 ه )2016م -2020م( و10% في السنوات التالية، و

يتم إضافة 10% من صافي الدخل المكتسب من المساهمات المستلمة من الدول األعضاء وفاعل خير على شكل أوقاف إلى المبلغ   )2
الرئيسي لهذا الوقف من أجل الحفاظ على رأس مال الوقف.

إن مساهمات األوقاف المستلمة من الدول األعضاء وصندوق فاعل الخير هي بشكل أراضي أو مبان أو أصول أخرى وخالفه.  
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فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات   .18

فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات

اقل من 3 31 ديسمبر 2017م
أشهر

12-3
شهـــراً

5-1
سنـــوات

اكثــــــر مــن 
خمس سنوات

بدون تاريخ 
المجـمـــوعاستحقاق ثابت

الموجودات
28,646   ــ   ــ   ــ   ــ28,646نقد وما في حكمه

288,965   ــ   ــ   ــ175,634113,331ودائع سلع
500,309   ــ500,309   ــ   ــ   ــودائع وكالة

4,015   ــ-   ــ   ــ4,015استثمارات في مشاركات مرابحة
1,851,945   ــ322,282217,815694,250617,598استثمارات في صكوك

156,332   ــ7,51610,591138,225   ــقروض
16,162   ــ   ــ   ــ   ــ16,162إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

32,61332,613   ــ   ــ   ــ   ــاستثمار في رأس مال شركات
16,970   ــ4789564,78010,756استثمار في مشاركات إجارة

125,280125,280   ــ   ــ   ــ   ــاستثمارات أخرى
5,3555,355   ــ   ــ   ــ   ــأرض

547,217339,618709,6211,266,888163,2483,026,592مجموع الموجودات
المطلوبات:

5,060   ــ2,720   ــ   ــ2,340مستحقات ومطلوبات أخرى
88,520   ــ   ــ50,00038,520   ــمنح مستحقة الدفع
544,877289,618671,1011,264,168163,2482,933,012صافي الموجودات

3-12اقل من 3 أشهر31 ديسمبر 2016م
شهـــراً

5-1
سنـــوات

اكثــــــر مــن 
خمس سنوات

بدون تاريخ 
المجـمـــوعاستحقاق ثابت

الموجودات
46,898     ــ     ــ     ــ     ــ46,898نقد وما في حكمه

485,143     ــ-22,14380,000383,000ودائع سلع
212,678     ــ--52,370160,308استثمارات في مشاركات مرابحة

1,830,384     ــ15,08425,2361,069,401720,663استثمارات في صكوك
129,936     ــ1,8498,589119,498     ــقروض

18,576     ــ     ــ     ــ     ــ18,576إيرادات مستحقة وموجودات أخرى
31,46731,467     ــ     ــ     ــ     ــاستثمار في رأس مال شركات

18,064     ــ4789564,78011,850استثمار في مشاركات إجارة
130,611130,611     ــ     ــ     ــ     ــاستثمارات أخرى

5,3555,355     ــ     ــ     ــ     ــأرض
155,549268,3491,465,770852,011167,4332,909,112مجموع الموجودات

المطلوبات
4.972     ــ1,551     ــ     ــ3,421مستحقات ومطلوبات أخرى

30,657     ــ     ــ30,657     ــ     ــمنح مستحقة الدفع
152,128268,3491,435,113850,460167,4332,873,483صافي الموجودات
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19.  تركيز الموجودات

تعكس المواقع الجغرافية للموجودات القارات التي يوجد فيها المستفيدون من الموجودات.

دول غيردول أعضاء31 ديسمبر 2017م
المجموعأعضاءأوروباأفريقياآسيا

28,646     ــ      ــ28,646نقد وما في حكمه
55,104288,965      ــ      ــ233,861ودائع سلع

500,309      ــ      ــ      ــ500,309ودائع وكالة
4,015      ــ      ــ4,015      ــاستثمارات في مشاركات مرابحة

50,2911,851,945      ــ1,801,654استثمارات في صكوك
156,332     ــ      ــ69,24587,087قروض

16,162     ــ      ــ      ــ16,162إيرادات مستحقة وموجودات أخرى
32,613     ــ      ــ      ــ32,613استثمار في رأس مال شركات

16,970     ــ      ــ      ــ16,970استثمارات في مشاركات إجارة
125,280     ــ      ــ      ــ125,280استثمارات أخرى

5,355     ــ      ــ5,355     ــأرض
105,3953,026,592      ــ2,824,74096,457مجموع الموجودات

