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خطاب إحـــالـة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
معالي رئيس مجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يشرفني ،نيابة عن مجلس اإلدارة ،أن أرفع إلى مجلس احملافظني املوقر التقرير السنوي لعمليات صندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية وأنشطته خالل سنة 1431هـ (2010م) ،وذلك وفقا لالئحة الصندوق.
ويتضمن التقرير السنوي أيضا القوائم املالية املراجعة للصندوق كما تنص على ذلك املادة  18من الئحة الصندوق.
وتفضلوا ،معالي الرئيس ،بقبول أسمى آيات التقدير واالحترام.

د .أحمد محمد علي

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
الرسالة األساسية للبنك اإلسالمي للتنمية هي محاربة الفقر
تركز رؤية البنك اإلسالمي للتنمية لعام  1440هـ  ،بعنوان“ :رؤية من أجل كرامة اإلنسان” على خمس مجاالت
ملكافحة الفقر ضمن األولويات الثماني الرئيسة للبنك ،أي :تخفيف وطأة الفقر ،واالرتقاء باألحوال الصحية ،ونشر
التعليم ،وحتسني أحوال الناس ،وتعزيز قدرات املرأة.
يُعرف هذا التركيز مجاالن رئيسيان هما:
• احلاجة إلى حتسني وزيادة دخل الفقراء ،من خالل خلق وظائف ،وفرص عمل ،وضمان وصولها إلى الفئات املستهدفة
من الفقراء واملعوزين .
• تشجيع تنمية رأس املال البشري ،من خالل النهوض بالتعليم ،والتدريب ،وخدمات الرعاية الصحية.
وفي ضوء هذه الرؤية أصبح تخفيف وطأة الفقر الهدف الرئيس واألساس لتدخالت البنك اإلسالمي للتنمية في الدول
األعضاء.

أهداف صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية صندوق خاص في إطار البنك اإلسالمي للتنمية مكرس لتخفيف حدة
الفقر في دوله األعضاء وذلك من خالل تعزيز النمو خلدمة الفقراء ،والتركيز على التنمية البشرية ،وخصوصا
حتسني العناية الصحية ،والتعليم ،وتقدمي الدعم املالي من أجل زيادة الطاقة اإلنتاجية وموارد الدخل املستدامة
للفقراء ،مبا في ذلك متويل فرص التشغيل ،وتزويد منافذ للسوق وفرص دخولها ،خصوصا للفقراء في املناطق
الريفية ،وحتسني البنية التحتية الريفية وشبه احلضرية.

انطالق صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
بدأ صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية نشاطه رسميا خالل االجتماع الثاني والثالثني جمللس محافظي البنك اإلسالمي
للتنمية ،الذي انعقد في  13-12من جمادى األولى  1428هـ ( 30-29مايو  )2007في دكار عاصمة السنغال .وأسس
الصندوق على شكل وقف1برأسمال مستهدف قدره عشرة باليني دوالر أمريكي .ودعيت كل الدول األعضاء بالبنك
اإلسالمي للتنمية لإلعالن عن مساهمتها املالية في الصندوق وتقدمي الدعم املالي واملعنوي لعملياته.
1مفهوم الوقف يعني ضمنا أن الدخل الذي سوف يتحقق من استثمارات الصندوق وموارده هو وحده الذي يتاح لتمويل عملياته.
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تعريف الفقر
يقبل البنك اإلسالمي للتنمية وجهة النظر القائلة بأن الفقر ظاهرة متعددة
األبعاد ،وال تشمل مجرد الدخل واالستهالك املنخفض ،بل أيضا انخفاض
اإلجنازات في قطاعات التعليم والتغذية واخلدمات الصحية األساسية واملياه
والصحة واإلسكان والقدرة على مجابهة األزمات وانعدام األمن ،وكل األشكال
األخرى املتعلقة بالتنمية البشرية.
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مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

د .أحمد محمد علي
الرئيس
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سعادة األخ /جنيدي هاشم
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سعادة األخ /حسن هاشم
عبداحلسني احليدري

سعادة األخ /يارميا مشهود أمادو

سعادة األخ /نايالن مهادجي

سعادة األخ /عبد الواجد رانا

معالي الدكتور /أصغر أبو احلسني
هستياني

سعادة الدكتور /سليم
جعفركراتاش

سعادة األخ /عبدالعزيز عبداهلل
الزعابي

سعادة األخ /عيسى عبدالالَّوي

سعادة األخ /فيصل عبدالعزيز الزامل
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

المعالم الرئيسة

األرقام كما هي في نهاية عام  1431هـ ( 2010م)

• إنشاء الصندوق :

 6ذو القعدة 1426هـ (  8ديسمبر 2005م)

• تدشني الصندوق :

 12جمادى األولى 1428هـ ( 29مايو  )2007في دكار
بالسنغال.

أهداف الصندوق :

معاجلة حتديات تخفيف حدة الفقر في الدول األعضاء
في منظمة املؤمتر اإلسالمي.

وضع الصندوق القانوني :

صندوق وقف خاص في إطار البنك اإلسالمي للتنمية
ولديه حسابات وسجالت مستقلة.

مقره الصندوق :

جدة ،اململكة العربية السعودية.

عمليات الصندوق :

 -املوافقات في عام 1431هـ (2010م) :

 11عملية قيمتها  324,57مليون دوالر أمريكي في 10
دول من الدول األعضاء (مع مبلغ 109,72مليون دوالر
أمريكي متويل ميسر الشروط من صندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية و البنك اإلسالمي للتنمية  ،و 214,85
دوالر أمريكي مشاركة مباشرة في التمويل من البنك
اإلسالمي للتنمية من خالل وسائل متويل أخرى).

 موافقات تراكمية:1431-1429هـ (2010-2008م ) :

 881,39مليون دوالر أمريكي ،لتسعة وخمسني مشروعا
في  28دولة.
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موارد الصندوق:
 -رأسمال مبدئي مستهدف:

عشرة باليني دوالر أمريكي.

