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خطاب
إحـــالـة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
معايل رئي�س جمل�س حمافظي �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية
معايل الرئي�س،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�شرفني ،نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أن �أرفع �إىل جمل�س املحافظني املوقر التقرير ال�سنوي لعمليات �صندوق الت�ضامن
الإ�سالمي للتنمية و�أن�شطته خالل �سنة 1430هـ (2009م) ،وذلك وفقا لالئحة ال�صندوق.
ويت�ضمن التقرير ال�سنوي �أي�ضا القوائم املالية املراجعة لل�صندوق كما تن�ص على ذلك املادة  18من الئحة ال�صندوق.
وتف�ضلوا ،معايل الرئي�س ،بقبول �أ�سمى �آيات التقدير واالحرتام.
د� .أحمد حممد علي
رئي�س جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية
رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
�أ�صدر م�ؤمتر القمة الإ�سالمي ،يف دورته اال�ستثنائية الثالثة ،التي ُعقدت يف مكة املكرمة يف اململكة العربية ال�سعودية
يومي  7و 8دي�سمرب 2005م�« ،إعالن مكة املكرمة» بهدف الت�صدي لتحديات تخفيف حدة الفقر يف الدول الأع�ضاء يف
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .وقد �أكدت القمة �ضرورة التعاون يف ميادين تخفيف الفقر ،وحمو الأمية ،وا�ستئ�صال الأمرا�ض
والأوبئة ،وحتقيق التنمية الب�شرية ،واحلاجة �إىل تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق هذه الغاية ،وذلك ب�إن�شاء �صندوق خا�ص
يف البنك الإ�سالمي للتنمية  ،وهو �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية.
كما جاء �إن�شاء ال�صندوق نتيج ًة للإعراب املبا�شر عن رغبة قادة وزعماء الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف
تعزيز روح الأخوة والت�ضامن الإ�سالمي بني �أفراد الأمة.
•
•
•
•

�إن�شاء �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية 6 :ذو القعدة 1426هـ ( 8دي�سمرب 2005م)
تد�شني ال�صندوق 12 :جمادى الأوىل 1428هـ ( 29مايو 2007م)
الو�ضع القانوين� :صندوق وقف( )1خا�ص داخل البنك الإ�سالمي للتنمية وله ح�سابات و�سجالت منف�صلة
مقر ال�صندوق :جدة ،اململكة العربية ال�سعودية
التد�شني الر�سمي ل�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية
عقب اكتمال جميع الن�شاطات التح�ضريية الالزمة لالنتقال بال�صندوق �إىل مرحلة التنفيذ ،دُ�شن ال�صندوق ر�سمي ًا
�أثناء االجتماع ال�سنوي الثاين والثالثني ملجل�س حمافظي البنك الإ�سالمي للتنمية ،الذي ُعقد يومي  12و 13جمادى
الأوىل 1428هـ ( 29و 30مايو 2007م) يف داكار ،ال�سنغال .وقد �أُن�شئ ال�صندوق على �شكل وقف (�صندوق ائتماين)
يبلغ ر�أ�سماله امل�ستهدف املبدئي  10باليني دوالر �أمريكي ،ومت منا�شدة جميع الدول الأع�ضاء يف البنك �أن تعلن عن
م�ساهماتها املالية يف ر�أ�سمال ال�صندوق و�أن تقدم الدعم الفني واملعنوي لعملياته.

( )1يعني مفهوم الوقف (�صندوق ائتماين)� :أن الدخل املت�أتي من ا�ستثمارات ر�أ�سمال ال�صندوق هو الذي �سيخ�ص�ص لتمويل عملياته.
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م�ؤمتر القمة الإ�سالمي ،يف دورته اال�ستثنائية الثالثة ،التي ُعقدت يف مكة املكرمة يف اململكة العربية ال�سعودية يومي  5و 6ذو القعدة 1426هـ ( 7و 8دي�سمرب 2005م) ،حيث �أ�صدر امل�ؤمتر القرار
ب�إن�شاء �صندوق خا�ص ملكافحة الفقر يف �إطار البنك الإ�سالمي للتنمية ـ ـ وهو �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية.

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

مجلس إدارة
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

د� .أحمد حممد علي
الرئي�س

6

�سعادة الأخ� /إبراهيم حممد املفلح

�سعادة الأخ� /إ�سماعيل عمر الدفع

�سعادة الأخ /بدر عبداهلل �أبو اعزيزة

�سعادة الأخ /جنيدي ها�شم

�سعادة الأخ /زينهم زهران

�سعادة الأخ /حمدان
تيجاميورودوف

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

�سعادة الأخ /ح�سن ها�شم
عبداحل�سني احليدري

�سعادة الأخ /يارميا م�شهود �أمادو

�سعادة الأخ /نايالن مهادجي

�سعادة الأخ� /سبطني ف�ضل حليم

�سعادة الدكتور� /سيد حامد بور
حممدي

�سعادة الدكتور� /سليم
جعفركراتا�ش

�سعادة الأخ /عبدالعزيز عبداهلل
الزعابي

�سعادة الأخ /عي�سى عبدال َّ
الوي

�سعادة الأخ /في�صل عبدالعزيز
الزامل

التقرير السنوي  1430هـ 2009 -م

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

7

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

معالم بارزة

(حقائق وأرقام في عام 1430هـ (2009م)
• اال�سرتاتيجية اخلم�سية الأوىل لل�صندوق (2012-2008م):
يقدر �إجمايل كلفة الربامج وامل�شروعات يف �إطار اال�سرتاتيجية املذكورة مببلغ  13٫5بليون دوالر �أمريكي ،ويبلغ
التمويل املزمع ال�سرتاتيجية ال�صندوق بليوين دوالر �أمريكي وميثل �أثر الرفع املايل امل�ستهدف ن�سبة .6:1
• العمليات:
 		 العمليات املعتمدة عام 1430هـ (2009م) 22 :عملية ،بقيمة  234٫414مليون دوالر �أمريكي ل�صالح 17دولة من الدول الأع�ضاء مت متويل هذه العمليات من موارد ال�صندوق واملوارد العادية املخ�ص�صة للتمويل
املي�سر من البنك الإ�سالمي للتنمية.
 		 العمليات املعتمدة املرتاكمة يف الفرتة 1430-1429هـ (2009-2008م) :بقيمة  554٫8مليوندوالر �أمريكي ومتثل كلفة  48م�شروع ًا.
 		 ال�سحوبات :يتوقع �أن تبد�أ ال�سحوبات يف عام 1431هـ2010( ،م).• موارد ال�صندوق:
 		 ر�أ�س املال املبدئي امل�ستهدف 10 :بليون دوالر �أمريكي.()2
 		 التعهدات 2٫629 :بليون دوالر �أمريكي م�ساهمة من  37دولة ع�ضو ًا ( 1٫629بليون دوالر) والبنكالإ�سالمي للتنمية ( 1بليون دوالر) .وقد �سددت  11دولة من الدول الأع�ضاء م�ساهماتها كاملة يف ر�أ�س املال،
و�سددت  12دولة جزء ًا من م�ساهماتها ،وهناك  14دولة مل تبد�أ �سداد م�ساهماتها بعد .بينما هناك  19دولة
من الدول الأع�ضاء مل تعلن بعد عن املبالغ التي �ست�سهم بها يف ر�أ�سمال ال�صندوق.
 		 امل�ساهمات يف ر�أ�س املال املدفوع لل�صندوق حتى نهاية  1430هـ (2009م) 1٫061 :بليون دوالر�أمريكي
( 38 )2دولة ع�ضو ًا حتى نهاية �أبريل 2010م مب�ساهمة كازاخ�ستان مبليون دوالر �أمريكي يف ال�صندوق
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 		 الدخل الت�شغيلي عام 1430هـ (2009م) 11٫23 :مليون دوالر �أمريكي� 		 -صايف الدخل عام 1430هـ (2009م) 2٫991 :مليون دوالر �أمريكي

تعريف الفقر
ي�أخذ البنك بالر�أي الذي ا�ستقر الآن على �أن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد .وهو يعرف الفقر ب�أنه ال ي�شمل
الدخل واال�ستهالك املنخف�ضني فح�سب ،بل ي�شمل �أي�ض ًا انخفا�ض م�ستوى الإجناز يف جماالت التعليم ،والتغذية،
واخلدمات ال�صحية الأولية ،واملاء وال�صرف ال�صحي ،والإ�سكان ،والقدرة على التعامل مع الأزمات ،وانعدام
الأمن ،والتنمية الب�شرية يف كافة �أ�شكالها.

امل�شاريع ال�صغرية  :من �أهم برامج ال�صندوق ملكافحة الفقر
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رسالة
رئيس مجلس إدارة الصندوق
�إنه ملن دواعي �سروري البالغ� ،أن �أتقدم �إليكم بالتقرير ال�سنوي الثاين ل�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية ،الذي يورد
الن�شاطات والنتائج املالية لل�صندوق خالل عام 1430هـ (2009م).
كان عام 1430هـ عام تعزيز لل�صندوق ،وزيادة م�ستوى ن�شاطاته لي�ؤدي ر�سالته املتمثلة يف تخفيف ِح َّدة الفقر يف الدول
الأع�ضاء يف البنك ولعب دور يف هذا املجال يجعله �أكرث ان�سجام ًا وات�ساق ًا مع وجهات نظر هذه الدول ،و�أكرث �إر�سا ًء
لل�شراكات بني الإخوة ،و�ش َّكل هذا النهج الأ�سا�س لتمويل  22م�شروع ًا وبرناجم ًا ّمت اعتمادها حتت مظلة ال�صندوق عام
1430هـ (2009م) .وتبلغ قيمة تلك العمليات  234٫414مليون دوالر �أمريكي ،مما يعني �أن جمموع العمليات التي اعتمدها
ال�صندوق منذ بدء ن�شاطاته عام 1429هـ (2008م) بلغ  554٫8مليون دوالر �أمريكي.
وال �شك يف �أن حتقيق النجاح يف تعبئة ر�أ�س املال امل�ستهدف لل�صندوق ،وهو  10باليني دوالر �أمريكي ،ي�صب يف �صميم
مهمة ال�صندوق .وقد مت التعهد حتى نهاية عام 1430هـ (2009م) مببلغ  2٫629بليون دوالر �أمريكي ،يت�ألف من 1٫629
بليون دوالر تعهدت بها  37دولة من �أ�صل  56دولة ع�ضو ،وواحد بليون دوالر �أمريكي التزم البنك الإ�سالمي للتنمية
بامل�ساهمة به .ومن هذه امل�ساهمات ،هناك  1٫06بليون دوالر �أمريكي ت�سلمها ال�صندوق حتى نهاية 1430هـ (2009م).
ومن الوا�ضح �أن هذا امل�ستوى من امل�ساهمة ال يرقى مل�ستوى املبلغ امل�ستهدف لر�أ�سمال ال�صندوق بعد مرور ثالثة �أعوام من
�إن�شائه .وعليه ،فمن الأهمية مبكان �أن تبذل الدول الأع�ضاء �أق�صى ما يف و�سعها لتنفيذ القرارات ال�صادرة عن م�ؤمتر
القمة الإ�سالمي ،والدورة اخلام�سة والع�شرين للجنة الكوم�سيك ،وقرارات جمل�س املحافظني التي تدعو جميعها الدول
الأع�ضاء التي �أعلنت عن م�ساهماتها �إىل �أن ت�سدد هذه امل�ساهمات .وتدعو الدول التي مل تقدم �أي تعهدات �أو التزامات،
ب�أن تفعل ذلك.
وخالل العام املذكور ،وا�صلت �إدارة ال�صندوق م�شاوراتها مع حمافظي ال�صندوق وجمل�س �إدارته ،وجرت مناق�شة اجلوانب
الفنية واملالية واجلوانب املتعلقة بالعمليات ذات ال�صلة بال�صندوق .و�إنني لأنتهز هذه الفر�صة لأعرب عن االمتنان
والتقدير للتوجيه والدعم الكبري الذي ق ّدموه لإدارة ال�صندوق.
كما �أغتنم هذه الفر�صة لأ�ؤكد التزام ال�صندوق دوم ًا با�ستهداف حتقيق �أف�ضل النتائج ،و�إنني لأتطلع �إىل عام ناجح
جلميع الدول الأع�ضاء يف البنك ولل�صندوق يف 1431هـ (2010م).
د� .أحمد حممد علي
رئي�س جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية
رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية
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الجزء األول

