البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
"صناديق االستثمار يف وقف اإلحسان"
مت إنشاء صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لتنفيذ قرار
القمة اإلسالمية االستثنائية الثالثة التي عقدت يف مكة
املكرمة يف كانون األول (ديسمرب)  ،2005والقاضي
بإنشاء صندوق ضمن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية،
للتخفيف من حدة الفقر فى الدول االعضاء ،معتمداً على
العوائد التى تنتج من استثمار رأس ماله املدفوع حتى اآلن
والذي يبلغ  2.584مليار دوالر أمريكي  ،وهو أقل بكثري من رأس املال املصرح به البالغ  10مليار دوالر
أمريكي مما استدعى التفكري فى تعبئة موارد مالية اضافية تساعده فى تنفيذ برامج مكافحة الفقر

إنشاء صناديق االستثمار يف وقف اإلحسان مع املصارف واملؤسسات املالية
مفهوم انشاء الصناديق الوقفية يتماشى مع قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  ،)15/6(140وال سيما في
إطار الجزء المتعلق ب "وقف النقود" الذي ينص على ما يلي:
"يجوز تخصيييص اومواك قوقف للقروب ونوف فوا،ن ،سييواء وشييشر مواشيير كو ومشييارقة عند م اوشييخا
في صننوق واحن ،كو وإ صنار ك سهم نقنية لت شجيع الوقف ووغراب الم شارقة الجماعية فيه" .واإل ضافة إلى
ذلك ،فإف فشرة إنشييياء الصييي ناديق الوقفية تتوافق كيضيييا مع المعايير المنصيييو عليها في قراراي وتوصيييياي
اللجنة الشرعية لمجموعة الونك اإلسالمي للتنمية والعنين م اللجاف الشرعية االخرى.
هدف صندوق وقف اإلحسان :يشوف هنف المحسني تحقيق كهناف خيرية تعطي نتا،ج اجتماعية مستنامة وليس
تحقيق العا،ن المالي،هنا يجب التأقين على كف الصننوق المقترح ،هو صندوق "اجتماعي خيري" وليس
"استثماري" ستشوف مساهماي المحسني الوقفية النقنية في الصننوق مساهماي مؤقتة يتم استثمارها فى
كصوك تنر عوا،ن يتم استخنامها فى ورامج مشافحة الفقر.
عنن انتهاء عمر الصننوق تُعاد مساهماي المحسني النقنية اليهم ،والي م المحسني الحق في التنازك ع
مساهماته (جز،يا كو قليا) وطلب تحويلها إلى وقف نقني دا،م لصالح صننوق التضام اإلسالمي للتنمية م
كجر توظيفه في التخفيف م وطأة الفقر في العالم اإلسالمي.

"أهم مسات صناديق االستثمار يف وقف اإلحسان"
 .1انشاء صناديق االستثمار يف وقف اإلحسان باستخدام
مفهوم ومباااادل الوقف النقااادي املؤقااا

هى أداة

مبتكرة لتوحيد جهود احملسااااااني لتحقيق أهدافهم
فى مكافحة الفقر من خالل دعوتهم للمساااااهمة فى
صااناديق يتم إدارتها من خالل بنوو ومؤسااسااات مالية

متخصاااصاااة .واساااتخدام عوائد اساااتثمار مسااااهمات
احملسااااااني فى برامج مكااافحااة الفقر وعنااد نهااايااة
االستثمار تعاد املساهمات للمحسني
 .2احملسنون املستهدفون هم اهليئات واملؤسسات واالفراد واصحاب املالئة املالية من شبكة عمالء البنك
االسالمي للتنمية وعمالء مديرو الصناديق.
 .3يُشارو البنك اإلسالمي للتنمية (صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية) بنسبة حتى  %20من حجم اى صندوق
 .4احلوكمة واللجان :تُشكل جلان لكل صندوق لضمان اإلدارة السليمة واالمينة وهى جلنة التوجيه ،جلنة
التسيري ،جلنة االستثمار ومستشار شرعى وممثل عن البنك االسالمي للتنمية فى كل هذه اللجان
 .5سيتم اختيار مديرى الصناديق من بنوو ومؤسسات مالية متخصصة ومن خالل معايري حمكمة تضمن سالمة
استثمار كل صندوق
 .6سيتم تزويد احملسني بتقارير دورية مُدققة عن:
 .Aنتائج استثمار كل الصندوق
 .Bاستخدام قائمة مشاريع مكافحة الفقر التى مت استخدام العوائد فيها او يتم استخدامها
 .7فى نهاية عمر الصندوق يتم تسييل الصندوق وسيحصل احملسنون وأهل اخلري املساهمون فى كل صندوق
استثمار يف وقف اإلحسان على قيمة مساهماتهم وذلك بالتناسب مع قيمة املبلغ الناتج من التصفية حبد أقصى
قيمة مساهماتهم املبدئية.
 .8لكل مُحسن احلق فى حتويل الوقف املؤق املساهم به فى الصندوق حسب رغبته اىل وقف دائم وذلك لصاحل
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية البنك االسالمي للتنمية

االمتثال Compliance
مت االخذ فى االعتبار ان مجيع التمويالت متوافقة مع قواعد االمتثال املعمول بها فى
جمموعة البنك االسالمي للتنمية “أعرف عميلك" و قواعد مكافحة غسل األموال.

برامج ومشاريع "صناديق االستثمار يف وقف اإلحسان"
 برنامج مكافحة العمى الذى ميكن جتنبه من خالل برنامج يبدأ فى  2018بهدف عالج 100،000
شخص من فاقدي البصر يف  12دولة هي بوركينا فاسو ،تشاد ،جزر القمر ،كوت ديفوار ،جيبوتي،
غينيا ،غينيا بيساو ،موريتانيا ،مالي ،موزامبيق ،النيجر وتوغو،

 oالكشف على عيون مليون طفل وتقديم النظارات الطبية للمحتاجي.
 oتدريب أكثر من 90كادر طبي وتقديم  20منحة دراسية إىل األطباء ليصبحوا متخصصي يف
جمال طب العيون وكذلك  20منحة دراسية للممرضات،
 oكذلك تأهيل  6مراكز متخصصة يف طب العيون.
 برنامج مكافحة الناسور البوىل والذى يهدد حياة السيدات ويفتك بهن فى حالة عدم توفر الرعاية الطبية
الكافية اثناء الوالدة .ينتشر هذا املرض فى العديد من الدول االعضاء ويفتك fالعديد من االمهات كل عام

 برنامج املنح الدراسية لتوفري فرص التعليم اجلامعي وما بعد اجلامعي لغري القادرين مادياً ولكن لديهم الرغبة
واالصرار على التحصيل العلمى
 برنامج القرى املستدامة لتنمية اجملتمعات السكانية النائية والفقرية
 برنامج الطاقة املتجددة لتحسي الظروف املعيشية لسكان اجملتمعات الريفية من خالل توفري الطاقة املتجددة
 برنامج دعم التمويل االصغر من خالل برامج التدريب والتاهيل لكسب املهارات املطلوبة وخلق فرص للعمل
 برنامج حمو االمية املهنية لتوفري فرص العمل فى احلرف املختلفة للهروب من شبح الفقر و العوز خاصة بي
النساء

للمزيد من املعلومات حول
صندوق االستثمار يف وقف

الربيد االليكرتونى
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