 -تعهدات :

 2,63بليون دوالر أمريكي ،ساهمت فيها  42دولة من
الدول األعضاء مببلغ  1,63بليون دوالر ،وساهم البنك
اإلسالمي للتنمية مببلغ بليون دوالر أمريكي.

 -املساهمات املدفوعة كما هي في نهاية 1431هـ (2010م) :

 1,531بليون دوالر أمريكي.

 -الدخل اإلجمالي في عام 1431هـ (2010م) :

 13,202مليون دوالر أمريكي.

الدخل الصافي في عام 1431هـ 2010( .م) :

 11,798مليون دوالر أمريكي.
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رسالة رئيس مجلس
إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
يطيب لي أن أتقدم إليكم بالتقرير السنوي الثالث لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية الذي يستعرض ،بصورة عامة،
أنشطة الصندوق وأداءه خالل عام 1431هـ (2010م).
تعرض رؤية البنك لعام 1440هـ بعنوان “رؤية من أجل كرامة اإلنسان” ،دورا ً فريدا ً للبنك بوصفه رائدا ً في مجال تعزيز
التنمية االجتماعية واالقتصادية ،ولرسالته السامية لتخفيف حدة الفقر وتشجيع التنمية البشرية .وقد قدمت هذه
الرؤية أساسا لنشاط صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في الدول األعضاء في عام 1431هـ (2010م ).
ففي خالل السنة قيد النظر مت اعتماد 11مشروعا وبرنامجا في عشر دول أعضاء حتت مظلة صندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية  .ق ّيمت هذه العمليات مببلغ  324,57مليون دوالر أمريكي ،مرتفعة بنسبة  %38,5عن موافقات
عام 1430هـ2009( .م) وبذلك بلغ مجموع املوافقات لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية منذ بدء عملياته في عام
1428هـ (2008م)  881,39مليون دوالر أمريكي  .وتشتمل موافقات عام 1431هـ (2010م) على  109,72مليون دوالر
أمريكي ُق ّدمت على شكل متويل ميسر الشروط من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية -
ومبلغ  214,85مليون دوالر أمريكي على شكل متويالت مباشرة متنوعة أخرى من البنك اإلسالمي للتنمية.
وخالل العام املذكور  ،واصلت برامج الصندوق التأكيد على احلاجة إلى تقدمي دعم مالي لتعزيز الطاقة اإلنتاجية وموارد
الدخل املستدامة للفقراء .كما أن الدروس واخلبرة التي اكتسبت خالل األزمات املالية والغذائية في العامني السابقني
قد ساعدت الصندوق على إعادة تركيز برامجه لكي يساهم بصورة أكثر فاعلية في حتقيق األمن الغذائي في الدول
األعضاء.
كما واصل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مواجهة حتديات تعبئة رأس املال املستهدف الذي يبلغ عشرة باليني دوالر
أمريكي ،وذلك أمر بالغ األهمية إلجناز رسالته وحتقيق أهدافه .وحتى نهاية عام 1431هـ (2010م) ،مت التعهد مببلغ 2,629
بليون دوالر أمريكي للصندوق  ،منها  1,629بليون دوالر أمريكي ،تعهدت بها  42دولة من بني  56دولة من الدول األعضاء
بالبنك اإلسالمي للتنمية ،فضال عن مبلغ بليون دوالر أمريكي التزم به البنك اإلسالمي للتنمية .وبذلك لم تكن هناك إضافة
ملموسة لاللتزامات من جانب الدول األعضاء خالل السنة .غير أن دفع املساهمات قد ارتفع بنسبة  ، % 49,2من 1060,65
بليون دوالر أمريكي في عام 1430هـ ،إلى  1,531بليون دوالر أمريكي في عام 1431هـ .وهو يتكون من 1,231بليون دوالر أمريكي
دفعتها دول أعضاء بالبنك ،و 300مليون دوالر أمريكي دفعها البنك اإلسالمي للتنمية.
وغني عن البيان أن هذا املستوى من املساهمة هو أدنى بكثير من مبلغ رأس املال املستهدف بعد مرور أكثر من أربع سنوات على
تأسيس الصندوق ،مما يح ُّد من قدرة الصندوق على تنفيذ برامجه .وإنني أرحب بدعوة الدول األعضاء في جلسة الكومسيك
السادسة والعشرين للمشاركة الفاعلة في دعم الصندوق من خالل تقدمي املساهمات املناسبة في موارده الرأسمالية .حتى
يتمكن من تعبئة رأسماله املستهدف املعتمد ،وقدره عشرة باليني دوالر أمريكي .كما أرغب في دعوة الدول األعضاء للعمل
على تنفيذ قرارات قمة منظمة املؤمتر اإلسالمي ومجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في هذا الصدد.
كما أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن تقديري حملافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ومجلس إدارته ،على مؤازرتهم
املتواصلة وعلى إدارتهم الرشيدة للصندوق خالل السنة .كما أود أن أعبر عن شكري لشركاء البنك اإلسالمي للتنمية
وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية على تعاونهم في هذا املسعى اجلماعي ،ملواجهة مشكلة الفقر في الدول
األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية .كما أشيد مبا كرسوه من جهود في هذا الصدد.
وأؤكد أيضا التزام اإلدارة بتعزيز الثقة في الصندوق من خالل حتسني طرق العمل وآليات التنفيذ ،ومن خالل حتديد أهداف
أوسع لبرامجه ،كما أتطلع إلى حتقيق سنة ناجحة لكافة الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية في 1432هـ (2011م).