وطأة الفقر في الدول األعضاء
في البنك اإلسالمي للتنمية
 1-1الفقر يف عامل غري متوازنٍ
يوجد يف العامل فق ٌر مدقع يقابله غنى ووفرة ،فمن
�أ�صل �سكان العامل الذي يبلغ عددهم  6باليني ن�سمة
هناك  2٫8بليون �شخ�ص ،ميثلون ن�صف عدد �سكان
العامل تقريب ًا  ،يعي�شون على �أقل من دوالرين �أمريكيني
يف اليوم الواحد .وهناك بليون ن�سمة – �أي خم�س
�سكان العامل – يعي�شون على �أقل من دوالر واحد يف
اليوم ،منهم  ٪44يف منطقة جنوب �آ�سيا� .أما يف الدول
الغنية فهناك �أقل من طفل واحد من �أ�صل  100طفل
ال يبلغون عامهم اخلام�س ،بينما يف الدول الأفقر ف�إن
ُخم�س عدد الأطفال ال يبلغون ذلك العمر ،و�إىل جانب
ذلك ،ف�إنه بالرغم من �أن هناك يف الدول الغنية ما يقل
عن  ٪5من عدد الأطفال من هم دون �سن اخلام�سة،
ويعانون من �سوء التغذية ،جند يف الدول الفقرية �أن
�أكرث من  ٪50من الأطفال يعانون من �سوء التغذية .وهذا التباين �أ�صبح �أكرث و�ضوح ًا رغم �أن ظروف معي�شة ال�سكان قد
حت�سنت �أكرث يف القرن املا�ضي مقارن ًة مبا كان يحدث قبل ذلك – حيث �إن يف عامل اليوم ثرا ًء وا�سع النطاق ،وات�صاالت
عاملية ،ومقدرات وقدرات تكنولوجية ،غري م�سبوقة ،ومع ذلك ف�إن التوازن يف توزيع هذه املكت�سبات العاملية يعاين من
�إختالل كبري .فمتو�سط الدخل يف �أغنى  20دولة يعادل � 37ضعف متو�سط الدخل يف �أفقر  20دولة من دول العامل ،وقد
ات�سعت هذه الفجوة يف الأعوام الأربعني الأخرية(.)3
وفيما يتعلق بالدول الأع�ضاء يف البنك ،فعلى الرغم من �أنها دول تعد ثرية عند �أخذها جمتمعة� ،إال �أن هناك يف الوقت
الراهن  400مليون �شخ�ص تقريب ًا من �أ�صل بليون �شخ�ص يقطنون يف هذه الدول يعي�شون على دوالر واحد يف اليوم.
وب�أرقام جمردة جند �أن  5دول فقط ت�ست�أثر بـ 250مليون من �أ�صل  400مليون �شخ�ص (وهي بنغالدي�ش ،و�إندوني�سيا،
وباك�ستان ،ونيجرييا  ،وال�سودان) وهذا رقم يدعو للقلق ،ال�سيما �أن �سكان الدول الأع�ضاء يف البنك الإ�سالمي للتنمية ال
ي�شكلون �إال  ٪22من �إجمايل عدد �سكان العامل.
 2-1اجلهود التي تبذلها الدول الأع�ضاء يف البنك ملكافحة الفقر
على الرغم من �أن دو ًال �أع�ضاء عديدة حققت �إجنازات ملمو�سة يف مكافحتها للفقر� ،إال �أن التقدم العام ظل بطيئ ًا،
فكثري من الدول ال تزال تواجه حتديات كبرية تتمثل يف الت�صدي للق�ضايا املرتبطة بالتعليم وال�صحة ،واملياه ،وال�صرف
()3البنك الدويل ،تقارير التنمية الب�شرية
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ال�صحي ،وامل�ساواة بني اجلن�سني ،والعمالة ،و�شبكات ال�ضمان
والأمان االجتماعي .وبنا ًء على االجتاهات الراهنة ،جند �أن
دو ًال عديدة من املرجح �أن ال تلحق بركب الدول التي �ستحقق
�أهداف الألفية يف جمال التنمية ،والتي ينبغي حتقيقها بحلول
عام 2015م والتي ت�شمل فيما ت�شمل خف�ض معدالت وفيات
الأطفال ،واحلد من تف�شي الأمرا�ض ال�سارية واملعدية ،وتعزيز
فر�ص احل�صول على مياه ال�شرب النظيفة ،ومرافق ال�صرف
ال�صحي .ففي واقع الأمر ،جند �أن بع�ض هذه الدول تواجه
خطر الإخفاق يف حتقيق حتى ثلثي الأهداف املذكورة ،كما �أن
الو�ضع يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء �أكرث �سوء ًا مقارن ًة باملناطق
الأخرى من العامل.
وبوجه عام ،ف�إن منطقة �آ�سيا حترز تقدم ًا �أف�ضل يف مكافحة
الفقر ،بيد �أنه من حيث الأرقام املجردة ف�إن معدل الفقر الذي
تواجهه هذه املنطقة مرتفع ،فمن بني الدول الأع�ضاء يف هذه
املنطقة هناك �إندوني�سيا ،وباك�ستان ،وبنغالدي�ش ،وهي ثالث
دول من �أكرث  7دول اكتظاظ ًا بال�سكان .ونتيج ًة لذلك ،ف�إنه
رغم هيمنة الفقر االقت�صادي واالجتماعي ،ورغم �أنه �أقل من
م�ستوى الفقر يف منطقة �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،ف�إن هذه
الدول الثالث جمتمع ًة ،و�أحيان ًا كل واحدة منها على حدة،
ت�ست�أثر بالعدد الأكرب من الفئات ال�سكانية املحرومة يف الدول
الأع�ضاء يف البنك ،والتي تعاين من كثري من م�شكالت الفقر  ،كال�سكان الذين يعي�شون يف املناطق الريفية دون ح�صولهم
على خدمات املياه وال�صرف ال�صحي ،وعدد الأطفال الذين يعانون من قلة الوزن ،وال�سكان الذين يعي�شون على �أقل من
دوالر واحد يف اليوم ،وت�شمل هذه املنطقة �أي�ض ًا �أفغان�ستان التي يعد �أدا�ؤها �ضعيف ًا يف جمال التقدم املحرز يف حتقيق
�أهداف الألفية يف جمال التنمية والتخفيف من حدة الفقر.
ويف �أفريقيا ،وبالرغم من عدم توفر الإح�صاءات الدقيقة التي ُيع َّول عليها لقيا�س مدى التقدم املحرز يف مكافحة الفقر،
وحتقيق �أهداف الألفية يف جمال التنمية ،فثمة بع�ض ال�شك فيما يتعلق بالأثر ال�سلبي للتباط�ؤ االقت�صادي العاملي الأخري
على هذه االقت�صادات ،مما ي�شكل حتدي ًا جديد ًا لتحقيق �أهداف الألفية يف جمال التنمية يف هذه املنطقة .ومع ذلك ت�ؤكد
التقارير �أن بع�ض التقدم قد �أُحرز يف هذا املجال ،مثل زيادة عدد الطالب الذين يلتحقون باملدار�س االبتدائية ،وامل�ساواة
بني اجلن�سني ،ومتكني املر�أة ،واحل�صول على خدمات ال�صرف ال�صحي واملياه النظيفة وامل�أمونة.
ومما يثري احلزن �أن كثري ًا من الدول الإفريقية ي�ساورها القلق �إزاء ارتفاع معدل عدم م�ساواة املداخل ،و�أن التقدم
املحرز غري مت�سا ٍو بني هذه الأهداف عرب خمتلف املناطق .وباملثل ،ف�إن التقدم املحرز يف �أهداف الألفية يف جمال التنمية
وبالذات يف جمال ال�صحة ال يزال �ضعيف ًا ،وال�سيما فيما يتعلق بتح�سني معدالت وفيات الأطفال والأمهات .بيد �أن التطعيم
�ضد الأمرا�ض يكاد �أن ي�صبح �شام ًال مما ي�ؤدي �إىل تقليل معدالت وفيات الأطفال ب�صورة ملحوظة يف كثري من الدول.
كما �أن عمليات تخفي�ض معدالت الإ�صابة بفريو�س الأيدز قد �أحرزت بع�ض التقدم ولكن لي�س باملعدل الذي يكفي للق�ضاء

التقرير السنوي  1430هـ 2009 -م
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على الفريو�س ومر�ض الإيدز ،وبالإ�ضافة
�إىل ذلك �أن معدالت حدوث مر�ض الدرن
وانت�شاره �آخذة يف االزدياد يف دول عديدة
ب�أفريقيا.
وعليه ،ف�إن الدول جتد نف�سها يف منت�صف
الطريق الذي يقود �إىل حتقيق �أهداف
الألفية يف جمال التنمية ،حتتاج �إىل بذل
املزيد من اجلهود لتعزيز النظم ال�صحية
و�إجراء حت�سينات م�ستدامة تفيد منها
الربامج ال�صحية .وال بد �أن ُينتبه للأمرا�ض
التي غالب ًا ما تكون �أحد �أعرا�ض الفقر،
و�إحدى �سمات فئات ال�سكان املحرومة التي
تعي�ش يف املناطق الريفية النائية ،وفقراء
املدن يف مناطق ال�صراعات والنزاعات .فمكافحة هذه الأمرا�ض �سيكون لها ت�أثري مبا�شر على التخفيف من وط�أة الفقر
لأعداد كبرية من ال�سكان .ومن �ش�أنها �أن تعزز النظم ال�صحية يف �أفريقيا وبع�ض �أجزاء �آ�سيا .ومن الأهمية مبكان �أن
ندرك �أن مكافحة هذه الأمرا�ض ينبغي �أن حتظى باهتمام كبري يف �أولويات برامج ال�صحة العامة يف البلدان ،ف�ض ًال عن
توخي املجتمع الدويل املرونة يف زيادة حجم التمويل لهذا القطاع الهام.
3-1

حتديات مكافحة الفقر

التوزيع غري العادل لفوائد النمو وت�أثري الت�ضخم :هناك عدد من التحديات الرئي�سة التي تواجهها الدول
الأع�ضاء يف البنك ،وال�سيما الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا يف مواجهتها للفقر ومكافحته ،فعلى �سبيل املثال ،و بالرغم من
اجلهود املبذولة ،هناك �أدلة متزايدة تتمثل يف �أن الفوارق �آخذة يف االت�ساع بني امل�ؤ�شرات االجتماعية  ،مما يعني �أن
التقدم الذي �أحرز يف كثري من احلاالت رافقه مزيد من التهمي�ش لقطاعات الفقرية يف املجتمع .وقد ُيعزى ذلك �أ�سا�س ًا
�إىل افتقار ال�سكان �إىل التوزيع العادل للفوائد املت�أتية من النمو ،والتي ينبغي �أن تكون مل�صلحة الفقراء ليكون لها ت�أثري
ملحوظ يف الق�ضاء على الفقر.
كما ي�شكل ارتفاع معدالت الت�ضخم ،والذي يعزى ب�صفة خا�صة �إىل ارتفاع �أ�سعار ال�سلع ،تهديد ًا من �ش�أنه �أن يقو�ض
التقدم الذي �أحرز يف التخفيف من حدة الفقر .كما ي�ضع االرتفاع احلاد يف العجز يف احل�سابات العامة للدول مزيد ًا من
ال�ضغوط على الو�ضع املايل املتعلق بالإنفاق العام الذي ي�ستهدف التخفيف من الفقر ،وحتقيق الأهداف الإمنائية للألفية.
وعالو ًة على ذلك ،ف�إن الأخطار املت�أتية من تباط�ؤ االقت�صاد العاملي ،والت�أثري ال�سلبي املرتتب على الأزمة املالية و�أزمة
الطاقة ،ال ميكن �إغفال ت�أثريهما على هذه اجلهود.
و ي�شكل االرتفاع الذي حدث م�ؤخر ًا يف �أ�سعار ال�سلع �ضغط ًا هائ ًال على الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا ،ويهدد ب�إف�شال التقدم
الذي �أُحرز يف مكافحة اجلوع و�سوء التغذية .بيد �أنه يتيح �أي�ض ًا نافذ ًة من الفر�ص لزيادة الإنفاق الالزم على الزراعة،
وت�شجيع الدول املتقدمة على �إزالة كل ما يعوق انفتاح النظام التجاري لل�سلع الزراعية لتفيد من ذلك الدول الأقل تقدم ًا
ومنو ًا.
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تغري املناخ واملخاطر الناجمة عن عدم توفر الأمن� :إن التحدي املتمثل يف مكافحة الفقر يف الدول الأع�ضاء
الأقل منو ًا ،وال�سيما الدول الأفريقية  ،يتفاقم ب�سبب املخاطر طويلة الأجل الناجمة عن تغري املناخ .فاجلفاف احلاد �آخذ
يف االزدياد� ،إذ يت�سبب ارتفاع درجات احلرارة يف ارتفاع معدالت التبخر واملزيد من اجلفاف يف بع�ض املناطق من الدول
الأع�ضاء يف البنك .فالنماذج املناخية تنبئ ب�أن م�ستوى �سطح البحر قد يرتفع مبعدل � 59سم ( 23بو�صة)( )4خالل القرن
احلادي والع�شرين مهدد ًا املجتمعات املحلية ال�ساحلية ،والأرا�ضي الرطبة ،وال�شعب املرجانية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
االزدياد يف درجات احلرارة ي�ؤثر على �صحة الإن�سان ،وهذا يفاقم بدوره انت�شار الفقر ،ال�سيما يف الدول الأع�ضاء الأقل
منو ًا .وعليه ،ف�إن هذه الدول حتتاج �إىل موارد �إ�ضافية لتتكيف مع هذه الأو�ضاع ،كونها ح�سا�س ًة ب�صفة خا�صة للآثار
املرتتبة عن تغري املناخ وتنامي خماطر الكوارث الطبيعية .وال بد من توفري هذه املوارد الإ�ضافية لتعزيز قدرة املجتمعات
املحلية الفقرية على ال�صمود يف وجه الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وبالقدر نف�سه ،ت�شري احلقائق �أن الأمن والتنمية ي�سريان جنب ًا �إىل جنب ،وي�ساعدان على اال�ستقرار يف الدول عقب فرتات
ال�صراع ملنع بروز �أي �صراعات جديدة ،ويكت�سي ذلك �أهمية كبرية لتجنب �إهدار مكت�سبات التنمية التي حتققت على
امتداد العقدين املا�ضيني .ومبا �أن هناك ن�سبة ملحوظة من الفقر يف الدول الأع�ضاء توجد يف مناطق ال�صراع واملناطق
التي انتهت فيها هذه ال�صراعات والنزاعات ،ف�إن الدعم الفاعل لإعادة ال�سالم والتنمية طويلة الأجل ينبغي �أن ُينظر
�إليهما على �أنهما العن�صر الرئي�س يف اال�سرتاتيجيات الهادفة �إىل حتقيق هذه الغاية.
املوارد املطلوبة ملكافحة الفقر :من �أجل حتقيق �أهداف التنمية يف الألفية ،و�إحراز تقدم ملحوظ يف مكافحة الفقر،
ف�إن �أكرب التحديات التي تواجه الدول الأع�ضاء يف البنك قد تتمثل يف احلجم الهائل للموارد املقدرة واملطلوبة ملعاجلة
هذه امل�شكلة ،وتو�ضح الدرا�سات احلديثة التي �أُجريت يف �إطار م�شروع الأمم املتحدة للألفية �أن اال�ستثمار امل�ستدام
يف هذه الدول مببلغ  110باليني دوالر �أمريكي �سنوي ًا على فرتة طويلة( ،مث ًال بني  7و� 10أعوام) ،رمبا ي�ساهم بفاعلية
يف خف�ض حدة الفقر .وعالو ًة على ذلك ،يجب �أن تتم هذه اال�ستثمارات على نحو متكامل يجمع بني الإنتاج الزراعي
(الأغذية) وتقنيات الإنتاج املحلية  ،وتنمية البنية الأ�سا�سية ،و�إمدادات املياه ،والرعاية ال�صحية ،والنفاذ �إىل الأ�سواق.
ويهدف م�شروع الأمم املتحدة يف هذا ال�صدد �إىل �أن تعود هذه اال�ستثمارات بالفائدة على نحو  ٪90من الفقراء ،وال�سيما
الن�ساء.
وهناك تقديرات �أخرى حلجم املوارد املالية
املطلوبة لتنفيذ �أهداف التنمية يف الألفية،
تقدر بـ� 130إىل  180بليون دوالر �أمريكي �سنوي ًا
على الأقل بحلول عام  .2015وا�ستناد ًا �إىل
االجتاهات ال�سابقة لتدفقات املعونة �إىل الدول
النامية ف�إن الدول الأع�ضاء يف البنك الإ�سالمي
للتنمية ت�ست�أثر بنحو  ٪40 - 35من �إجمايل
تدفقات املعونة .وهذا يعني مبلغ ًا يرتاوح بني
 45و 72بليون دوالر �أمريكي من املعونة �سنوي ًا
�إذا �أخذنا التقديرات �أعاله على �أنها معايري
�أ�سا�سية.
( )4تقارير الأمم املتحدة