دول غيردول أعضاء31 ديسمبر 2016م
المجموعأعضاءأوروباأفريقياآسيا

46,898      ــ      ــ   -46,898نقد وما في حكمه
485,143      ــ      ــ   -485,143ودائع سلع

212,678      ــ      ــ192,85319,825استثمارات في مشاركات مرابحة
1,830,384      ــ      ــ-1,830,384استثمارات في صكوك

129,936      ــ      ــ61,48368,453قروض
18,576      ــ      ــ      ــ18,576إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

31,467      ــ      ــ      ــ31,467استثمار في رأس مال شركات
18,064      ــ      ــ      ــ18,064استثمارات في مشاركات إجارة

130,611      ــ      ــ      ــ130,611استثمارات أخرى
5.355     ــ     ــ5,355     ــارض

2,909,112     ــ     ــ2,815,47993,633مجموع الموجودات

20.  صافي الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية

بلغ صافي الموجودات والمطلوبات للصندوق من العمالت األجنبية كما يلي:

2016م2017م
2.142)2,787(يورو

11.864 11,992دينار اإلسالمي
42.182 33,395لاير سعودي

11.365)3,053(عمالت أخرى
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21.  التزامات غير مصروفة

2016م2017م
346.310 352,120قروض

المجلس الشرعي  .22

الشرعي  المجلس  تأسست  للبنك.  العامة  الجمعية  تعينهم  أعضاء  من  تتكون  التي  الشرعي  المجلس  الصندوق إلشراف  أنشطة  تخضع   
لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين. يتم تعيين أعضاء المجلس الشرعي لمجموعة البنك اإلسالمي 

للتنمية ومؤسساتها الزميلة وصناديق االستئمان لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

المجلس الشرعي المهام التالية:  

النظر في كل ما يوجه إليها من منتجات يطرحها البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسساته المنتسبة وصناديق االستئمان لالستخدام ألول مرة   •
والحكم على توافقها مع مبادئ الشريعة، ووضع المبادئ األساسية لصياغة العقود ذات الصلة وأية وثائق أخرى.

إبداء رأيها بشأن البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية التي يعتزم البنك ومؤسساته الزميلة 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 ومؤسساته المنتسبة   •
وصناديق االستئمان.

المساهمة في برنامج البنك ومؤسساته المنتسبة 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 ومؤسساته المنتسبة وصناديق االستئمان يوضح مدى التزام البنك ومؤسساته   •
المنتسبة وصناديق االستئمان بمبادئ الشريعة في ضوء اآلراء والتوجيهات المعطاة والمعامالت التي تمت مراجعتها.

إدارة المخاطر  .23

تتم مراقبة الصندوق من ِقبل إدارة مخاطر المجموعة التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية )اإلدارة(، وهي مستقلة تماماً عن كافة اإلدارات   
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 كافة 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 أداة مالية 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 االيضاحات ذات الصلة. الموجودات التي تمثل مخاطر ائتمانية للصندوق تتكون من نقد وما في حكمه، ودائع سلع وودائع وكالة 
واستثمارات في صكوك واستثمار في مشاركات المرابحة، والقروض التي تغطيها ضمانات سيادية من دول األعضاء وضمانات من 
بنوك تجارية مقبولة للبنك، وفقاً لمعايير تأهيل محددة وتقييمات مخاطر االئتمان. يستفيد البنك واألطراف ذات العالقة التي يديرها من 



81 التقرير السنوّي العاشر 1438 - 1439 )201٧( 

تقرير مراجعي الحسابات

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 باإلضافة الى الكيانات األخرى للبنك 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 لتركز 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. 

ب(  مخاطر الدولة  

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

األعلى من المخاطر(.

ج(  مخاطر السوق  

يتعرض الصندوق لمخاطر السوق التالية:  

1(  مخاطر العملة  

تنشأ مخاطر العملة من احتمال تأثير التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت   
األجنبية في الحاالت التي ال يقوم الصندوق فيها بالتحوط من مخاطر تقلبات العملة بأدوات التحوط. 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.

2( مخاطر األسعار   

ال يتعرض الصندوق لمخاطر سعر األسهم الناتجة من االستثمار في األسهم، حيث يحتفظ بهذه األسهم ألغراض استراتيجية عوضاً عن   
كونها للتداول. على ضوء تكوين االستثمار فان مخاطر أسعار األسهم غير جوهرية. 

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

د(  مخاطر السيولة  

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تنشأ من احتمال عدم قدرة الصندوق على الوفاء بمتطلبات التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، يتبنى   
الصندوق نهجا محافظا من خالل الحفاظ على مستويات سيولة عالية يتم استعمالها في النقد وما في حكمه االستثمار بمشاركات المرابحة 

وودائع سلعية قصيرة األجل يتراوح تاريخ استحقاقها ما بين 3 الى 12 شهر.