د .أحمد محمد علي

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
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عبء الفقر في الدول األعضاء
بالبنك اإلسالمي للتنمية
مع أن املعطيات الالزمة لتقييم تخفيف حدة
الفقر في الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي
للتنمية تكاد تكون غير مكتملة وغير محدثة،
فإن اإلحصاءات املتاحة تظهر أن هذه الدول
تواصل تسجيل تقدم ملموس في مجال النمو
االقتصادي .غير أن النمو قد واكبته تباينات
إقليمية قوية فيما يتعلق بتخفيف حدة الفقر
وتعزيز التنمية البشرية .
فبينما انخفض الفقر املدقع من %41إلى %30
من سكان الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي
للتنمية مجتمعة ،خالل الفترة من  2000إلى
 .2 2007إال أنه ارتفع فعال بنسبة واحد في املائة
من  %55إلى  %56في الدول األعضاء بإفريقيا ،كما ارتفع بنسبة  %4من  %20إلى  %24في منطقة كومنولث الدول
املستقلة .ومت حتقيق أكبر تخفيض حلدة الفقر في الدول األعضاء بالقارة اآلسيوية ،إذ كان هذا التخفيض في تلك الفترة
بنسبة  ، %26أي من  %56إلى  . %30أما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل ذات الفترة فقد انخفضت حدة
الفقر بنسبة  ، %0,8أي من  %4,4إلى . %3,6
بلغ باألرقام املطلقة عدد الذين يعيشون في حالة فقر مدقع في الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية  428مليونا
في عام  ،2007مقارنة ب  424مليونا في عام  .2000وفي الوقت ذاته ازداد عدد الذي يعانون من فقر مدقع مبقدار ثمانني
مليونا ً في أفريقيا جنوب الصحراء ،ومليون في الدول العربية ،و 4ماليني في كومنولث الدول املستقلة .بينما حدث
تقدم واضح في الدول األعضاء بآسيا ،إذ بلغ عدد الفقراء فيه  173مليونا ً في عام  2007مقارنة ب  246مليونا ً في عام
(2000اجلدول .)1وبذلك حققت الدول األعضاء بالقارة اآلسيوية جناحا كبيرا في مجال تخفيض حدة الفقر  ،ويعزى
ذلك بصورة رئيسة إلى سرعة النمو االقتصادي وحتسني سياسات توزيع الدخل. 3
تشير التقديرات ،بعد حصر التقدم الذي أحرز حتى اآلن ،والتحديات املقبلة إلى أن هدف التنمية في األلفية بتخفيض
الفقر املدقع سوف يتم جتاوزه بشكل واضح في الدول األعضاء بآسيا ،و أن التقدم في بعض املؤشرات غير مؤشر
الدخل سوف تكون مرضية .4ولذلك في ضوء االجتاهات احلالية املفترضة يحتمل أن يقوم إقليم آسيا مبا يلي)1( :
حتقيق املساواة بني اجلنسني في التعليم االبتدائي والثانوي ،و( )2االقتراب من هدف نشر التعليم االبتدائي العام،
 2حسابات موظفي إدارة موارد البيانات واإلحصاء بالبنك اإلسالمي للتنمية
3

تقرير املراقبة العاملية ،البنك الدولي0102 ،

 4حتسني حالة الفقراء شامال النمو – وصفات آسيوية  .البنك اآلسيوي للتنمية  .تقرير موجز رقم  8إلدارة البحوث االقتصادية .
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و( )3القضاء على مرض السل وخفض معدالت الوفيات .ولكن تبقى هناك حتديات رئيسة .فبينما ينخفض الفقر
املدقع انخفاضا كبيرا ،ال يزال يوجد في اإلقليم عدد كبير من الفقراء بحلول عام  - 2015خصوصا في بنغالدش
وإندونيسيا .5وسيكون ذلك بنوع خاص إذا ما اعتمدت عتبة الفقر املدقع اجلديدة عند  1,5دوالر أمريكي في اليوم
بدال من دوالر واحد.

اجلدول ( :)1حالة الفقر في الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية
اإلقليم

نسبة الفقر املدقع ( )%عدد الذين يعانون من فقر مدقع باملاليني
1990

2007

1990

2007

االجتاه ()%

أفريقيا جنوب الصحراء

55

56

139

208

49,6+

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

4.4

3.6

13

15

15,4+

آسيا

56

30

246

173

29,6 -

كومنولث الدول املستقلة

20

24

12

16

33,3 +

أعضاء البنك اإلسالمي للتنمية (41 )56

30

428

424

0,9 -

املصدر  :حسابات موظفي البنك اإلسالمي للتنمية

فيما يتعلق الدول األعضاء بأفريقيا مجتمعة ،التي ميثل سكانها ما يربو على  %60من مجموع السكان الذين يعانون من
فقر مدقع في الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية ،فإن اإلحتمال األرجح هو أن تبقى أهداف األلفية للتنمية خارج
املسار . 6وإذا استمرت االجتاهات احلالية ولم
تبذل جهود استثنائية فإن هذه الدول يحتمل
أن تفشل في حتقيق العديد من أهداف األلفية
التنموية غير الهدف املتعلق بالدخل ،مبا في
ذلك األهداف املتصلة مبجاالت حرجة ،كاجلوع،
والتعليم ،والصحة ،وحتسني أحوال املياه،
واخلدمات الصحية ،إذ إن عدم كفاية اإلنفاق
على البنية التحتية واخلدمات االجتماعية
(كالتعليم والعناية الصحية) تعتبر من
األسباب ذات األهمية لتدهور مؤشرات التنمية
البشرية في أفريقيا.
 5مكرر
 6حتقيق أهداف رؤية البنك اإلسالمي للتنمية لعام  1440هـ وأهداف التنمية لأللفية ،بطاقة الدرجات للدول األعضاء ،البنك اإلسالمي
للتنمية . 2008