التقرير السنوي  1430هـ 2009 -م

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

15

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

كما ُو�ضعت هذه التقديرات �أي�ضا على �أ�سا�س جمموع اال�ستثمارات املطلوبة لالنتقال بال�سكان الذين يعي�شون حتت خط
الفقر �إىل مرحلة العي�ش على دوالر واحد يف اليوم .وبا�ستثناء �إعادة توزيع الدخل ،وافرتا�ض �أن تكون ن�سبة زيادة ر�أ�س
املال للناجت  ،4:1ف�إن احلاجة تقت�ضي توفري ا�ستثمارات �إ�ضافية �إجمالية تبلغ  250بليون دوالر �أمريكي لتحقيق هذا
الهدف .ويف �إطار �سيناريو �أكرث طموح ًا ،حيث يح�صل ال�سكان ،الذين يعي�شون حتت خط الفقر ،على دخل �إ�ضايف يبلغ
دوالر ًا �أمريكي ًا واحد ًا يف اليوم ،ف�إن اال�ستثمار املوازي �سيبلغ يف هذه احلالة  626بليون دوالر �أمريكي .كما يتطلب حتقيق
هدف العي�ش على دوالرين يف اليوم ،توفري قدر �أكرب من املوارد.
وبالنظر �إىل هذه التقديرات ،يت�ضح �أن ثمة حاجة ما�سة للمعونات الأجنبية �إذا �أرادت الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا يف
البنك ،والدول النامية ب�صفة عامة� ،أن حتقق م�ستويات مالئمة من التخفيف من الفقر ،و�أن حتقق �أهداف التنمية يف
الألفية .وبالفعل ف�إن االتفاق الدويل املتعلق بهذه الأهداف يدعو �إىل مزيد من التعاون العاملي من خالل تقدمي مزيد من
املعونات الإمنائية الر�سمية ،والقدرة على حتمل الدين ،وتعزيز التجارة الدولية .وحتى الآن ،وبالرغم من زيادة حجم هذه
املعونات ،هناك دول قليلة جد ًا ال زالت ترتقب تعهدات الدول املتقدمة ب�أن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �ست�شكل ٪0,7
على الأقل من دخلها القومي الإجمايل.
ووفق ًا لبع�ض التقارير ،يت�ضح �أنه على الرغم من �أن حجم املعونة الإمنائية قد ارتفع �إىل م�ستويات قيا�سية عام 2008م،
ف�إن املانحني �أخفقوا يف توفري  35بليون دوالر �أمريكي يف العام ا�ستناد ًا �إىل التعهدات التي قدمت عام 2005م ،واملتعلقة
بتدفقات املعونة ال�سنوية التي تعهدت بها جمموعة الدول الثمانية يف «جلني �إقلز» مبعدل  20بليون دوالر �أمريكي يف العام
من املعونة املقدمة �إىل �إفريقيا( .)5وتربز �أهمية التجارة الدولية يف �إطار �أهداف الألفية يف جمال التنمية  ،وال�سيما الهدف
رقم  8الذي يقت�ضي �إيجاد عمل منتج ومالئم لل�شباب ،وهي حقيقة ماثلة �إذ �إن الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا قد حققت بع�ض
حرية احلركة ،ولكن ح�صتها من التجارة العاملية �آخذة يف االنخفا�ض .وعليه فمن ال�ضروري �أن تلتزم الدول املتقدمة
بتعهداتها حتى خالل فرتات الأزمات املالية لتمكن الدول النامية من تنفيذ براجمها يف جمال تخفيف حدة الفقر.
ومن الأهمية مبكان �أي�ض ًا �أن تتخذ الدول الأع�ضاء
يف البنك خطوات عملية ،و�أن ت�ضع ا�سرتاتيجيات،
وبرامج جيدة الإعداد للت�صدي لهذه التحديات،
ولتتمكن من حتقيق �أهداف الألفية يف جمال التنمية
حيثما كان ذلك ممكنا� .إذ ميكن لهذه الدول
�أن تعتمد على القطاع اخلا�ص بح�سبانه حمرك ًا
لالبتكار والنمو لتكملة جهود احلكومة يف جمال
الإعداد ،والت�صميم ،وتقدمي اخلدمات والتمويل
من �أجل توفري دخل م�ستدام ل�سكان الريف واملدن.
كما يعد القطاع اخلا�ص م�صدر ًا للخربة التنظيمية
والإدارية التي من �ش�أنها �أن تعزز فاعلية تقدمي
اخلدمات للفقراء.
( )5تعزيز ال�شراكة العاملية من �أجل حتقيق التنمية يف �أوقات الأزمات – تقرير فريق العمل
املعني بتقييم الفجوة يف حتقيق الأهداف الإمنائية يف الألفية (2009م).
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الجزء الثاني

الخطة االستراتيجية الخمس ّية
للصندوق (2012 – 2008م)
 1-2اال�سرتاتيجية
ُو�ضعت ا�سرتاتيجية خم�سية تنظم عمليات
ال�صندوق يف الفرتة من  2008وحتى 2012م.
وتركز هذه اال�سرتاتيجية على مو�ضوع
التخفيف من حدة الفقر بو�صفه هدف ًا �أ�سمى
ملجموعة البنك ،مع قيام ال�صندوق بدور
م�ساند ومهم للنوافذ والأدوات املختلفة التابعة
للمجموعة لتحقيق هذا الهدف .وان�سجام ًا
مع هذا الو�ضع ،ومع �ضرورة اتخاذ �إجراءات
ملحة للتعجيل بتحقيق الأهداف الإمنائية
للألفية ،بو�صفها التزام ًا �أ�سا�سي ًا بالن�سبة
للمجتمع الإمنائي الدويل ،ف�إن اال�سرتاتيجية تهدف لو�ضع جمموعة البنك على امل�سار ال�صحيح لتتبو�أ مكان ال�صدارة بني
امل�ؤ�س�سات قاطبة يف جمال التخفيف من حدة الفقر يف دولها الأع�ضاء .كما تدعم اال�سرتاتيجية برنامج البنك الإ�سالمي
للتنمية املتعلقة بتنمية �أفريقيا ،وذلك ان�سجام ًا مع برنامج العمل الع�شري ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ل�صالح الأمة .وقد
اعتمد جمل�س �إدارة ال�صندوق هذه اال�سرتاتيجية يف فرباير 2008م.
ولتحقيق �أهداف ال�صندوق� ،أكدت اال�سرتاتيجية على �أهمية التنمية الب�شرية ،وال�سيما �إدخال التح�سينات على الرعاية
ال�صحية والتعليم ،وتقدمي الدعم املايل لتعزيز القدرة الإنتاجية للفقراء ،وت�أمني و�سائل دخل م�ستدامة لهم ،مبا يف ذلك
متويل فر�ص العمل ،وتوفري منافذ جديدة لت�سويق منتجاتهم ،خا�صة بالن�سبة للفقراء يف املناطق الريفية ،وحت�سني البنية
التحتية الأ�سا�سية يف املناطق الريفية ،ويف املناطق �شبه احل�ضرية .كما حددت اال�سرتاتيجية الأولويات متمثلة يف قطاعات
التنمية الزراعية والريفية ،والتنمية الب�شرية ،والبنية التحتية الأ�سا�سية ،وامل�شاريع ال�صغرى .وحددت اال�سرتاتيجية �أي�ض ًا
م�سائل �أخرى �شاملة لقطاعات عديدة تنطوي عليها م�شروعات ال�صندوق وبراجمه من قبيل بناء القدرات ،والربامج
الداعمة للمر�أة ،وحماية البيئة.
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وت�شدد اال�سرتاتيجية على �أن امل�شاريع الهادفة
للتخفيف من وط�أة الفقر ،تتطلب جمموعة �أكرب من
ال�شركاء ،مما يعك�س جزئي ًا مكوناتها النموذجية
التي ت�شمل قطاعات عديدة ،كما تعك�س يف جزء
منها ت�صميمها القائم على املجتمع املحلي .ولتعظيم
الأثر الذي يحدثه ال�صندوق ،ف�إنه يبحث عن
فر�ص لإقامة �شراكات مع احلكومات ،وامل�ؤ�س�سات
الإمنائية ،والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري
احلكومية ،واملجتمعات املحلية ،و�أ�صحاب امل�صلحة
الآخرين ،مما ي�ضفي قيمة م�ضافة على م�شاريع
ال�صندوق وبراجمه� .أما امل�شاركون من القطاع
اخلا�ص فيمكن �أن يكونوا �شركات «ت�سعى لتحقيق
الربح» تعمل يف �إطار اتفاقية للخ�صخ�صة ،وتقدم
خدماتها وفق معايري حكومية متفق عليها (ك�إدارة
امل�ست�شفيات� ،أو تزويد املدار�س باحتياجاتها � ..إلخ)� ،أو كيانات غري ربحية تقدم خدماتها �إىل الفقراء مبا�شرة.
وقدرت الكلفة الإجمالية للربامج وامل�شاريع التي تتوخاها اال�سرتاتيجية بنحو  13٫5بليون دوالر �أمريكي ،تتكون من برامج
متعددة القطاعات ،وبرامج تركز على مو�ضوعات حمددة ،وبرامج فردية .وي�سهم ال�صندوق يف هذه الربامج وامل�شاريع
مببلغ بليوين دوالر �أمريكي على �شكل متويل مي�سر .وينطوي ذلك على ن�سبة رفع مايل م�ستهدفة مقدارها  6:1بالن�سبة
للتمويالت التي يقدمها ال�صندوق.

 2-2الربامج اخلا�صة لل�صندوق
�أكدت اال�سرتاتيجية على برناجمني حموريني
بو�صفهما جزء ًا من مكوناتها الرئي�سة وهما:
• برنامج حمو الأمية املهنية.
• برنامج دعم التمويالت ال�صغرى.
وقد ا�ستحدث ال�صندوق هذين الربناجمني لينفَّذا
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ابتدا ًء من عام 1429هـ (2008م) .وتقدر الكلفة
الإجمالية لكل برنامج مببلغ  500مليون دوالر
�أمريكـي ،ي�سـهـم فـيها ال�صندوق نف�ســه مببلغ 100
مليون دوالر �أمريكي خالل فرتة اال�سرتاتيجية.
املحفز/املي�سر الذي ي�ضطلع
وبالنظر �إىل الدور
ِّ
به ال�صندوق ،يتوقع �أن ي�ستقطب الربناجمان
موارد من ال�شركاء الإمنائيني و�أ�صحاب امل�صلحة
الآخرين ،بن�سبة رفع مايل مقدارها .4:1

ي�شكل حتقيق قيمة �إ�ضافية للمح�صول على م�ستوى املنتج
�أحد �أهداف ال�صندوق لزيادة دخول الفقراء

بعثة البنك/ال�صندوق يف �إجتماع مع ممثلي بع�ض
املجتمعات املحلية باندني�سيا.
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تخفيف حدة الفقر كمهمة رئي�سية للبنك الإ�سالمي للتنمية
�إن ر�ؤية البنك حتى عام 1440هـ بعنوان “ر�ؤية من �أجل كرامة الإن�سان” ت�ؤكد على جوانب �أ�سا�سية لتخفيف حدة
الفقر يف خم�س من �أولويات البنك الثماين الرئي�سة ،وهي :تخفيف حدة الفقر ،وتعزيز م�ستوى ال�صحة ،وتعميم
التعليم لي�شمل اجلميع ،وحتقيق الرفاه لل�شعوب ،ومتكني املر�أة.
وهناك مو�ضوعان �أ�سا�سيان يحددان هذا الرتكيز:
 احلاجة �إىل حت�سني وتعزيز دخل الفقراء من خالل �إن�شاء الوظائف و�إيجاد فر�ص العمل و�ضمانالو�صول �إىل الفئات امل�ستهدفة من الفقراء واملحرومني.
 تعزيز تنمية ر�أ�س املال الب�شري من خالل دعم التعليم والتدريب واخلدمات الداعمة لل�صحة.ويف �ضوء هذه الر�ؤية� ،أ�صبح تخفيف حدة الفقر هدف ًا رئي�س ًا ومو�ضوع ًا �أ�سا�سي ًا لن�شاطات البنك الإ�سالمي للتنمية
يف الدول الأع�ضاء.
بدء ن�شاطات وعمليات ال�صندوق
ُ�صممت برامج ال�صندوق ا�سرت�شاد ًا ب�سيا�سة جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية من �أجل تخفيف حدة الفقر
بهدف:
 تعزيز النمو امل�ساند للفقراء مع االهتمام بعدالة توزيع املنافع والفوائد. الت�صدي للقيود واحلواجز والق�ضايا التي تواجهها املر�أة يف �إطار التنمية االقت�صادية. ت�أكيد التنمية الب�شرية وال�سيما �إجراء حت�سينات يف جمال الرعاية ال�صحية والتعليم. توفري �شبكات ال�ضمان والأمان االجتماعي للفقراء. تعزيز احلوكمة الر�شيدة وح�صول الفقراء على اخلدمات العامة. تعزيز وتن�سيق تبني الدول الأع�ضاء ل�سيا�سات مكافحة الفقر وااللتزام بتنفيذها.ت�ؤكد �سيا�سة ال�صندوق احلاجة �إىل توفري الدعم املايل تعزيز ًا للطاقات الإنتاجية وال�سبل والو�سائل الكفيلة
بتحقيق دخل م�ستدام للفقراء (مبا يف ذلك متويل فر�ص العمل ،وت�سهيل الو�صول �إىل الأ�سواق وال�سيما لفقراء
الريف ،وحت�سني البنية الأ�سا�سية يف الريف ويف املناطق القريبة من املدن ،مثل خدمات �إمدادات مياه ال�شرب،
و�إن�شاء الطرق ،وتوفري الكهرباء).
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�سيا�سة جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ب�ش�أن تخفيف حدة الفقر
ت�ؤكد �سيا�سة جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية املتعلقة بتخفيف الفقر ب�شكل عام على الآتي:
 العمليات املمولة يف �إطار ال�صندوق �سيتم اختيارها على نحو جيد و�ستكون مبتكرة وداعمة للن�شاطاتالأ�سا�سية والإنتاجية التي لها ت�أثري مبا�شر على حياة الفقراء.
 تتطلب مكافحة الفقر امل�شاركة والإجراءات امل�شرتكة بني �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني :وكاالت التنميةالثنائية ومتعددة الأطراف ،وم�ؤ�س�سات متويل التنمية املحلية ،ووكاالت الأمم املتحدة ،ومنظمات املجتمع
املدين ،واملنظمات غري احلكومية �إلخ.
 ينبغي �أن يكون النمو االقت�صادي م�صحوب ًا ب�سيا�سات لإعادة التوزيع مل�صلحة الفقراء ،وهذا يتطلب �أنيعمل ال�صندوق على �صياغة براجمه وم�شروعاته وت�أثريها الإمنائي املتوقع لتكون ل�صالح الفئات الفقرية
من ال�سكان.
 تركز تدخالت ال�صندوق لأق�صى حد ممكن على املجتمعات املحلية لتكمل جهود احلكومات يف جمالتخفيف حدة الفقر .وحيثما كان ممكن ًا� ،أن ُي�ستفاد من املنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات
املجتمع املدين لتنفيذ هذه التدخالت.
 على الرغم من �أن هناك ح�صة �أكرب من موارد ال�صندوق تُوجه �إىل تلبية االحتياجات الأ�سا�سية كتوفرياملياه ،والتعليم االبتدائي والثانوي ،والرعاية ال�صحية الأولية ،فثمة احتياجات �أخرى كالتنمية الزراعية،
والأمن الغذائي ،والتعليم العايل ،والعلوم والتكنولوجيا ،ينبغي �أن ينظر �إليها وذلك ل�سببني رئي�سني� ( :أ )
�أنها تعد حمركات �إنتاجية للنمو( ،ب) و�أنها تعد قطاعات معززة للقدرة التناف�سية يف االقت�صاد العاملي.
 ومع �أن ال�صندوق يفيد الفئات الفقرية يف املجتمع يف جميع الدول الأع�ضاء ،ف�ستعطى الأولوية الق�صوىللدول الأع�ضاء الأقل منو ًا ،وال�سيما الدول الأفريقية الواقعة جنوب ال�صحراء  ،ف�ض ًال عن الدول املت�أثرة
بال�صراعات والنزاعات.
ً
ً
ً
 ي�ؤدي ال�صندوق دور ًا حافزا كما ي�ؤدي دورا مي�سرا لتعبئة مزيد من املوارد لتمويل براجمه من قبل جميعال�شركاء املحتملني ،مبا فيهم م�ؤ�س�سات التمويل القطرية والإقليمية والدولية وامل�صارف ،ف�ض ًال عن
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
اختيار امل�شاريع التي تعود بالفائدة على لفقراء
ُيعد امل�شروع �أو الربنامج ذو �صلة مبكافحة الفقر �إذا كان يعود بالفائدة على الفقراء .ف�إذا كانت اجلهات امل�ستفيدة
تدعم االقت�صاد املحلي ،ف�إنها من املمكن �أن تن�شئ �صلة مبا�شرة بني النمو االقت�صادي وتخفيف حدة الفقر ،ويعني ذلك
�أن امل�شروعات والربامج التي �سي�ستهدفها ال�صندوق ينبغي �أن تكون ذات �أثر وا�ضح ومبا�شر على الفقراء .وهذا النهج
العري�ض ،الذي يهدف �إىل م�صلحة الفقراء �سي�شكل الأ�سا�س لتدخالت ال�صندوق التمويلية يف الدول الأع�ضاء بهدف
حتقيق ما يلي:
 م�ساعدة الفقراء على اخلروج من دائرة الفقر مع تركيز خا�ص على الفقراء املدقعني. حتقيق اال�ستدامة يف ن�شاطات تخفيف حدة الفقر التي ي�ضطلع بها ال�صندوق  ،لي�س مل�ساعدة الدولالأع�ضاء لتحقق الأهداف الإمنائية يف الألفية فح�سب ،بل �أي�ض ًا لتوفر فر�ص ًا للنمو والعمل للفقراء.
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الجزء الثالث