ه( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ   
القياس. يستند قياس القيمة العادلة الى افتراض أن معاملة بيع أصل أو تحويل التزام تتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو  •

في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر جدوى لألصل أو االلتزام  •

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

األسعار المتداولة )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 االسعار(. )المستوى الثاني(.

مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند الى بيانات من السوق يمكن رصدها )اي مدخالت ال يمكن مالحظتها(. )المستوى   •
الثالث(.

المجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 311 ديسمبر 2017م

الموجودات
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

403,943-357,48546,458- استثمارات في صكوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات:

112.780-112,780-- استثمارات أخرى
516,723-357,485159,238مجموع الموجودات

31 ديسمبر 2016م

الموجودات
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

448,335-398,77149,564- استثمارات في صكوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات:

93,619-93,619-- استثمارات أخرى
541,954-398,771143,183مجموع الموجودات
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24.  معلومات قطاعية

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 مفصح عنها 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(. 

معايير صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ   .25

تم إصدار معايير المحاسبة المالية الجديدة التالية باستثناء معيار المحاسبة المالية رقم )29( "إصدارات الصكوك" ويتوقع أن يتم إصدارها   
بتقييم تأثير معايير  في المستقبل القريب. ينوي الصندوق تطبيق معايير التقارير المالية هذه عند دخولها حيز التنفيذ ويقوم البنك حالياً 

المحاسبة المالية الجديدة هذه على قوائمه المالية واألنظمة. 

)1( معيار المحاسبة المالية رقم )30( " انخفاض القيمة وخسائر االئتمان"

سيحل معيار المحاسبة المالية رقم )30( محل معيار المحاسبة المالية رقم )11( "المخصصات واالحتياطيات" وتم تطويره ضمن المنهج   
الجديد حول تحديد وإدراج انخفاض القيمة وخسائر االئتمان، وتحديداً منهج الخسائر المستقبلية المتوقعة كما جرى تقديمه ضمن المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم )9( "األدوات المالية". ينطبق معيار المحاسبة المالية رقم )30( على التعرضات خارج قائمة المركز المالي. 

يدخل هذا المعيار حيز التنفيذ للفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2020 او بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر.   

)2( معيار المحاسبة المالية رقم )28( " المرابحة والمبيعات األخرى ذات الدفعات المؤجلة "   

يقوم معيار المحاسبة المالية رقم )28( بتعريف مبادئ المحاسبة والتقارير المالية ومتطلبات المرابحة عمليات الدفعات المؤجلة وعناصر   
مختلفة لمثل هذه المعاملة. كذلك لم تقم المعايير السابقة بمناقشة مسألة المحاسبة عن المشتري في معامالت المرابحة ومعامالت المبيعات 
ذات الدفعات المؤجلة التي كان بها حاجة ماسة لوصف المبادئ المحاسبية. يلغي هذا المعيار معيار المحاسبة المالية رقم )2( السابق 

"المرابحة والمرابحة على طالب الشراء" ومعيار المحاسبة المالية رقم )20( "مبيعات الدفعات المؤجلة". 

ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للبنك التي تبدأ في 1 يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر للمعيار.   

)3( معيار المحاسبة المالية رقم )29( "اصدارات الصكوك"   

يهدف هذا المعيار إلى تقديم توجيهات حول المحاسبة وتصنيف وعرض إصدارات الصكوك بصفة أساسية بناء على هيكل الصكوك   
والذي قد يشمل المحاسبة داخل قائمة المركز المالي والمحاسبة وخارج قائمة المركز المالي. تعتمد هذه التصنيفات على السيطرة على 
مثل هذه الموجودات التي تتكون من القدرة على السيطرة وطبيعتها، فيما يتعلق بالمخاطر والمنافع وكذلك المنافع المتنوعة للمؤسسة أو 
مسؤولية األمانة نيابة عن حملة الصكوك. ينطبق هذا المعيار على المحاسبة والتقارير المالية حول اصدار الصكوك في دفاتر المصدر. 

ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للبنك للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ.  

اعتماد القوائم المالية  .26

تمت المصادقة على إصدار البيانات المالية وفًقا لقرار مجلس المديرين التنفيذيين في 11 مارس 2018 )الموافق 23 جمادى اآلخرة 1439 هـ(.



تم إعداد التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية للعام 1438هـ 
)2017م( 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 ورئيس فريق حشد الموارد بصندوق التضامن اإلسالمي 

للتنمية. 
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