التقرير السنوي  1431هـ 2010 -م
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أثر األزمة االقتصادية واملالية العاملية
كانت آثار الفقر في العالم النامي تتجه إلى االنخفاض قبل حدوث األزمة االقتصادية واملالية العاملية .وقد قدرت
توقعات البنك الدولي لعامي  2009و  2010أن األزمة سوف تضيف  64مليون شخص إلى السكان الذي يعيشون
بدخل يقل عن دوالرين في اليوم ،ولكن معدل الفقر العاملي سوف ينخفض من  %42إلى  %39في عام  ،2009بينما
7.
كان من املتوقع قبل األزمة أن يهبط معدل الفقر إلى %38
نظرا لتعرض دول إفريقيا جنوب الصحراء للصدمات اخلارجية ،فقد ساءت حالة الفقر في تلك الدول إلى حد كبير
نتيجة لألزمة االقتصادية العاملية 8.إذ إن تدهور مؤشرات التنمية البشرية مؤخرا في اإلقليم بدأ بصدمات أسعار
الغذاء والوقود في عامي  2007و.2008
و قد تضاعفت أسعار املواد الغذائية في العديد من الدول تقريبا دون أية زيادة في الدخل . 9وفي بعض احلاالت مت اإلبالغ
بأن الدخول قد انخفضت إلى النصف تقريبا ،بينما انخفض استهالك الغذاء مما أضر بشدة بأحوال التغذية .وزاد
ذلك من القلق بشأن اآلثار املترتبة على تغذية األطفال وصحتهم في األسر الفقيرة .10ويوحي الدليل بأن لألزمات
أثرا ً سلبيا ً على صحة األطفال (ووفياتهم) في
الدول الفقيرة.11
كما امتدت آثار ذلك إلى فاعلية قطاع الصحة.
إذ يظهر حتليل حديث أن االرتفاعات في األسعار
العاملية للمواد الغذائية في عام  2008قد
زادت سوء التغذية في أفريقيا بنسبة %6,8
مقارنة بعام  12. 2007كما يظهر التحليل أن
تباط ًؤا حادًا قد طرأ على النمو االقتصادي
العاملي في عام  ،2009مما تسبب بزيادة كبيرة
في عدد من يعانون من سوء التغذية .وتوحي
دراسة ملراقبة الفقر أن اآلباء يضطرون في
بعض الدول إلى سحب أبنائهم من املدارس،

بائعة شاي بدارفور  -السودان

 7تشني  ،شواهوا و مارتن رافاليون  2008؛ “ العالم النامي أشد فقرا مما توقعنا ،ولكنه ليس أقل جناحا في مكافحة الفقر” ورقة عمل
بحوث السياسة  4703؛ البنك الدولي
8

تقرير املراقبة العاملية ،البنك الدولي 2010

 9دي والك ،د .إتش كازيانغا ،م أوفر و جيه رشممهشى ف  2010 .؛ “ أثر األزمة الغذائية على معاجلة مرض اإليدز ونتائجه الصحية
في املوزامبيق” .ورقة قدمتها ورشة عمل  .مجموعة بحوث التنمية اإلقتصادية في  13يناير  2010ة ،بواشنطن العاصمة.
 10يوحي عدد من نتائج البحوث بأن ضعف التغذية في السنوات املبكرة من العمر يعيق منو األطفال وقدرتهم على التعلم
والتفكير كما يعيق حتصيلهم املدرسي وبالتالي يقلل إيراداتهم عندما يكبرون
 11مجموعة بحوث التنمية  2008؛ “دروس من أبحاث البنك الدولي بشأن األزمات املالية” ورقة عمل عن بحوث السياسات رقم
– 4779البنك الدولي –واشننطن العاصمة .
 12تيواري س و هـ زمان “ 2010أثر الصدمات االقتصادية على سوء التغذية في العالم؛ ورقة عمل بحوث سياسيات رقم  5215البنك
الدولي – واشننطن العاصمة.
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بينما في دول أخرى واجهوا الكثير من املشاكل
13
في متويل مواصلة التحاق أبنائهم باملدارس .
كما خفضت األزمة الناجت احمللي اإلجمالي في
العديد من الدول املانحة مما جعل من الصعوبة
مبكان تلبية التزامات تلك الدول جتاه الدول
14
النامية بصورة عامة .
و شهد إقليم آسيا أيضا تباطؤا ً اقتصاديا
وأزمة مالية بدأت في عام  ،2 007وكانت
األسباب واآلثار مختلفة عن أسباب األزمة
املالية اآلسيوية التي سادت في عام .1998
إذ تتعلق األزمة األخيرة ليس فقط بالذين
مدرسة أهل ّية بإقليم سالمات ،قرية العلق ،بجنوب شرق جمهورية تشاد
يعانون من وطأة الفقر الشديد (أو الذين يقل
دخلهم عن  1,25دوالر أمريكي) يوميا ،بل تتعلق أيضا باملعوزين  ،وغالبيتهم من الشباب املتعلم  ،وبقطاعات التصدير
(والصناعات اخملتلفة واخلدمات) ،حيث ميتد أثرها عبر أسواق العمل ،والهجرة ،والتحويالت ،واملوازنات االجتماعية،
واحلماية االجتماعية  ،واملساواة بني اجلنسني ،والصحة ،والتعليم ،والتدريب ،ضمن مجاالت أخرى .15غير أن األثر الشامل
على هذا اإلقليم أقل بكثير مما شهدته إفريقيا جنوب الصحراء.

تعزيز دور اجلهات املانحة في حتقيق األهداف التنموية لأللفية
ّ
ظل حتقيق األهداف التنموية لأللفية مرتبطا بزيادة التمويل من اجلهات املانحة منذ أن برزت هذه األهداف للمرة األولى
في عام  .1996وقد اعتبرت زيادة الدعم لالرتقاء مبستوى معيشة الدول ذات الدخل املنخفض أمرا ضروريا لتحقيق هذه
األهداف .وقد أكدت الوكاالت املانحة للعون الرئيسة في وثائق سابقة ما يلي:

“التنمية تكلف ماال 00000وحتتاج الدول مرتفعة الدخل إلى تقدمي املزيد من املعونة للتنمية في الدول احملتاجة”.