عمليات الصندوق عام 1430هـ
ان�سجام ًا مع �سيا�سة جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية املتعلقة بالتخفيف من وط�أة الفقر ،واال�سرتاتيجية اخلم�سية
لل�صندوق (2012-2008م) ،ان�صب الهدف الرئي�س للم�شاريع املعتمدة كافة يف عام 1430هـ (2009م) على امل�ساهمة
يف اجلهود الرامية للتخفيف من وط�أة الفقر يف الدول التي تنفذ فيها هذه امل�شاريع .وا�ستدعى ذلك الرتكيز امل�ساهمة
يف جماالت التنمية االجتماعية والب�شرية ،كالتعليم الأ�سا�سي ،واخلدمات ال�صحية ،وتعزيز القدرات ،ال�سيما للن�ساء
والأطفال ،وتزويد الفقراء بو�سائل لتحقيق دخل م�ستدام يحررهم من براثن الفقر.

 1-3الربامج وامل�شاريع املعتمدة
اعتُمد يف �إطار ال�صندوق يف عام 1430هـ (2009م)  22عملية بلغت قيمتها الإجمالية  234٫414مليون دوالر �أمريكي،
باملقارنة مع  26م�شروع ًا اعتُمدت عام 1429هـ بلغت قيمتها الإجمالية  320٫26مليون دوالر �أمريكي.
وحتى يكون ال�صندوق �أكرث فعالية يف متويل العمليات من املوارد املتاحة ،فقد جل�أ �إىل �أ�سلوب انتقائي يف اعتماد امل�شاريع
التي ميولها ،و�صياغتها على نحو يحقق �أق�صى �أثر ممكن .ويتجلى ذلك يف الأولويات القطاعية ،والرتكيز اجلغرايف،
وامل�ستفيدين املبا�شرين امل�ستهدفني من هذه امل�شاريع.

 2-3التوزيع القطاعي للم�شاريع املعتمدة يف عام 1430هـ (2009م)
القطاع

الزراعة
النقل
التعليم
التمويالت ال�صغرى
الطاقة
املاء
ال�صحة
املجموع
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عدد امل�شاريع
5
4
4
4
2
2
1
22

املبلغ
53٫51
53٫17
37٫21
27٫70
33٫31
23٫13
6٫38
234٫41

الن�سبة املئوية
22٫8
22٫8
15٫8
11٫8
14٫2
9٫9
2٫7
100
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يعزى ارتفاع ح�صة قطاعي الزراعة والنقل من التمويالت املعتمدة (بن�سبة  ٪22٫8لكل منهما) �إىل الأهمية احليوية
التي يحظى بهما هذان القطاعان يف �سيا�سة البنك املتعلقة بالتخفيف من وط�أة الفقر ،و�إىل خطط التنمية الوطنية يف
الدول الأع�ضاء .ولهذين القطاعني ،ب�صفة عامة ،القدرة على تعزيز النمو مل�صلحة الفقراء ،مما ي�ساعد يف معاجلة
الأ�سباب اجلذرية للفقر يف املناطق الريفية .ومراعاة للمبادئ الت�شغيلية لل�صندوق� ،أعطيت امل�سائل البيئية وامل�سائل
املت�صلة باملر�أة يف جميع العمليات املعتمدة �أهمية خا�صة.
واعتمد ال�صندوق خالل العام قيد النظر،
ثالث عمليات يف جمال الربامج املحورية (منها
عمليتني للتمويالت ال�صغرى وعملية واحدة
لربنامج حمو الأمية املهنية) .ويف تنفيذ هذه
الربامج ،يعترب الدور املحفز/املي�سر الذي يقوم
به ال�صندوق �أ�سا�سي ًا نظر ًا للفجوة الوا�سعة بني
املوارد املتاحة من ال�صندوق ،ومتطلبات التمويل
لهذه الربامج.

توزيع التمويالت املعتمدة ح�سب القطاعات يف عام  1430هـ
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 3-3التوزيع القطري للم�شاريع املعتمدة
طبق ًا ل�سيا�سة البنك املتعلقة بالتخفيف من وط�أة الفقر ،ف�إن الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا هي امل�ستفيد الرئي�س من عمليات
ال�صندوق .واملعيار الأ�سا�س للت�أهل للح�صول على متويل من ال�صندوق هو الفقر املطلق (�أي ت�صنيف ن�سبة  ٪20من
ال�سكان على الأقل ب�أنهم يعي�شون دون عتبة الفقر) ،وي�ضاف �إىل ذلك مرحلة الإجناز املتحققة يف التخفيف من حدة
الفقر كما حددتها �سيا�سة البنك ،واحلاجة �إىل املوارد ،والقدرة اال�ستيعابية للدولة املتلقية للتمويل .وتوجه ن�سبة  ٪80من
التمويالت ال�سنوية �إىل الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا ،يف حني تخ�ص�ص ن�سبة الـ ٪20الباقية للدول الأع�ضاء الأخرى .ويف
عام 1430هـ كانت  15دولة من �أ�صل  17دولة �أفادت من متويالت ال�صندوق من الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا( )6ومعظمها
(�أي  9دول) تقع يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،وهناك قائمة بها يف امللحق رقم ( .)1وين�سجم ذلك مع �سيا�سة البنك
القا�ضية ب�إيالء اهتمام خا�ص للدول الإفريقية الأع�ضاء كما يظهر من الربنامج اخلا�ص لتنمية �أفريقيا ،و�إعالن جدة.
وتهدف هذه املبادرات جمتمعة �إىل معاجلة التنمية االقت�صادية لأفريقيا على الأجلني الق�صري والطويل .كما قرر البنك
�أن الربامج التي تدعمها جمموعة البنك ،كالربنامج اخلا�ص لتنمية �أفريقيا ،و�إعالن جدة ،و�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي
للتنمية ،ينبغي �أن تطبق مع ًا ،لتعزيز حجم املوارد التي يتيحها ال�صندوق للدول الأع�ضاء ،ولتحفيز ال�شركاء الآخرين على
امل�ساهمة يف هذه الربامج.
( )6ت�ضم الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا  25دولة هي� :أفغان�ستان ،وبنغالدي�ش ،وبنني ،وبوركينافا�سو ،وت�شاد ،والقمر ،وجيبوتي ،وغامبيا ،وغينيا ،وغينيا
بي�ساو ،وقرقيزيا ،واملالديف ،ومايل ،وموريتانيا ،وموزمبيق ،والنيجر ،وال�سنغال ،و�سرياليون ،وال�صومال ،وال�سودان ،وطاجيك�ستان ،وتوغو ،و�أوغندا،
واليمن .وبو�صفها حالة خا�صة ،متنح دولة فل�سطني ال�شروط والأحكام املطبقة على هذه املجموعة من الدول.
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� 4-3شروط و�أحكام التمويل
�إن�سجام ًا مع �شروط و�أحكام القرو�ض املعتمدة من ال�صندوق ف�إن متويل جميع العمليات املعتمدة يف عام 1430هـ هو
بال�شروط املي�سرة� ،أي �أن ر�سوم خدمتها ترتاوح بني  ٪0٫75و ،٪2وفرتة ال�سماح من � 7إىل � 10سنوات ،وفرتة ال�سداد من
� 20إىل � 30سنة.

�شروط و�أحكام التمويل املقدم من ال�صندوق
نوع القر�ض

الن�سبة
املئوية
للمخ�ص�ص

الدول الأع�ضاء الأقل منواً/
الدول الأع�ضاء ذات الدخل
املنخف�ض

قرو�ض مل�شاريع
هدفها الأ�سا�سي
حماربة الفقر

٪20

ر�سم اخلدمة حتى  ٪0٫75يف
ال�سنة ،مع فرتة �سداد مدتها 30
�سنة ت�شمل فرتة �سماح مدتها 10
�سنوات

قرو�ض عادية
مل�شاريع وبرامج
ت�سهم يف تخفيف
حدة الفقر

٪20

الدول الأع�ضاء ذات الدول الأع�ضاء
ذات الدخل املرتفع
الدخل املتو�سط

-

-

ر�سم خدمة حتى ٪2
ر�سم خدمة حتى  ٪2يف ال�سنة ،مع يف ال�سنة ،مع فرتة
فرتة �سداد مدتها � 25سنة ت�شمل �سداد مدتها � 20سنة
ت�شمل فرتة �سماح
فرتة �سماح مدتها � 7سنوات
مدتها � 5سنوات
٪15

٪80

ر�سم خدمة حتى ٪2
يف ال�سنة ،مع فرتة
�سداد مدتها � 15سنة
ت�شمل فرتة �سماح
مدتها � 4سنوات
٪5

 5-3التمويل امل�شرتك
ي�شجع ال�صندوق التمويل امل�شرتك لزيادة جمموع
مبالغ التمويل املتاحة ،لتعزيز �أثرها �إىل �أق�صى
درجة .وبلغت التكلفة الإجمالية للم�شاريع املعتمدة
عام 1430هـ  899٫47مليون دوالر �أمريكي ،وبلغت
م�ساهمة ال�صندوق فيها  234٫414مليون دوالر
�أمريكي متثل  ٪26٫1من جمموع التمويل ،يف
حني غطى �شركاء �آخرون الن�سبة املتبقية ،ومنهم
البنك الإ�سالمي للتنمية ،وحكومات البلدان
املعنية ،وامل�ؤ�س�سات الدولية ،واملانحون الثنائيون.
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 6-3ال�شراكة لربناجمي حمو الأمية املهنية والتمويل متناهي ال�صغر
�إن عقد ال�شراكات هو �أحد الأهداف الأ�سا�سية لال�سرتاتيجية اخلم�س ّية لل�صندوق (2012-2008م) ،و�أحد �أف�ضل ال�سبل
لتعزيز موارده ،وتو�سيع نطاق براجمه .وبنا ًء على ذلك ،مت تطوير عدد من ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات الأخرى للم�ساعدة
يف التنفيذ الفاعل لربنامج حمو الأمية املهنية ،وبرنامج التمويالت ال�صغرى .وفيما يلي ا�ستعرا�ض موجز لبع�ض هذه
ال�شراكات:
 مبادرة برنامج �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية – بنك جرامني للعمل االجتماعي:�شرع ال�صندوق يف نوفمرب 2008م ،يف
ا�ستك�شاف وتطوير برنامج للعمل االجتماعي
بالتعاون مع بنك جرامني يف بنغالدي�ش،
برعاية الربوفي�سور حممد يون�س ،املدير
العام لبنك جرامني .ويدر�س ال�صندوق
تقدمي مبلغ  10ماليني دوالر �أمريكي لدعم
هذه املبادرة ،كما ينظر يف �إمكان تنفيذ
املبادرة يف دول �أع�ضاء �أخرى.
 الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية:يعمل ال�صندوق بالتعاون مع الهيئة اخلريية
الإ�سالمية العاملية ،ومقرها الكويت ،على
تنفيذ برنامج لدعم الن�ساء الفقريات يف
عدد من الدول منها� :أوغندا ،وال�سودان،
وم�صر ،والأردن ،والبحرين ،وباك�ستان،
وبنغالدي�ش .وقدرت التكلفة الأولية
للربنامج مببلغ  15مليون دوالر �أمريكي،
منها  4ماليني دوالر ت�سهم بها الهيئة،
ويقرتح �أن ي�سهم ال�صندوق مببلغ  5ماليني
دوالر .وي�ضاف �إىل ذلك� ،أن ال�صندوق الربوف�سري حممد يون�س  ،مدير عام بنك جرامني  ،ي�ستقبل بعثة البنك /ال�صندوق
والهيئة ين�سقان فيما بينهما لتعبئة املوارد ملناق�شة مبادرة برنامج العمل الإجتماعي مبقر بنك جرامني بدكا  -بنجالدي�ش
من م�صادر �أخرى لتغطية بقية املبلغ
املطلوب .و�سي�ستخدم التمويل الذي يقدمه ال�صندوق لتمويل امل�شاريع ال�صغرى املنتجة الهادفة لتوفري فر�ص العمل
للمجتمعات املحتاجة ،وحت�سني الظروف املعي�شية فيها.
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 مركز الأمري �سلطان لأبحاث الإعاقة ،والبنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار:وقعت الأطراف الثالثة اتفاق �إطار ثالثي يلتزم مبوجبه البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار بتقدمي مبلغ  150مليون
ريال �سعودي ( 40مليون دوالر �أمريكي) �إىل الربنامج  ،كما يعتزم �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي تقدمي  10مليون
دوالر �أمريكي للربنامج  ،وي�ستخدم هذا املبلغ يف معظمه لتدريب ذوى الإحتياجات اخلا�صة ومتويلهم للإنخراط يف
امل�شاريع ال�صغرية.
 �شراكات �أخرى:يعمل ال�صندوق يف الوقت احلا�ضر على عقد �شراكات مع منظمات عديدة ،كالبنك الدويل (منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا) ،والبنك الإفريقي للتنمية ،ووكاالت الأمم املتحدة ،ومركز كارتر ،ومركز االر�ض بوا�شنطن ،
واجلمعية اخلريية القطرية وغريها من امل�ؤ�س�سات.

 7-3التطلع �إىل امل�ستقبل
من �أجل تعزيز عملياته ،ونظر ًا ملحدودية موارده الر�أ�سمالية ،يزمع ال�صندوق القيام مبا يلي:
• �إطالق برامج خا�صة و�صناديق ائتمانية ،ت�شمل �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص ،و�شراكات فردية ،على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،وا�ستحداث برامج ملجموعة جديدة من الدول الأع�ضاء تتعلق بالأمرا�ض ال�سارية،
كاملالريا والإيدز على وجه اخل�صو�ص.
• امل�ساهمة يف برنامج جمموعة البنك املتعلق ب�إعالن جدة ،والربنامج اخلا�ص لتنمية �أفريقيا ،الهادفني للم�ساهمة يف
اجلهود الرامية ملعاجلة �أزمة الغذاء يف الدول الأع�ضاء.
•    امل�ساهمة فى �إن�شاء قرى منوذجية بالتعاون مع مركز االر�ض بوا�شنطن .
• و�ضع تقييمات قطرية للفقر يف الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا ،بهدف تغطية جميع هذه الدول بحلول عام 1433هـ،
و�إ�ضافة مدخالتها �إىل ا�سرتاتيجيات ال�شراكة للدول الأع�ضاء ،بالتعاون مع الكيانات الأخرى التابعة ملجموعة البنك.
ومن �ش�أن ذلك �أن ميكن ال�صندوق من حتقيق هدفه املتمثل يف االنتقال التدريجي من متويل امل�شاريع الفردية �إىل
متويل الربامج.
• �إجراء مراجعة “يف منت�صف املدة” لال�سرتاتيجية اخلما�سية لل�صندوق (2012-2008م) ،لتقييم تنفيذها مقارنة
بالتوقعات ،ومعرفة الدرو�س امل�ستخل�صة ،وكيفية تعزيز عملية تنفيذ اخلطة ،وال�سيما فيما يتعلق بتعزيز املوارد.
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الجزء الرابع

الجوانب المؤسسية
 1-4ن�شاطات جمل�س املحافظني
ميثل جمل�س حمافظي ال�صندوق �أعلى هيئة يف
ال�صندوق  .وقد عقد االجتماع الثاين للمجل�س
يف ع�شق �أباد – تركمن�ستان يف  9جمادى الأوىل
1430هـ ( 2يونيو 2009م) ،بالتزامن مع االجتماع
ال�سنوي الثالث والثالثني ملجموعة البنك الإ�سالمي
للتنمية.
واعتمد املجل�س التقرير ال�سنوي لل�صندوق والقوائم
املالية املراجعة لعام 1429هـ (2008م) ،وتداول
حول التقدم الذي حققه ال�صندوق خالل عام
فخامة رئي�س دولة تركمن�ستان ي�ستقبل معايل رئي�س البنك الإ�سالمي للتنمية خالل
1429هـ ،و�أعرب عن قلقه �إزاء انخفا�ض م�ستوى الإجتماع ال�سنوي الرابع والثالثني ملجموعة البنك فى ع�شق �أباد  -تركمن�ستان
امل�ساهمات يف ر�أ�سماله .و�أكد املجل�س على �أهمية
تعبئة املوارد لتنفيذ برامج ال�صندوق ،وطلب من �إدارة ال�صندوق �أن توا�صل الت�شاور مع املحافظني لو�ضع معايري مالئمة
توجه م�ساهمات الدول الأع�ضاء فيه.
وقرر املجل�س �أن يعقد االجتماع ال�سنوي الثالث ملجل�س حمافظي ال�صندوق يف باكو ،جمهورية �أذربيجان يف  12رجب
1431هـ ( 24يونيو 2010م) ،كما وافق على اختيار ال�سادة «دلويت �آند توت�ش وبابكر �أبواخلري و�شركاه» مراجعني خارجيني
للح�سابات املالية لل�صندوق لعام 1430هـ (2009م).

 2-4ن�شاطات جمل�س �إدارة ال�صندوق
طبق ًا لالئحة ال�صندوقُ ،عني جمل�س املديرين التنفيذيني للبنك على �أنه جمل�س �إدارة لل�صندوق ليتوىل التوجيه
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اجلل�سة الإفتتاحية للإجتماع ال�سنوي الرابع والثالثني ملجموعة البنك فى ع�شق �أباد  -تركمن�ستان  2 -يونيو  2009م

اال�سرتاتيجي ،واتخاذ القرارات املتعلقة ب�أ�شكال التمويل كافة ،وباملوارد ،والإجراءات وال�سيا�سات الت�شغيلية ،وو�ضع قواعد
الئحة ال�صندوق .وينه�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة بواجباتهم مبوجب ال�صالحيات التي ينيطها بهم جمل�س املحافظني.
ويعترب رئي�س البنك ،بحكم من�صبه ،رئي�س ًا ملجل�س �إدارة ال�صندوق.
وا�صل جمل�س الإدارة ،خالل عام 1430هـ ( 2009م) ،املتابعة احلثيثة لتنفيذ املهمة التي ُكلف بها ال�صندوق يف جمال
التخفيف من وط�أة الفقر .وعقد املجل�س لهذا الغر�ض ثمانية اجتماعات للنظر يف عدد من البنود املتعلقة بتمويل امل�شاريع،
وق�ضايا ال�سيا�سات ،كما نظر يف ثمانية تقارير عن �سري العمل يف ال�صندوق� ،سلطت ال�ضوء على الن�شاطات املختلفة التي
قام بها ال�صندوق ،واملجاالت التي ت�ستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات و�إدخال التح�سينات عليها .ومن جمموع  22عملية
اعتمدها ال�صندوق خالل عام  1430هـ ( 2009م)  ،وافق املجل�س على  21عملية بلغت قيمتها الإجمالية  223٫52مليون
دوالر �أمريكي ،ل�صالح م�شاريع وبرامج للتخفيف من وط�أة الفقر يف  17دولة من الدول الأع�ضاء يف البنك .كما �أخذ
املجل�س علم ًا بعملية واحدة اعتمدها رئي�س البنك قيمتها  10٫89مليون دوالر �أمريكي .ووافق املجل�س على �شروط و�أحكام
القرو�ض املقدمة حتت مظلة �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية ،وعلى ال�سيا�سة اجلديدة املتعلقة باعتبار التمويل الذي
يقدمه البنك من خالل ال�صندوق «متوي ًال م�شرتك ًا» مع ال�صندوق.

التقرير السنوي  1430هـ 2009 -م

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

31

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ومن ناحية �أخرى ،وافق املجل�س على م�شاركة الأع�ضاء اجلدد الذين �أعلنوا عن م�ساهمتهم يف ال�صندوق بعد اعتماد
الئحته ،كما وافق على �شروط دفع امل�ساهمات �إىل ال�صندوق على النحو التايل:
�أ  .امل�ساهمات التي تقل قيمتها عن مليون دوالر �أمريكي ت�سدد على دفعة واحدة.
ب .امل�ساهمات التي تزيد قيمتها على مليون دوالر �أمريكي تدفع على ثالثة �أق�ساط �سنوية مت�ساوية.
ج .تنطبق هذه ال�شروط على �سداد امل�ساهمات يف ال�صندوق التي مت الإعالن عنها ،و�/أو امل�ساهمات التي يتم الإعالن
عنها يف امل�ستقبل.
ووافق املجل�س �أي�ض ًا على �إعادة هيكلة ال�صندوق ،يف �إطار برنامج تطوير البنك الذي بد�أ يف يوليو 2009م ،ليتمكن
ال�صندوق من اال�ستجابة بفاعلية �أكرب لتحديات التخفيف من وط�أة الفقر يف الدول الأع�ضاء .ولهذا الغر�ض� ،أن�شئت
�شعبتان يف ال�صندوق هما� :شعبة الدعم والربامج اخلا�صة ،و�شعبة �إدارة الربامج .كما جرى زيادة عدد موظفي ال�صندوق
يف �إطار عملية �إعادة الهيكلة .وكاملعتاد ،ا�ستم َّر تنفيذ جميع م�شاريع وبرامج ال�صندوق من خالل الإدارات القطرية/
القطاعية يف البنك.

 3-4ع�ضوية ال�صندوق
�أعلن حتى نهاية العام  1430هـ ( )7(37 )2009دولة من الدول الأع�ضاء يف البنك م�ساهماتها يف ال�صندوق (امللحق
رقم  ،)2منها  11دولة �سددت م�ساهماتها بالكامل ،و 12دولة �سددت جزء ًا من م�ساهماتها ،و 14دولة مل تبد�أ بع ُد �سداد
م�ساهماتها .وال يزال هناك  19دولة مل تعلن بع ُد م�ساهمتها يف ر�أ�سمال ال�صندوق.
( 38 )7دولة ع�ضو ًا يف البنك حتى نهاية �أبريل 2010م.
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استعراض الوضع المالي
 1-5موارد ال�صندوق
يبلغ ر�أ�س املال املبدئي امل�ستهدف لل�صندوق  10بليون دوالر �أمريكي ،يتكون من م�ساهمة البنك وم�ساهمات دوله الأع�ضاء.
وبلغ �إجمايل التعهدات حتى نهاية عام 1430هـ  2٫629بليون دوالر  ،يتكون من  1٫629بليون دوالر عبارة عن تعهدات
من ِق َب ِل  37دولة ع�ضو ًا ،ومبلغ  1بليون دوالر �أمريكي تعهد بها البنك .وكما يت�ضح من امللحق رقم  ،1ف�إن �أكرب التعهدات
�أتت من املـمـلـكـة الـعـرب ـيـة ال�سعـوديــة ( 1بـلـيـون دوالر �أمـريكـي) ،ثــم الـكـويـت ( 300مـلـيون دوالر �أمريكي) ،ثم �إيران
( 100مليون دوالر �أمريكي).
بلغ ر�أ�س املال املدفوع حتى نهاية 1430هـ (2009م)  1060٫66مليون دوالر �أمريكي ،مقارن ًة مببلغ  538٫2مليون دوالر
يف عام 1429هـ (2008م) .وكانت ح�صة الدول الأع�ضاء من هذا املبلغ  860٫656مليون دوالر �أمريكي ،بينما دفع البنك
الإ�سالمي للتنمية مبلغ  200مليون دوالر �أمريكي .وقد بلغ الدخل ال�صايف خالل العام  2٫568مليون دوالر �أمريكي،
مقارن ًة مببلغ  21٫881مليون دوالر �أمريكي للعام ال�سابق.
ولل�صندوق ح�ساباته و�سجالته امل�ستقلة اخلا�صة مبوارد ر�أ�س املال وبالعمليات .وجميع العمليات والأن�شطة اال�ستثمارية
لل�صندوق متار�س وفق ًا لإجراءات �صندوق الوقف الإ�سالمي اخلا�ضع لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وبالرغم من �أن
ال�صندوق يحتفظ بح�ساباته بالدوالر الأمريكي� ،إال �أن القواعد املنظمة لأعمال ال�صندوق تن�ص على �إمكان االحتفاظ
باحل�سابات ب�أي عملة� ،أو عمالت� ،أو وحدة ح�سابية يعتربها جمل�س الإدارة منا�سبة .وبو�صفه �إجرا ًء م�ؤقت ًا ،قرر جمل�س
الإدارة ا�ستخدام الدوالر الأمريكي على �أنه وحدة حل�سابات ال�صندوق ،ذلك �أن ر�أ�سمال ال�صندوق ُم َق َّوم بالدوالر
الأمريكي .وت�شرف الإدارة املالية للبنك الإ�سالمي للتنمية على ح�سابات ال�صندوق.

 2-5متويل العمليات
بلغت اعتمادات �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية يف عام 1430هـ (2009م)  234٫414مليون دوالر �أمريكي ،ل�صالح
 22عملية يف  17دولة .وقد ُم ِّو َل ْت هذه العمليات جزئي ًا من خم�ص�صات البنك الإ�سالمي للتنمية للتمويل املي�سر ،حتت مظلة
�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية .ويتوقع �أن يبد�أ ال�سحب يف �إطار هذه العمليات خالل عام 1431هـ (2010م).
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وقد و�ضعت ال�شروط املُ َط َّب َقة على عمليات ال�صندوق على نحو ي�ضمن تقدمي التمويل للدول الأع�ضاء ب�شروط مي�سرة،
وي�ضمن �أي�ض ًا ا�ستدامة �أعمال ال�صندوق على املدى الطويل.

 3-5الدخل
تتكون الأر�صدة ال�سائلة ل�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية من امل�ساهمات املدفوعة من ِق َب ِل البنك ودوله الأع�ضاء .وقد
ا�س ُت ْثمِ َر ْت هذه الأموال خالل العام يف عمليات مرابحة وعمليات توظيف �أموال ق�صرية الأجل متوافقة مع �أحكام ال�شريعة
ْ
الإ�سالمية .ومتت هذه اال�ستثمارات ا�سرت�شاد ًا مببادئ اال�ستثمار ال�سليمة واملعمول بها على نطاق وا�سع ،مع �إيالء االعتبار
الأول للحفاظ على قيمة املوارد الأ�سا�سية لل�صندوق .ومتت جميع اال�ستثمارات خالل عام 1430هـ (2009م) بالدوالر
الأمريكي واليورو.
بلغ الدخل الت�شغيلي لل�صندوق يف عام 1430هـ (2009م)  11٫23مليون دوالر �أمريكي ،يت�ألف من دخل التوظيف ال�سلعي
( 8٫76مليون دوالر �أمريكي) ،وعمليات املرابحة ( 2٫12مليون دوالر �أمريكي) ،وعمليات التمويل اجلماعي (0٫35
مليون دوالر �أمريكي) ،وميثل ذلك معد ًال �سنوي ًا متو�سط ًا للدخل مقداره  ،٪1٫35مقارن ًة بدخل قدره  21٫881مليون دوالر
�أمريكي� ،أي مبعدل �سنوي متو�سط للدخل مقداره  ،٪2٫30حتقق يف العام ال�سابق.
بلغ �صايف الدخل  2٫568مليون دوالر �أمريكي بعد ر�صد مبلغ  7٫75مليون دوالر �أمريكي على �أنه خم�ص�ص لل�صكوك
(ال�سندات) املتعرثة ،والتي مت اال�ستثمار فيها يف �إحدى ال�شركات خالل العام .ويرجع ال�سبب �أي�ض ًا يف انخفا�ض الدخل
�إىل انخفا�ض هوام�ش ا�ستثمار املوارد الر�أ�سمالية لل�صندوق خالل العام ،وجاء ذلك انعكا�س ًا لآثار الأزمة املالية وتباط�ؤ
منو االقت�صاد العاملي ب�شكل عام يف عام 2009م .ومبا �أن ال�سحوبات يف �إطار م�شروعات ال�صندوق مل تبد�أ بعد ،فلي�س
ثمة دخل تراكمى لعمليات ال�صندوق خالل العام .وبالن�سبة لآثار التغريات يف �أ�سعار ال�صرف ،فبالرغم من التذبذبات
يف قيمة عملة ال�صندوق وهي (الدوالر الأمريكي) خالل العام� ،إال �أن الدخل ال�صايف كان �إيجابي ًا حيث حقق ال�صندوق
مكا�سب يف العمالت تبلغ  0٫835مليون دوالر �أمريكي ،مقارن ًة بخ�سارة يف العمالت بلغت  1٫656مليون دوالر �أمريكي يف
العام 1429هـ (2008م).