(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،األمم املتحدة ،البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  2000صفحة .16)23
كما أعلن إجماع األمم املتحدة في مونتيري ( )2002ما يلي :

“سوف حتتاج الدول النامية إلى زيادة كبيرة في املساعدات التنموية واملوارد األخرى إن أرادت حتقيق األهداف
17
التنموية املتفق عليها على الصعيد الدولي”.
 13ترك سي و أ ميسون  2009؛ آثار األزمات االقتصادية في شرق آسييا :نتائج مراقبة نوعية في خمس دول”

()Poverty-Social Development / papers .asp /2009 / www. Adb. Org / Documents / Events

 14مكرر
 15أثر التباطؤ االقتصادي العاملي على الفقر والتنمية املستدامة في آسيا ومنطقة الباسفيكي ،البنك اآلسيوي للتنمية 2009 ،
 16منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،األمم املتحدة  ،البنك الدولي  ،صندوق البنك الدولي (“ - )2000عالم أفضل لكل مجاالت
التقدم جتاه حتقيق أهداف التنمية الدولية”  .البنك الدولي واشنطن العاصمة.
 17تقرير األمم املتحدة  . 2002تقرير املؤمتر الدولي بشأن متويل التنمية ؛ مونتيري املكسيك 22-18
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بناء على ما جاء أعاله مت الشروع في دراسات
عديدة لتقدير االحتياجات املالية لتحقيق
األهداف التنموية لأللفية  .وتشير دراسة
أجراها البنك الدولي إلى أن تكلفة اجلهات
املانحة من أجل حتقيق الهدف األول فقط (أي
استئصال الفقر املدقع واجلوع ) تتراوح بني 54
بليون و 62بليون دوالر أمريكي في السنة ،وأن
التكلفة اإلجمالية لتحقيق األهداف األخرى
تتراوح بني  35بليون و 76بليون دوالر أمريكي في
السنة .كما قدرت متطلبات املعونة السنوية
18
اجلديدة مببلغ  50بليون دوالر أمريكي.
وأُعدت أيضا تقديرات على أساس االستثمارات
اإلجمالية املطلوبة لالرتقاء مبستوى معيشة السكان الذين يعيشون دون مستوى الفقر وهو دوالر أمريكي واحد يوميا .

19

وبدون األخذ في اإلعتبار إعادة توزيع الدخل ،وافتراضا بأن نسبة رأس املال إلى اإلنتاج املتصاعدة  ،1 : 4فإنه يتوقع أنه
سوف تكون هناك حاجة إلى مجموع استثمارات إضافية قدرها  250بليون دوالر أمريكي من أجل حتقيق هذا الهدف.
و مبوجب احتمال أكثر طموحا بأن يكون جلميع السكان الذين هم دون خط الفقر دخال إضافيا قدره دوالر أمريكي
واحد في اليوم ،فإن مبلغ االستثمار املقابل سوف يبلغ  626بليون دوالر أمريكي .وسوف تكون هناك حاجة إلى موارد
أكثر بكثير من أجل الوصول إلى هدف الدوالرين للفرد الواحد في اليوم.
من اجلدير بالذكر أن أيا ً من دراسات التكلفة لم تقترح أن هذا اإلنفاق سوف يكون شرطا كافيا لتحقيق األهداف
التنموية احملددة لأللفية .وقد ذُكرت مجموعة من الشروط الضرورية األخرى التي ليس للجهات املانحة سوى
سيطرة ضئيلة عليها أو ال تسيطر عليها باملرة ،مثل :منو أحوال الفقراء وحتسني السياسات واملؤسسات  .فمثال
فيما يتعلق بالهدف الرئيس  ،وهو انتشار التعليم االبتدائي  ،حسبت دراسات التكاليف كم سيكلف إدخال جميع
20
األطفال إلى املدارس حال تلبية هذه الشروط الضرورية األخرى .
يتضح من ذلك أن الدول األقل منوا األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية في حاجة ماسة للمعونة األجنبية إذا ما أرادت
تخفيض مستوى الفقر بدرجات مناسبة وتلبية األهداف التنموية لأللفية .حقا إن االتفاق الدولي على األهداف التنموية
لأللفية يتطلب تعاونا عامليا من خالل املساعدات التنموية الرسمية ،والتجارة الدولية ومعاجلة الدين اخلارجي ليكون أكثر
توافقا ً مع مقدرات الدول النامية .وبناء على االجتاهات السابقة لتدفقات املعونة إلى الدول النامية ،تستحوذ الدول
األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية من  35إلى  40في املائة من مجموع تدفقات املعونة .ويتضح من اجلدول الثاني أن
هذا ميثل  48-36بليون دوالر أمريكي من العون في سنة  2008و2009إذا اتخذت هذه التقديرات أساسا ً للمقارنة.

 18زيديللو إي  .2001 .توصيات اللجنة رفيعة املستوى بشأن متويل التنمية .وثيقة اجلمعية العمومية لألمم املتحدة  A/55/1000األمم
املتحدة نيويورك A/55/1000 United Nations , New York , Zedillo E.et al 2001 -
 19متت إعادة النظر في هذه العتبة منذ ذلك احلني من قبل األمم املتحدة إلى  1،25دوالر للشخص في اليوم الواحد.
 20املشكلة التي تعترض حتقيق األهداف التنموية لأللفية  :مجابهة توقعات جناح املعونة والتنمية  ،مليكل أ ز كليمنز وآخرين  ،مركز
التنمية العاملية  ،واشنطن العاصمة الواليات املتحدة .2007
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عبء الفقر في الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية

وحتى اآلن حافظت بضع دول فقط على تعهدات الدول املتقدمة صناعيا باستمرار مستويات املساعدة التنموية
الرسمية في حدود 0،7في املائة من دخلها القومي اإلجمالي .وفي احلقيقة فإنه على الرغم من الزيادة في حجم
املعونة باألرقام املطلقة إال أن املساعدة التنموية الرسمية لم تتجاوز  0،3في املائة من الناجت القومي اإلجمالي (اجلدول
 ،)2مما يدل على ضخامة املشكلة من حيث كمية املوارد الواجب تعبئتها من أجل سد هذه الفجوة في الدول األعضاء
بالبنك اإلسالمي للتنمية .

اجلدول الثاني  :املساعدة التنموية الرسمية ونسبتها املئوية من الدخل القومي اإلجمالي
2009 2008 2006 1999
صافي املساعدات التنموية الرسمية ( - )ODA-23جلنة املساعدات التنموية
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (بباليني الدوالرات األمريكية)

53

105

122

120

مساعدات تنموية رسمية معبر عنها بالنسبة املئوية للدخل القومي اإلجمالي

0.2

0.3

0.3

0.3

املصدر :إدارة اإلحصاءات بالبنك اإلسالمي للتنمية

التحديات الرئيسة التي تواجه الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية
إن الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية  ،كغيرها من دول العالم ،تبعد أربع سنوات فقط عن التاريخ املستهدف
لألهداف التنموية لأللفية .ومع سرعة اقتراب املوعد النهائي يجب اإلدراك أن حتسينات مهمة يجب حتقيقها في كل
مؤشرات الفقر ،خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء ،من أجل حتقيق هذه األهداف .وإلى حد ما فإن اجلهود لتحسني
هذه املؤشرات ميكن أن تتعرقل بسبب ضعف بيئة
السياسة ،وعدم كفاية اإلنفاق االجتماعي ،وبطء وصول
املعونة من الدول الغنية مما يدعو إلى تعزيز دور الشراكات
كما هي متوقعة في رؤية البنك اإلسالمي للتنمية لعام
1440هـ (2020م).
من ناحية أخرى فهناك حاجة أخرى إلى تطوير شبكات
أمان فاعلة ليست كمجرد وسادات المتصاص آثار األزمة،
بل أيضا كجزء من إستراتيجية أوسع لتخفيف حدة
الفقر ،تأخذ في االعتبار التأمني االجتماعي ،والصحة،
والتعليم ،واخلدمات املالية ،وتزويد املرافق والطرق ،فضال
عن سياسات أخرى لتخفيض وطأة الفقر وتخفيف
اخملاطر .وبعد االستجابات الطارئة للكوارث الطبيعية
بدأت شبكات األمان االجتماعي اكتساب أهمية من
اجلهات املانحة بوصفها أداة فاعلة ملعاجلة مشكلة الفقر
21
وتخفيف آثارها في الدول األقل منوا .
 21غروش إم و سي دلنينو و سي تيسيلوك و أ أورغي  .2008من أجل احلماية والترويج :تصميم وتنفيذ شبكات أمان فاعلة ،البنك الدولي.
الواليات املتّحدة  ،واشنطن العاصمة،
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1

وعموما ،يستدعي ضعف إجناز أهداف األلفية
التنموية مزيدا من اهتمام احلكومات واجلهات
املانحة واجملتمعات املدنية وأصحاب املصلحة
من أجل معاجلة هذه العقبات وحتسني نظم
توصيل اخلدمات واللوائح واإلدارة الرشيدة
(احلوكمة اجليدة) .وتستخدم إطارات سياسات
كتلك التي أطلقت مؤخرا واملعروفة بإسم
إستراتيجية شراكة الدول األعضاء في
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،والبرامج
القطرية لتقييم الفقر ،وذلك على أنها
أدوات قوية ملعاجلة الفقر في الدول األعضاء،
خصوصا عندما ترتكز على أسس تدعم النمو
االقتصادي املستدام ملصلحة الفقراء والتنمية
االقتصادية الشاملة .وإن تقاطع أولويات االستدامة البيئية ،واملساواة بني اجلنسني ،وتنمية القطاع اخلاص ،واإلدارة
الرشيدة كما هي محددة في سياسة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتخفيض وطأة الفقر هي أيضا ذات أهمية
كبيرة لتعزيز فاعلية التدخالت التنموية وحتقيق تقدم أسرع لتحقيق األهداف التنموية لأللفية .

اجلدول الثالث  :حالة التنفيذ ألهداف مختارة من األهداف التنموية لأللفية في الدول األعضاء
بالبنك اإلسالمي للتنمية
أقرب سنة
()1990

أحدث سنة
2007

الهدف
2015

الوضع

الهدف –  1نسبة من يعيشون بأدنى من  1,25دوالر يوميا

41

30

20

خارج املسار

الهدف  -2معدل اإلجناز الرئيس ( %فئة السن)

78

77

100

خارج املسار

الهدف  3أ -نصيب املرأة في العمل األجري في القطاع غير الزراعي

21

23

50

خارج املسار

الهدف  3ب – تشجيع املساواة بني اجلنسني (نسبة األوالد للبنات في التعليم)

0,8

0,9

1,0

خارج املسار

الهدف  – 4معدل الوفيات ملن هم دون اخلمس سنوات
(لكل ألف من املواليد)

123

78

41

خارج املسار

الهدف  – 5معدل وفيات األمهات أثناء الوالدة لكل مائة ألف والدة سليمة

565

336

141

خارج املسار

الهدف  7أ – احلصول على مصادر مياه صاحلة ( النسبة املئوية من السكان )

28

21

100

خارج املسار

الهدف  7ب – احلصول على خدمات صحية ( النسبة املئوية من السكان)