� 4-5إدارة الأر�صدة ال�سائلة
بو�صفه �صندوق ًا للوقف ،ف�إن ر�أ�س املال الأ�سا�سي (املدفوع) ال يكون متاح ًا لال�ستخدام يف الأن�شطة الت�شغيلية لل�صندوق.
وبالتايل،على ال�صندوق ا�ستثمار موارده لتحقيق ريع لتمويل عملياته .وبغية تعظيم دخل ال�صندوق ،ف�إنه يحتفظ مب�ستوى
�سيولة بالقدر الذي ميكنه من تلبية املتطلبات النقدية احلالية لل�صندوق بالإ�ضافة �إىل التزامات �سحب املبالغ املعتمدة
للعمليات.
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وت�ستثمر الأ�صول ال�سائلة لل�صندوق بنا ًء على خطوط �إر�شادية ِ�صي َغ ْت بالتعاون مع �إدارة املخاطر للبنك الإ�سالمي للتنمية.
ويف غ�ضون ذلك ،يعكف ال�صندوق على و�ضع �سيا�سة ا�ستثمارية لال�سرت�شاد بها يف ا�ستثمار موارده على املديني الق�صري
والطويل.

امل�ؤ�شرات املالية الأ�سا�سية (مباليني الدوالرات الأمريكية)

امل�ساهمة يف ر�أ�س املال :التعهدات
امل�ساهمة يف ر�أ�س املال :املدفوعات
الدخل الت�شغيلي
�صايف الدخل
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1429هـ

1430هـ

2٫061.0
538.2
23.54
21.88

2٫629.0
1٫060.7
11.23
2.568
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الجزء السادس

التحديات وتوقعات المستقبل
 1-6حمدودية قاعدة موارد ال�صندوق
ت�أ�س�س ال�صندوق� ،إنفاذ ًا لقرار قمة مكة املكرمة ،على �أ�سا�س امل�ساهمات الطوعية للدول الأع�ضاء ،وذلك جت�سيد ًا ملعاين
«الأخوة والت�ضامن الإ�سالمي» فيما بينها .و ُي َت َو َّقع بالتايل �أن ت�ساهم الدول الأع�ضاء كافة يف املوارد الأ�سا�سية لل�صندوق،
و�أن ت�أتي كربى امل�ساهمات من جمموعة الدول الأع�ضاء ذات الدخل املرتفع� ،إذ �إن امل�ساهمات ال�سخية من دول هذه
املجموعة �سوف ترجح الكفة فى مقابل امل�ساهمات الأقل حجما املتوقعة من الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا.
وباعتبار �أن النجاح املرجو لل�صندوق يعتمد على الدعم املايل واملادي للدول الأع�ضاء ،وال �سيما الغنية منها ،فقد قام
البنك الإ�سالمي للتنمية بحملة لتعبئة املوارد ،ي�سهم فيها رئي�س منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،وكذلك ر�ؤ�ساء جمل�س حمافظي
ال�صندوق املتعاقبني .وكانت هناك زيارات لدول عديدة يف �شمال �إفريقيا ،ويف اخلليج ،ويف �آ�سيا ،ترمي �إىل رفع م�ستوى
التوعية بال�صندوق وباحلاجة �إىل تقدمي م�ساهمات منا�سبة يف ر�أ�سماله.
وقد �أعلنت حتى نهاية العام 1430هـ  37دولة ع�ضو ًا( ،)8بجانب البنك الإ�سالمي للتنمية ،عن م�ساهماتها والتي بلغ
�إجماليها  2٫629بليون دوالر �أمريكي .و�أتت �أكرب التعهدات ب�أكرب امل�ساهمات من اململكة العربية ال�سعودية ( 1بليون
دوالر �أمريكي) ،ودولة الكويت ( 300مليون دوالر �أمريكي) ،وجمهورية �إيران الإ�سالمية ( 100مليون دوالر �أمريكي)،
ثم دولة قطر ( 50مليون دوالر �أمريكي) ،واجلزائر ( 50مليون دوالر �أمريكي) .وهناك العديد من الدول الأع�ضاء الأقل
منو ًا ب�أفريقيا التى �أعلنت عن تعهداتها كذلك� .أما البنك الإ�سالمي للتنمية فقد تعهد مببلغ  1بليون دوالر �أمريكي يدفع
كل من البنك ودوله الأع�ضاء ن�سبة  ٪26٫3من ر�أ�س املال
على مدى � 10أعوام .ومتثل املبالغ املُ َت َع َهد بها حتى الآن من قبل ٍ
الأ�سا�سي امل�ستهدف لل�صندوق ( 10بليون دوالر �أمريكي) .ويدرك البنك الإ�سالمي للتنمية متام ًا احلاجة �إىل بذل املزيد
من اجلهود يف جمال تعبئة موارد �إ�ضافية لل�صندوق.
( 38 )8دولة ع�ضو ًا حتى نهاية �أبريل 2010م.
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معايري امل�ساهمة:
�إن امل�ساهمات يف ال�صندوق هي طوعية يف الأ�سا�س .بيد �أنه مل�ساعدة الدول التي لديها حاجات ما�سة ،ف�إنه ُي�ؤَ َّمل �أن تزيد
م�ساهمات الدول القادرة اقت�صادي ًا عما ميكن للدول الأقل قدرة تقدميه .ولهذا الغر�ض و�ضع ال�صندوق بع�ض املعايري
التى ميكن للدول الأع�ضاء اال�سرت�شاد بها يف م�ساهماتها .وتقوم هذه املعايري على ما يلي:
•
•
•
•
•

ن�سبة من الناجت الإجمايل املحلي احلقيقى للدولة (على �سبيل املثال ٪0٫2 ،على مدى من � 3إىل � 4سنوات ،وهي
ن�سبة تقل كثري ًا عن الن�سبة العاملية البالغة .)٪0٫7
ن�سبة من الإجمايل ال�سنوي ل�صادرات ال�سلع.
ن�سبة من احتياطي النقد الأجنبي للدولة.
مزيج ُم َعادَل من املعايري الثالثة ال�سابقة.
ح�صة متنا�سبة مع م�ساهمة كل دولة يف ر�أ�س املال املدفوع للبنك الإ�سالمي للتنمية.

ويعتمد جناح ال�صندوق يف حتقيق هدفه يف جمال مكافحة الفقر بالدول الأع�ضاء �أ�سا�س ًا على الدعم املايل الذي يتلقاه
من تلك الدول .وبالرغم من التقدم املحرز يف عام 1430هـ (2009م)� ،إال �أن املبالغ املُ َت َع َهد بها �أو املدفوعة حالي ًا �أقل من
�أن مت ّكن ال�صندوق من تنفيذ براجمه وفق ًا ال�سرتاتيجيتة اخلم�س ّية (2012-2008م) .وهكذا تبقى م�س�ألة تعبئة املوارد
هي التحدي الأكرب الذي يواجه �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية يف عام 1431هـ.
ويتطلع البنك الإ�سالمي للتنمية بالتايل �إىل الدول الأع�ضاء التي مل ت�ساهم حتى الآن يف موارد ال�صندوق للتعجيل بذلك،
ويتطلع �أي�ض ًا �إىل الدول الأع�ضاء التي قدمت م�ساهمات مبدئية لزيادة تلك امل�ساهمات من �أجل متكني ال�صندوق من
�أداء دوره النبيل .كما يتطلع ال�صندوق ،بروح التفا�ؤل� ،إىل تنفيذ الدول الأع�ضاء لقرارات قمة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،
وقمة الكوم�سيك ،وكذلك قرارات جمل�س حمافظي البنك الإ�سالمي للتنمية بهذا اخل�صو�ص ،حيث �إنه من خالل مثل هذه
التعهدات القوية �سوف يتمكن ال�صندوق من تقدمي م�ساهمات كبرية للم�شروعات والربامج ،ومن جذب �شراكات قوية
للم�ساعدة يف مكافحة الفقر يف الدول الأع�ضاء ،وخا�ص ًة يف الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا.
وعالو ًة على التزامات الدول الأع�ضاء ،ف�إن �إدارة ال�صندوق لن تدخر و�سع ًا يف طرق �أبواب �أخرى من �أجل زيادة موارد
ال�صندوق ،ك�صناديق الوقف/الزكاة ،و�صناديق القطاع اخلا�ص .و�سوف يطرح ال�صندوق كذلك مبادرة لإدارة �صناديق
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بعثة البنك/ال�صندوق يف م�شاورات مع املجتمعات املحلية باندوني�سيا

ائتمانية وقفية خا�صة ،بح�سب رغبة املانح (املانحني) ،ل�صالح الربامج وامل�شروعات املتعلقة مبكافحة الفقر ،ولبناء
�شراكات قوية وترتيب متويالت م�شرتكة مع �شركاء التنمية الآخرين.

 2-6م�ضاعفة اجلهود الهادفة �إىل تعبئة املوارد
�سوف يقوم ال�صندوق بحمالت تعبئة موارد من خالل �أن�شطة عديدة  ،ت�شمل:
	�إيفاد بعثات رفيعة امل�ستوى �إىل الدول الأع�ضاء من �أجل �إ�شعار ال�سلطات املعنية بتلك الدول باحلاجة لاللتزامبتقدمي املوارد لل�صندوق.
 التعاقد مع �شركة للعالقات العامة ذات �سمعة جيدة ت�ساعد يف تطوير �أن�شطة ال�صندوق وت�سويقها ،وتقدمي الن�صحب�ش�أن ال�سبل والو�سائل املختلفة البديلة لتعبئة املوارد.
 العمل على �إيجاد �شبكة من ال�شراكات مع وكاالت الأمم املتحدة ،والبنوك الإقليمية ،وامل�ؤ�س�سات املالية ،والقطاعاخلا�ص ،ومنظمات املجتمع املدين.
 تنظيم م�ؤمترات على امل�ستوى الإقليمي للقطاع اخلا�ص ،وم�ؤ�س�سات الأوقاف ،وم�ؤ�س�سات الزكاة ،واجلمعياتاخلريية ،من �أجل بناء �شراكات وزيادة موارد ال�صندوق.
 ت�أ�سي�س �صناديق ائتمان َّية (�أي وقف َّية) ُت ْعنى حتديد ًا مبكافحة الفقر. رفع قدرات موظفي �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية من �أجل �ضمان م�ستوى �أف�ضل من حيث �صياغة ،وت�صميم،و�سرعة تنفيذ م�شروعات وبرامج ال�صندوق ،وكذلك يف جمال الت�سويق واملهارات يف بناء ال�شراكات.
و�سيقوم ال�صندوق �أي�ض ًا بت�شكيل املجل�س اال�ست�شاري الأعلى التابع له ،كما تن�ص على ذلك الئحة ال�صندوق ،والذي �سوف
ي�سهم يف حمالت تعبئة املوارد.
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#

الملحق 1

2009/5/31

و�صف امل�شروع و�أهدافه

يهدف هذا امل�شروع �إىل تعزيز قدرات ثالث م�ؤ�س�سات علمية زراعية
هي :املعهد البنغالدي�شي لأبحاث الأرز ،واملعهد البنغالدي�شي
للأبحاث الزراعية ،وهيئة التنمية البنغالدي�شية وذلك بهدف توفري
البذور املح�سنة للمزارعني.

يهدف هذا التمويل التكميلي �إىل �إعادة ربط العا�صمة كابل بالأقاليم
ال�شمالية من �أفغان�ستان ،والدول الأع�ضاء يف البنك الواقعة
على ال�شريط احلدودي ال�شمايل وهي :طاجيك�ستان و�أوزبك�ستان
 2009/7/5وتركمن�ستان .و�سي�سهم الطريق يف تنمية التكامل االقت�صادي
وت�سهيل التبادل التجاري وعبور امل�ساعدات الإن�سانية و�أعمال �إعادة
التعمري يف �أفغان�ستان.
يهدف امل�شروع �إىل �إعادة ت�شييد  173كيلومرت ًا من الطرق ،ت�شمل
اجلزء الذي ميوله �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية �ضمن برنامج
متعدد املانحني ،حيث �سيتم �إجراء حت�سينات �شاملة حلوايل 1500
 2009/10/18كليومرت من الطرق الثانوية واملحلية يف �ألبانيا .و�سي�ؤدي امل�شروع �إىل
حت�سني م�ستوي املعي�شة ل�سكان املناطق الداخلية من خالل ربطهم
باخلدمات ال�ضرورية والفر�ص االقت�صادية.

تاريخ
االعتماد

تفاصيل مشاريع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية المعتمدة لعام 1430هـ (2009م) *

البلد

1

ا�سم امل�شروع

�أفغان�ستان

2

3

4

5

الكلفة الكلية
(ماليني الدوالرات
االمريكية)

م�شروع طريق دو�شي –
بول اخلمري

البانيا

بنغالدي�ش

بنني

بوركينافا�سو

م�ساهمة �صندوق
الت�ضامن
(ماليني الدوالرات
االمريكية)
90٫94

م�شروع اعادة ت�شييد
طرق ثانوية وحملية

م�شروع تعزيز توريد
البذور املح�سنة

م�شروع تطوير �شبكة
الري ق�صرية املدى

م�شروع ت�شييد وجتهيز
مبنى داخلي لطالب
جامعة بوبو ديوال�سو

10٫20

44٫00

43٫68

16٫85

13٫58

10٫00

10٫00

5٫90

3٫12

يت�ألف امل�شروع من )1( :تطوير وا�ست�صالح ال�سهول املنخف�ضة،
وامل�ساحات الزراعية ال�صغرية و�سدود تخزين املياه والآبار ذات
الأقطار الوا�سعة )2( ،و�إن�شاء البنى التحتية يف املناطق الريفية،
 )3( 2009/5/31وتوفري املعدات والآليات الزراعية وال�سيارات )4( ،واملدخالت
الزراعية )5( ،وتطوير ودعم الأبحاث .ويهدف امل�شروع �إىل تعزيز
الأمن الغذائي ل�سكان الريف وتخفيف حدة الفقر لديهم.
يهدف امل�شروع �إىل ت�شييد مبنى داخلي وجتهيزه لي�سع  552طالب ًا من
جامعة بوبو ديال�سو للعلوم التطبيقية .و�سيتيح هذا املبنى م�ستوى
معي�شيا �أف�ضل ،ويحقق �أهدافا �أخرى تتمثل يف )1( :خف�ض عدد
 2009/10/18الطالب الذين ي�ضطرون �إىل االنفطاع عن الدرا�سة ب�سبب ظروفهم
االقت�صادية )2( ،وزيادة معدالت النجاح والقبول بني الطالب
وال�سيما البنات.
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م�شروع طريق �سنقمليما
�أوي�سو

م�شروع ال�سيطرة على
املالريا والوقاية منها

الكامريون

ت�شاد

6

7

8

89٫28
مليون يورو
( 127٫94مليون دوالر
�أمريكي)

6٫8

قريغيزيا

7٫86
مليون يورو
( 11٫170مليون دوالر
�أمريكي)

6٫384

م�شروع التمويل الأ�صغر

2009/8/18

يتمثل امل�شروع يف ت�شييد طريق طوله  103كليومرتات يربط �سنقمليما
ب�إقليم دجوم يف اجلزء اجلنوبي من الكامريون ،و�سيحقق ذلك
التكامل القومي عن طريق نقل الب�ضائع واخلدمات بني املناطق
الريفية واملراكز االقت�صادية الواقعة يف نطاق امل�شروع.