53

57

100

خارج املسار

املصدر إدارة البحوث واإلحصاء بالبنك اإلسالمي للتنمية .
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العمليات في عام  1431هـ (2010م)
اختيار مشروعات صندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية
بناء على سياسة مجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية لتخفيف حدة الفقر ،وعلى
اإلستراتيجية اخلمسية لصندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية ( )2012-2008يعتبر
املشروع أو البرنامج ملصلحة الفقراء ،وبالتالي
يستحق متويال من الصندوق إذا رؤي بأنه سيؤدى
إلى منفعة الفقراء باألرقام املطلقة .و إذا كان
املستفيدون يدعمون استدامة االقتصاد احمللي،
عندئذ يحدث ذلك ارتباطا مباشرا بني النمو
االقتصادي وتخفيف حدة الفقر  .كما تعني
ضمنا أن املشروعات أو البرامج التي سوف يستهدفها الصندوق يجب أن يكون لها أثر إيجابي واضح ومباشر على
الفقراء .هذا املدخل للنمو اإلقتصادي العريض القاعدة ملصلحة الفقراء قد استمر كأساس للتدخل التنموي للدول
األعضاء بغية حتقيق ما يلي:
• مساعدة الفقراء  ،وخصوصا من يعانون من فقر مدقع على التخلص من الفقر .
• حتقيق استدامة أنشطة الصندوق لتخفيف حدة الفقر  ،ليس ملساعدة الدول األعضاء على حتقيق األهداف
التنموية لأللفية فحسب بل أيضا خللق فرص لنمو دخل الفقراء وعملهم .
يتطلب ذلك استهداف التدخالت في مجاالت التنمية االقتصادية والتنموية ،كالتعليم األساسي ،واخلدمات الصحية،
وتعزيز القدرات ،خصوصا قدرات املرأة والشباب من اجلنسني ،وتزويد الفقراء بدخل مستدام للخروج من ضائقة الفقر
.

املوافقات على البرامج واملشروعات
مت في عام 1431هـ (2010م ) اعتماد  11عملية مببلغ  324,57مليون دوالر أمريكي ،في عشر دول حتت مظلة صندوق
التضامن اإلسالمي للتنمية ،مقارنة باثنني وعشرين مشروعا مببلغ  234,41مليون دوالر أمريكي في  17دولة في
عام 1430هـ ( 2009م) ,مسجال بذلك زيادة بنسبة  22.%38,5غير أن متوسط متويالت صندوق التضامن اإلسالمي
للتنمية قد بلغ  29,69مليون دوالر أمريكي للمشروع في عام1431هـ (2010م)  ،مقارنة مببلغ  10,65مليون دوالر في

 22يتكون هذا املبلغ من  109,72مليون دوالر أمريكي من التمويل ميسر الشروط من صندوق التضامن اإلسالمي – البنك اإلسالمي للتنمية،
ومبلغ  214,85مليون دوالر على أنه مشاركة مباشرة في مختلف أشكال التمويل من البنك اإلسالمي للتنمية.
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السنة السابقة .وإن الهدف الرئيس لكل هذه املشروعات كان املساهمة في بذل اجلهود الرامية ملكافحة الفقر في
الدول املستفيدة .وفي ضوء املوارد احملدودة املتاحة كان الصندوق مياال الختيار املشروعات التي تحُ قق أكبر أثر ممكن في
مجال مكافحة الفقر  .وقد انعكس ذلك على األولويات القطاعية ،والتركيز اجلغرافي ،وعلى املستفيدين املباشرين
املستهدفني من املشروعات.
توجه املشروعات والبرامج املعتمدة من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية سياسة مجموعة البنك اإلسالمي
ِّ
للتنمية ملكافحة الفقر وخصوصا:
•
•
•
•
•

تشجيع النمو ملنفعة الفقراء مع اهتمام خاص بعدالة توزيع املنافع.
معاجلة قضايا املساواة بني اجلنسني في التنمية االقتصادية.
التأكيد على التنمية البشرية ،وخصوصا حتسينات في مجالي العناية الصحية والتعليم .
تشجيع اإلدارة الرشيدة (احلوكمة اجليدة) ووصول اخلدمات العامة للفقراء.
تعزيز وحماية ملكية املشروع و ضمان استدامتة بعد تنفيذه وتوقف متويل الصندوق وشركائه .

التوزيع القطاعي للمشروعات املعتمدة – 1431هـ (2010م)
كان التوزيع القطاعي للمشروعات املعتمدة كما يلي:
عدد املشروعات