2009/2/8

10٫05

10

11

ي�شمل نطاق امل�شروع الوقاية من املالريا ،و�إن�شاء مكاتب للربنامج
الوطني ملكافحة املالريا ،وتوفري �أجهزة الت�صميم واال�شراف،
والآثاث ،والتدريب ،وتقدمي الدعم لإدارة امل�شروع .وي�شكل امل�شروع
جزء ًا من برنامج وطني يدعمه كذلك �شركاء �إمنائيون �آخرون،
ويهدف �إىل خف�ض حاالت الإ�صابة باملالريا ومعدل الوفيات �إىل
الن�صف بحلول عام 2012م.
5٫00

9

موزمبيق

النيجر

2009/7/5

املغرب

م�شروع كهربة �إقليم
نيا�سا
الريفي

الربنامج اخلا�ص
للأمن الغذائي
(املرحلة الثانية)

يهدف امل�شروع �إىل تعزيز م�شاريع التمويل الأ�صغر احلالية ب�ش�أن
التخفيف من حدة الفقر بزيادة ربط املجتمعات الريفية واحل�ضرية
يف ثالث مناطق م�ستهدفة هي� :شوي ،و�أو�ش ،ومنطقة بي�شكيك
الكربى ،بخدمات التمويل الأ�صغر.

61٫41

11٫42

18٫93

10٫53

10٫31

15٫91

2009/8/18

م�شروع تو�سعة �إمدادات
املياه ملدينة فا�س
واملجتمعات الريفية يف
�إقليم تازة

2009/5/31

2009/8/18

يهدف امل�شروع �إىل زيادة �إمداد املياه لل�سكان يف املناطق احل�ضرية
الواقعة �إىل اجلنوب من مدينة فا�س من حمطة معاجلة املياه الواقعة
يف عني نوكبي ،وكذلك لل�سكان القرويني يف �إقليم تازة ب�إن�شاء خط
النقل املمتد من �سد باب لوطا و�سد �أ�سفالو.
ي�سهم امل�شروع يف حت�سني الظروف املعي�شية وذلك بدعم التنمية
االقت�صادية يف حمافظة نيا�سا الواقعة يف الإقليم ال�شمايل ملوزمبيق
بتوفري الطاقة الكهربائية النظيفة واملوثوقة وزهيدة التكلفة
للمجتمعات الريفية يف حمليات ثالث هي :ماروبا ،ونيبيبي ،والقو.
يهدف امل�شروع �إىل الإ�سهام يف تعزيز الأمن الغذائي من خالل زيادة
الإنتاج الزراعي واحليواين و�صيد الأ�سماك بتكثيف الإنتاج وتنويعه
وا�ست�صالح الرتبة وتطوير �أنظمة الري والزراعة ودعم احتادات
املزارعني .وي�شمل امل�شروع كذلك دعم بناء القدرات مل�شاريع التمويل
الأ�صغر.
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#

12

البلد

نيجرييا

ا�سم امل�شروع
م�شروع ت�شييد وجتهيز
�أربع مدار�س ثانوية
للعلوم بوالية كادونا

الكلفة الكلية
(ماليني الدوالرات
االمريكية)

م�ساهمة �صندوق
الت�ضامن
(ماليني الدوالرات
االمريكية)

و�صف امل�شروع و�أهدافه

تاريخ
االعتماد

13

14

15

16

17

21٫13

2009/8/18

ال�سودان

ال�سودان

ال�سودان

طاجيك�ستان

طاجيك�ستان

17٫32

يهدف امل�شروع �إىل �إن�شاء وجتهيز �أربع مدار�س ثانوية يف امل�ساق
العلمي بهدف زيادة اخلريجني من طلبة العلوم من املدار�س القدمية
يف والية كادونا ،وكذلك زيادة الكوادر الب�شرية ال�ضرورية لتنمية
الوالية م�ستقب ًال.

14٫02

م�شروع تطوير خزانات
املياه للأغرا�ض
الزراعية والرعوية يف
والية الق�ضارف
م�شروع تطوير كلية
الهند�سة بجامعة
اخلرطوم

م�شروع دعم التمويل
الأ�صغر

م�شروع طريق كولياب
– كاليخوم

م�شروع التمويل الأ�صغر
للمناطق الريفية

12٫60

19٫23

62٫50

92٫90

20٫08

2009/2/8

5٫88

3٫00

20٫00

10٫00

ي�شمل نطاق امل�شروع �إن�شاء � 3سدود ،و 3خزانات مياه ومعدات ت�سوية
الرتبة واحلماية من الت�آكل و�أن�شطة الغابات واخلدمات البيطرية
واال�ست�شارية ،ووحدة �إدارة امل�شروعات ،وور�ش العمل ،ووحدة
املراجعة للم�شروع .ويهدف امل�شروع �إىل توفري تقنيات تخزين
املياه وم�صادرها الكافية خالل ف�صل اجلفاف ال�ستهالك الإن�سان
واحليوان.

2009/7/5

2009/7/5

2009/8/18

يهدف امل�شروع �إيل �إعداد خريجي هند�سة م�ؤهلني مزودين باملهارات
الالزمة لدعم التنمية االقت�صادية .وي�شتمل امل�شروع على الأ�شغال
املدنية والكهربائية وامليكانيكية لرفع كفاءة مرافق الكلية و�ضمان
جودة املن�ش�آت وبرامج للتوعية ووحدة للدعم الإداري.
ي�شمل نطاق امل�شروع �إقامة م�شروعات �صغرية وبرامج لبناء القدرات
للعمل بنظام التمويل الأ�صغر املتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية،.
بالإ�ضافة �إىل �إعداد برامج للتدريب املهني ووحدة لإدارة امل�شاريع
 2009/12/13واملراجعة والإ�شراف .ويهدف امل�شروع كذلك �إىل حت�سني �سبل املعي�شة
للمواطنني من ذوي الدخول املتدنية وذلك بتمكينهم من احل�صول
على ت�سهيالت التمويل الأ�صغر والتدريب والفر�ص التجارية.
يهدف امل�شروع �إىل توفري خدمات نقل بري موثوق على مدار ال�سنة
بني اجلزء الغربي من طاجيك�ستان ،مرور ًا بالعا�صمة دو�شنبي وقورنو
بدخ�شان يف الإقليم ال�شرقي .و�سريبط هذا الطريق طاجيك�ستان
بطريق قراقورم اال�سرتاتيجي ال�سريع يف ال�صني من خالل معرب كوملا
الذي ميتد حتى ميناء كرات�شي يف باك�ستان.
يهدف امل�شروع �إىل دعم جهود احلكومة وتكميلها لتعزيز النمو
االقت�صادي وخف�ض الفقر ،بزيادة ربط الفقراء ،وخ�صو�ص ًا الن�ساء،
يف املناطق الريفية واحل�ضرية بخدمات التمويل الأ�صغر املي�سرة
واملوثوقة.
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يهدف امل�شروع �إىل ردم ورفع كفاءة الطريق الرتابي الذي يبلغ طوله
5ر 90كيلومرت الذي يربط املحليات من ب�صار �إىل كات�شمبا .وي�شتمل
امل�شروع على ( )1الأ�شغال املدنية )2( ،اخلدمات اال�ست�شارية)3( ،
الإجراءات البيئية واالجتماعية )4( ،وحدة �إدارة امل�شروع.
يهدف امل�شروع �إىل متكني املواطنني الأوغنديني من ذوي الن�شاط
والإنتاجية من اخلدمات املالية واالقت�صادية املي�سرة وامل�ستدامة
وذلك يف �إطار ( )1خط متويل �أ�صغر متجدد )2( ،توفري خدمات
م�ؤ�س�سية واقت�صادية للتمويل الأ�صغر لدعم امل�ؤ�س�سات.
ي�شمل نطاق امل�شروع ت�شييد �سد ،وحواجز لتخزين املياه و�آبار �أنبوبية
ومرافق للتمويل الأ�صغر وخدمات زراعية وبيطرية و�أبحاث زراعية
وخدمات ا�ست�شارية وور�ش عمل ووحدة مراجعة مالية ،تهدف �إىل
حت�سني الإنتاج الزراعي وزيادته لذوي الدخل املحدود يف حمافظة
�أبني عن طريق تنمية املوارد املائية.
يهدف امل�شروع �إىل تزويد � 200ألف بيت بالتيار الكهربائي بالإ�ضافة
�إىل دعم جهود احلكومة يف تو�سيع �شبكة الطاقة الكهربائية بن�سبة
 ٪10من م�صادر كهربائية من خارج ال�شبكة العامة.

2009/5/31

2009/5/31

2009/3/29

2009/5/31

ي�شمل نطاق امل�شروع توفري تعليم غري نظامي ومراكز تدريب مهني
لل�شباب وللن�ساء العامالت ،وتقدمي خدمات التمويل الأ�صغر وبناء
القدرات ،ووحدة �إدارة امل�شروع ووحدة خدمات املراجعة .ويهدف
 2009/12/15امل�شروع �إىل الإ�سهام يف التخفيف من حدة الفقر بني ال�سكان
الريفيني يف ثالث حمافظات عن طريق حمو ُ�أمية الفقراء ،وتدريبهم
على الأعمال احلرفية واملهارات املهنية وبرامج الإر�شاد وخدمات
التمويل الأ�صغر.

 8,54مليون يورو
( 12٫00مليون
دوالر �أمريكي)
9٫70

11٫50

23٫00

10٫89

 31,86مليون يورو
( 44٫92مليون
دوالر �أمريكي)
27٫66

12٫85

117٫00

21٫58

899٫470

م�شروع ت�شييد طريق
ب�صار – كات�شمبا
م�شروع دعم توفري
فر�ص العمل للريفيني

م�شروع التنمية
الزراعية يف �أبني

م�شروع كهربة الريف

برنامج حمو الأمية
الوظيفية والتخفيف من
وط�أة الفقر

توغو

�أوغندا

اليمن

اليمن

اليمن

18

19

20

21

22

املجموع الكلي

234٫414

* بالإ�ضافة �إىل هذه امل�شاريع  ،هناك مبالغ مت اعتمادها من ميزانية امل�شاريع يف عام  1430هـ ( )2009مل�شروعني مت الت�صديق عليهما يف العام ال�سابق  1429هـ (2008م)  ،كما يلي :
 برنامج �إعادة بناء منطقة و�سط�-شمال-غرب � ،ساحل العاج –  9.40مليون دوالر �أمريكي . ت�شييد �سد طا�أو�سا  ،مايل –  10مليون دوالر �أمريكي .كما مت اعتماد مبلغ  10مليون دوالر �أمريكي من ميزانية العام  1430هـ مل�شروع كهربة الريف  ،اليمن – واملبلغ املتبقي ( 10مليون دوالر �أمريكي) �سيتم �إعتماده من ميزانية
العام املقبل (1431هـ).

الملحق 2
قائمة المساهمات في رأس مال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
حتى  30ذو الحجة 1430هـ
(آالف الدوالرات األمريكية)
مت�سل�سل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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امل�ساهم

اجلزائر
�أذربيجان
بروناي
بنغالدي�ش
بوركينافا�سو
البحرين
بنني
الكامريون
ت�شاد
كوت دي فوار
الغابون
غينيا
�إيران
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ماليزيا
مايل
موريتانيا
املغرب
النيجر
نيجرييا
�سلطنة عمان
باك�ستان
فل�سطني
قطر
ال�سنغال
ال�سودان
ال�سعودية
�سورينام
�سورية
�سرياليون
توغو
تركيا
�أوزبك�ستان
اليمن
البنك الإ�سالمي للتنمية

مبلغ االلتزام

50٫000
300
2000
1000
2200
2000
12٫250
2000
2000
5000
2000
2000
100٫000
1000
3000
300٫000
1000
20٫000
4000
5000
5000
2000
2000
5000
10٫000
500
50٫000
10٫000
15٫000
1.000٫000
500
2000
1000
1000
5000
300
3000
1.000٫000

املدفوع من امل�ساهمة

املتبقي من امل�ساهمة

34٫768
324
2000
1000
758
2000
2000
65٫000
1000
3000
1000
10٫500
3333
1332
5000
5116
186
50٫000
666٫667
500
2000
200
2972
200٫000

15٫232
0
0
1442
2000
12٫500
2000
2000
5000
0
0
35٫000
0
0
300٫000
0
9500
4000
5000
1667
2000
668
0
4884
314
10٫000
15٫000
333٫333
0
0
1000
1000
5000
100
28
800٫000
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القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات

للعام المنتهي
في  30ذي الحجة  1430هـ
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تقرير مراجعي الحسابات
�أ�صحاب املعايل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س املحافظني،
البنك الإ�سالمي للتنمية
نطاق املراجعة
لقد راجعـنا قائمة املركز املايل املرفقة ل�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية للبنك الإ�سالمي للتنمية ("ال�صندوق") كما يف 30
ذي احلجة 1430هـ وقائمة الأن�شطة وقائمة التدفقـات النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية
الهامة واالي�ضاحات االخرى واملعدة من قبل االدارة واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات� .إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول
هذه القوائم املالية ا�ستنادا �إىل املراجعة التي قمنا بها.
لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها .وتتطلب هذه املعايري �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ املراجعة للح�صول على
درجة معقولة من القناعة ب�أن القوائم املالية ال تت�ضمن �أية �أخطاء جوهرية .ت�شتمل �إجراءات املراجعة على فح�ص اختباري
للم�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ واملعلومات الواردة يف القوائم املالية ،كما ت�شتمل على تقييم للمبادئ املحا�سبية املتبعة وللتقديرات الهامة
التي ا�ستعملتها الإدارة ،وعلى تقييم للعر�ض العام للقوائم املالية .ويف اعتقادنا �أن مراجعتنا ت�شكل �أ�سا�س ًا معقوال لإبداء ر�أينا.
ر�أي مطلق
ويف ر�أينا� ،أن القوائم املالية امل�شـار �إليها �أعاله تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ل�صندوق الت�ضامن
الإ�سالمي للتنمية للبنك الإ�سالمي للتنمية كما يف  30ذي احلجة 1430هـ ونتائج �أعمالـه وتدفقاتـه النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف
ذلك التاريخ وفقا ملعايري لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة كما هو مذكور يف (اي�ضاح  )2للقوائم املالية.
ديلويت �آند تو�ش
بكر ابو اخلري و�شركاهم

املطهر بن يحيى حميد الدين
حما�سب قانوين  -ترخي�ص رقم 296
 28ربيع �أول  1431هـ
 14مار�س  2010م
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البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة المركز المالي
كما في  30ذي الحجة  1430هـ
(بآالف الدوالرات االمريكية)
�إي�ضاح

1430

1429

�صايف املوجودات
املوجودات
3

نقد وما يف حكمه
ودائع �سلعية لدى البنوك
متويل مرابحة
ا�ستثمارات �صكوك ،بال�صايف
ايرادات م�ستحقة

4
5

جمموع املوجودات

385٫137
613٫375
21٫018
67٫311
1٫737

109٫577
449٫428
8٫299
2٫696

570٫000 1٫088٫578

املطلوبات
3٫473

9٫895

جمموع املطلوبات

3٫473

9٫895

�صايف املوجودات

560٫105 1٫085٫105

مطلوب اىل البنك اال�سالمي للتنمية  -املوارد املالية العادية

6

ممثلة يف:
1

موارد ال�صندوق
الأرباح امل�ستبقاة

538٫224 1٫060٫656
21٫881
24٫449
560٫105 1٫085٫105

مت اعتماد �إ�صدار القوائم املالية و فقا لقر ار جمل�س املديرين التنفيذيني بتاريخ  28ربيع الأول  1431هـ ( 14مار�س 2010م)
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  7جزءا ال يتجز�أ من هذه القو ائم الـمالية.
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اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة األنشطة
للعام المنتهي في  30ذي الحجة  1430هـ
(بآالف الدوالرات االمريكية)

�إي�ضاح

1430

للفرتة من  13جمادى
الأول 1428هـ
(الت�أ�سي�س) �إىل 30
ذي احلجة 1429هـ

الدخل:
8٫762
349
2٫121
-

23٫063
424
50

11٫232

23٫537

تكلفة املوظفني
م�صروفات �إدارية
�أرباح(/خ�سائر) حتويل العمالت الأجنبية
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة املوجودات
�أخرى

()1٫131
()199
835
)(7٫745
)(424

)(1٫656
-

فائ�ض االيرادات عن امل�صاريف

2٫568

21٫881

ودائع �سلعية لدى البنوك
متويل مرابحة
ا�ستثمارات �صكوك
نقد لدى البنوك
امل�صاريف:

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  7جزءا ال يتجز�أ من هذه القو ائم الـمالية.
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البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة التدفقات النقدية
للعام المنتهي في  30ذي الحجة  1430هـ
(بآالف الدوالرات االمريكية)

�إي�ضاح

للفرتة من 13
جمادى الأول
1428هـ (الت�أ�سي�س)
�إىل  30ذي احلجة
1429هـ

1430

الأ�شطة الت�شغيلية:
فائ�ض االيرادات عن امل�صاريف لل�سنة  /للفرتة
تعديالت لت�سوية �صايف الدخل مع �صايف النقد
الناجت من �أن�شطة العمليات:
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة املوجودات
التغيريات يف املوجودات واملطلوبات:
�إيرادات م�ستحقة
مطلوب اىل البنك اال�سالمي للتنمية  -املوارد املالية العادية

2٫568

21٫881

7٫745

-

959
)(6٫422

)(2٫696
9٫895

�صايف النقد الناجت من الأ�شطة الت�شغيلية

4٫850

29٫080

الأن�شطة اال�ستثمارية
ودائع �سلعية لدى البنوك
متويل مرابحة
ا�ستثمارات �صكوك
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
م�ساهمات م�ستلمة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما يف بداية العام  /الفرتة
النقد وما يعادله كما يف نهاية العام  /الفرتة

3

)(163٫947
) )12٫719
) )75٫056
)(251٫722

)(449٫428
)(8٫299
)(457٫727

522٫432
522٫432
275٫560
109٫577
385٫137

538٫224
538٫224
109٫577
109٫577

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  7جزءا ال يتجز�أ من هذه القو ائم الـمالية.
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البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة التغير في صافي الموجودات
للعام المنتهي في  30ذي الحجة  1430هـ
(بآالف الدوالرات االمريكية)
موارد
ال�صندوق

الأرباح
امل�ستبقاة

املجموع

م�ساهمات م�ستلمة خالل الفرتة
فائ�ض االيرادات عن امل�صاريف للفرتة

538٫224
-

21٫881

538٫224
21٫881

الر�صيد كما يف  30ذي احلجة 1429هـ

538٫224

21٫881

560٫105

م�ساهمات م�ستلمة خالل للعام
فائ�ض االيرادات عن امل�صاريف العام

522٫432
-

2٫568

522٫432
2٫568

الر�صيد كما يف  30ذي احلجة 1430هـ

1٫060٫656

24٫449

1٫085٫105

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  7جزءا ال يتجز�أ من هذه القو ائم الـمالية.
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البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
إيضاحات حول القوائم المالية
للعام المنتهي في  30ذي الحجة  1430هـ
(بآالف الدوالرات االمريكية)

 .1الت�أ�سي�س والأن�شطة
ت�أ�س�س �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية («ال�صندوق») بنا ًء على القرار الذي اتخذ يف القمة الثالثة مل�ؤمتر القمة
اال�سالمية يف مكة املكرمة يف دي�سمرب ( 2006ذو القعدة 1426هـ).
ان الغر�ض من ال�صندوق هو متويل م�شاريع انتاجية وخدمية وبرامج ت�ساعد يف تخفيف الفقر يف الدول االع�ضاء يف
منظمة امل�ؤمتر اال�سالمي بناء على قوانينها .مت ر�سمي ًا ان�شاء ال�صندوق يف االجتماع الـ 32ملجل�س حمافظي البنك
اال�سالمي للتنمية املنعقدة يف  13-12جمادى الأول 1428هـ ( 30-29مايو  )2007يف دكار بال�سنغال وذلك من
خالل تبني قرار جمل�س املحافظني رقم م م .428/5/
	�إن �أ�صل مبلغ ال�صندوق امل�ستهدف هو مبلغ  10مليار دوالر �أمريكي .حيث يجب �أن ي�شمل املبلغ م�ساهمات من البنك
وم�ؤ�س�سات الدول االع�ضاء .لقد تعهد البنك بدفع مبلغ وقدرة واحد مليار دوالر �أمريكي يدفع على � 10أق�ساط �سنوية
قيمة كل واحد منهما  100مليون دوالر �أمريكي .تتم �إدارة ال�صندوق من خالل جمل�س املديرين ويكون رئي�س البنك
هو رئي�س جمل�س املديرين.
يجب ان ت�شمل موارد ال�صندوق والتي �سوف ت�ستخدم يف ان�شطتة مما يلي:
 .1الدخل من الوقف.
 .2ايراد االن�شطة الت�شغيلية �أو م�ستحقة لل�صندوق.
 .3موارد �أخرى م�ستلمة من قبل ال�صندوق.
يجب �أن تكون جميع التعامالت واالن�شطة اخلا�صة بال�صندوق وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية .تظهر القوائم املالية
ل�صندوق الوقف ب�آالف الدوالرات الأمريكية.
	�إن ال�سنة املالية لل�صندوق هي ال�سنة الهجرية القمرية.
	ال يخ�ضع ال�صندوق لإ�شراف �سلطة �أو جهة خارجية لكونه �صندوق خا�ص للبنك الإ�سالمي للتنمية
(م�ؤ�س�سة دولية).
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 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
	�أ�سا�س الإعداد
يتم �إعداد القوائم املالية وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة التالية:
يتم �إعداد القوائم املالية وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
متويل املرابحـة
وهي اتفاقية يقوم مبوجبها ال�صندوق ببيع �سلعة �أو �أ�صل �إىل العميل والتي يكون ال�صندوق قد ا�شرتاها واقتناها
بناء ًا على وعد بال�شراء من ذلك العميل .ي�شتمل �سعر البيع على التكلفة م�ضاف ًا �إليها هام�ش ربح متفق عليه.
ا�ستثمارات يف �صكوك
يتم الإحتفاظ بالإ�ستثمارات يف ال�صكوك �إىل تاريخ الإ�ستحقاق ،ويتم �إظهارها بالتكلفة ما مل يكن هنالك �إنخفا�ض
غري م�ؤقت يف قيمة هذه الإ�ستثمارات  .وفى مثل هذه احلالة ف�إن الإ�ستثمارات يف تاريخ قائمة املركز املايل يتم �إعادة
قيا�سها بقيمتها العادلة ويتم ت�سجيل الفرق �ضمن قائمة الدخل.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية
يقوم ال�صندوق بتحديد خم�ص�ص للخ�سارة من االنخفا�ض يف قيمة املوجودات بناء على تقييم اخل�سائر املتكبدة.
يتم التقييم عند تاريخ كل مركز مايل لتحديد ما اذا كان هناك دليل مو�ضوعي ي�شري �إىل �أن احد املوجودات املالية
�أو جمموعة من املوجودات املالية قد حدث لها انخفا�ض يف القيمة ،يتم احت�ساب قيمة اخل�سائر من االنخفا�ض يف
قيمة املوجودات املالية التي يتم �إدراجها بالتكلفة بعد االطفاء على ا�سا�س الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل و�صايف
القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من اال�صل والتي يتم خ�صمها على ا�سا�س ن�سبة العائد ال�ضمني
املحددة للأدوات املالية .يتم تعديل خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمة املوجودات ب�شكل دوري بناء على مراجعة الظروف
يف ذلك الوقت .
يتم قيد التعديالت على اخل�سارة من االنخفا�ض يف القيمة من خالل خم�ص�ص ك�إ�ضافة او تخفي�ض للدخل .ويف
حالة اعتبار املوجودات املالية غري قابلة لال�سرتداد يتم �شطبها مقابل املخ�ص�ص .ان اال�سرتدادات الالحقة للمبالغ
ال�سابق �شطبها يتم قيدها يف قائمة الدخل.
حتويل العمالت الأجنبية
تقيد العمليات التي تتم بالعمالت غري الدوالر الأمريكي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف تواريخ تلك العمليات .حتول
املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية �إىل الدوالر الأمريكي على �أ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة كما يف تاريخ
قائمة املركز املايل .تقيد �أرباح وخ�سائر فروقات حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الأن�شطة .
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النقد وما يعادله
يتكون النقد وما يعادله من �أر�صدة بنكية وودائع ثابتة وودائع �سلعية لدى البنوك لها تواريخ ا�ستحقاق �أقل من ثالثة
�أ�شهر من تاريخ ال�شراء .
حتقق الإيرادات
يتم عمل ا�ستحقاق للدخل الناجت من الودائع ال�سلعية لدى البنوك خالل فرتة الوديعة� .إن ن�سبة العائد تعادل الن�سب
ال�سائدة يف ال�سوق تقريب ًا .
�إن الإيرادات من النقد وما يعادله ومن اال�ستثمارات الأخرى التي تعتربها �إدارة ال�صندوق حمرمة �شرع ًا ال تدرج �ضمن
قائمة الدخل لل�صندوق ،ولكن يتم حتويلها �إىل �صندوق وقـف موارد احل�ساب اخلا�ص (م�ؤ�س�سة تابعة للبنك).
تقيد الإيرادات من التمويل باملرابحة ح�سب التحقق الزمني خالل الفرتة من تاريخ ال�صرف الفعلي للأموال حتى
التواريخ املجدولة ل�سداد الأق�ساط.
تقيد الإيرادات من اال�ستثمار يف ال�صكوك ح�سب التحقق الزمني با�ستخدام ن�سبة العائد املعلنة من قبل امل�ؤ�س�سات
امل�صدرة.

 .3النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يعادله كما يف نهاية ذي احلجة مما يلي:
1430
نقد لدى البنوك
ودائع �سلعية لدى البنوك

1429

5٫537
379٫600

4٫704
104٫873

385٫137

109٫577

يت�ضمن النقد وما يف حكمه ،ودائع �سلعية لدى البنوك والتي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل.

 .4متويل املرابحة
متثل ما يلي:

1430
�إجمايل مبالغ مدينة
يخف�ض� :إيراد غري حمقق

1429

21٫307
()289

8٫307
()8

21٫018

8٫299
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	�إن جميع ال�سلع امل�شرتاة بغر�ض �إعادة البيع مبوجب التمويل باملرابحة تتم على �أ�سا�س �شراء حمدد لإعادة البيع �إىل
العميل التايل .ويعترب وعد العميل بال�شراء ملزم ًا .وبالتايل ،فان �أية خ�سارة يتكبدها ال�صندوق لنكو�ص العميل قبل
بيع ال�سلع يتم حتميلها على العميل .تتم �إدارة ن�شاطات ال�صندوق يف التجارة اخلارجية من قبل امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية
الدولية لتمويل التجارة « امل�ؤ�س�سة « حيث تقوم امل�ؤ�س�سة بفر�ض �أجور متفق عليها م�سبق ًا .بلغت �أجور امل�ضاربة كما
يف  30ذي احلجة 1430هـ � 9أالف دوالر �أمريكي (� 5 :1429أالف دوالر �أمريكي) والتي مت ت�سويتها مع الدخل الناجت
من متويل املرابحات حيث ظهر بال�صايف.

 .5ا�ستثمارات يف �صكوك
متثل ما يلي:

1430
ا�ستثمارات يف �صكوك
يخف�ض :خم�ص�ص انخفا�ض يف قيمة موجودات

1429

75٫056
()7٫745

-

67٫311

-

�	.6أر�صدة مع �أطراف ذات عالقة
خالل دورة �أعماله العادية ،يقوم ال�صندوق ببع�ض املعامـالت مع البنك اال�سالمي للتنمية  -املوارد املالية العادية و
امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لتمويل التجارة لها عالقة باال�ستثمارات وحتقق اال�ستثمارات التي تتم من خالل احل�سابات
الداخلية بني ال�صندوق والبنك وامل�ؤ�س�سة .ان الر�صيد املطلوب اىل البنك اال�سالمي للتنمية  -املوارد املالية العادية
كما يف  30ذي احلجة 1430هـ مبلغ � 3٫473ألف دوالر �أمريكي (� 9٫895 :1429ألف دوالر �أمريكي).

 .7الزكاة وال�ضريبة
مبا �أن ال�صندوق جزء من بيت املال (مال عام) ،ف�إنة ال يخ�ضع للزكاة �أو ال�ضريبة.
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