القيمة مباليني الدوالرات

%

القطاع
الزراعة

3

90,15

27,77

برنامج التعليم املهني

3

31,76

9,79

التمويل متناهي الصغر

2

15,75

4,85

قطاعات متعددة

3

186,91

57,59

اجملموع

11

324,57

100,00

إن ما يزيد على  %57من قيمة موافقات الصندوق في عام 1431هـ (2010م) قد مت تخصيصه للمشروعات متعددة
القطاعات ،مما يعكس أسلوبه متعدد األبعاد ملعاجلة مشاكل الفقر في الدول األعضاء .وقد مت التركيز بنوع خاص
على الزراعة مبنحها  %27,8من التمويل ،نظرا لألهمية احليوية لهذا القطاع إلعادة تنشيط اإلنتاج الغذائي املستدام
الصغير النطاق في املناطق الريفية ،خصوصا في الوقت الذي يسبب فيه تصاعد أسعار الغذاء معاناة شديدة للفقراء.
وضمانا لالستدامة مت التركيز على احملافظة على البيئة بوصفها قاعدة أساسية في كل برامج الصندوق.
كانت خمس من العمليات اإلحدى عشرة التي اعتمدها الصندوق في عام 1431هـ (2010م) في مجاالت محورية
للصندوق ،وهي :التعليم املهني ،والتمويل املتناهي الصغر  ،إذ بلغ نصيبها  14,64من مجموع املوافقات .ومت االهتمام
بهذين البرنامجني على أنهما جزء من املكونات الرئيسة إلستراتيجية الصندوق للسنوات  2008إلى 2012م .وتبلغ
التكلفة اإلجمالية لكل منهما خالل فترة اإلستراتيجية ما يقدر بخمسمائة مليون دوالر أمريكي ،يقدم الصندوق
منها مبلغ مائة مليون دوالر أمريكي .واستنادا ً للدور احملفز للصندوق فإن ذلك يعني ضمنًا أن البرنامجني يتوقع أن
يجتذبا موارد من شركاء وأصحاب عالقة آخرين في التنمية برفع مالي قدره .1 : 4
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بلغت قيمة املشروعات املعتمدة مبوجب هذين البرنامجني على أساس تراكمي للفترة 1431-1429هـ ( 2010-2008م)
 207,07مليون دوالر أمريكي  .خصص من هذا املبلغ  57,65مليون دوالر لبرنامج التعليم املهني و 149,42دوالر لبرنامج
التمويل متناهي الصغر .وحتقيقا ً لفوائد هذين البرنامجني للفقراء يبذل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية جهودا
حثيثة ،بحثا عن فرص لتكوين شراكات مع احلكومات واملؤسسات التنموية والقطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية
واجملتمعات احمللية وغيرها من أصحاب العالقة من أجل حتقيق األثر األمثل على الفئات الفقيرة في اجملتمع.

الدول األعضاء األقل منوا هي املستفيد الرئيس من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
بناء على سياسة البنك اإلسالمي للتنمية بشأن تخفيف وطأة الفقر سوف تكون الدول األعضاء األقل منوا هي
أكثر اجلهات املستفيدة من عمليات صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية .وإن املعايير األساسية ألهلية االستفادة
من موارد الصندوق هي الفقر املطلق (أي أن  20في املائة من السكان على األقل مصنفون بأنهم يعيشون دون خط
الفقر) ،ومستوى اإلجناز في تخفيف حدة الفقر كما هي محددة في سياسة الصندوق ،واحلاجة إلى املوارد والطاقة
االستيعابية للدولة متلقية املعونة .بنا ًء على ذلك ،فإ ّن  %80من التمويل السنوي سوف يوجه للدول األعضاء األقل
منوا 23،بينما تخصص  %20جليوب الفقر في الدول األعضاء األخرى.
وفي عام 1431هـ ( 2010م) استفادت ثماني دول أعضاء أقل منوا من بني عشر دول من متويل صندوق التضامن اإلسالمي
للتنمية ،وغالبيتها (أي ست دول) كانت من تلك الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء كما يالحظ من محفظة
املشروعات املعتمدة لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية (امللحق  )1مبا يتماشى مع سياسة البنك اإلسالمي
للتنمية بأن تولى عناية خاصة للدول األفريقية ،كما هو واضح في البرنامج اخلاص لتنمية إفريقيا وفي إعالن جدة
الذي دعا إلى بذل اجلهود ملعاجلة أزمات الفقر في الدول األعضاء .كل هذه املبادرات تهدف ملعاجلة التنمية االقتصادية
قصيرة األجل وطويلة األجل في أفريقيا.
كما قرر البنك اإلسالمي للتنمية أن البرامج التي تساندها مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،والبرنامج اخلاص
بالتنمية في أفريقيا وإعالن جدة وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ،سوف تنفذ بالتزامن مع بعضها البعض بحيث
تعزّز مبلغ املوارد املتاحة من الصندوق إلى الدول األعضاء ،وتقدم حوافز لشركاء آخرين للمساهمة في هذه البرامج.

شروط وأوضاع التمويل من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية:
كانت جميع شروط وأوضاع العمليات املعتمدة بالصندوق في 1431هـ 2010م ميسرة ،تتراوح رسوم خدمة
القروض فيها بني  %0,75و  %2لرسوم اخلدمة ،وبفترات سماح تتراوح بني سبع وعشر سنوات .وبفترات سداد
بني عشرين وثالثني سنة .وهذا يتوافق مع شروط الصندوق لإلقراض .

 23الدول األقل منوا األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية تشمل :أفغانستان ،وبنغالدش ،وبنني ،وبوركينا فاسو ،وتشاد ،وجزر القمر ،وجيبوتي،
وغامبيا ،وغينيا ،وغينيا بيساو ،وكيرغيزستان ،ومالي ،وموريتانيا ،وموزامبيق ،والنيجر ،والسنغال ،وسيراليون ،والصومال ،والسودان،
وطاجكستان ،وتوغو ،وأوغندا ،واليمن .وتعتبر دولة فلسطني حالة خاصة تطبق عليها نفس شروط وأوضاع الدول األعضاء األقل منوا.
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تشجيع املشاركة في التمويل مع شركاء التنمية
يهدف صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لتشجيع املشاركة في التمويل من أجل زيادة املبلغ اإلجمالي للتمويل
املتاح وتعظيم أثره .إضافة إلى ذلك يساعد الصندوق على جتنب االزدواجية أو تخفيضها إلى أدنى حد وتعظيم التعاون
من أجل االستخدام النشط والفاعل للموارد  .كما أنه يعزز عالقة العمل مع أصحاب العالقة والشركاء اآلخرين في
التنمية ،من أجل زيادة فرص جناح املشروعات واستدامتها .وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروعات املعتمدة في عام
1431هـ (2010م)  452مليون دوالر أمريكي ،بينما ساهم صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مببلغ  324,57مليون
دوالر أمريكي ،أي بنسبة  % 72,2مقارنا بنسبة  % 26,1في العام السابق .أما التكلفة املتبقية فقد متت تغطيتها من
قبل بقية الشركاء ،مبن فيهم احلكومات الوطنية واملؤسسات متعددة األطراف واجلهات الثنائية املانحة.

تقوية املشاركات مع كل أصحاب العالقة
يواصل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية استطالع فرص تكوين شراكات مع ممولني وأصحاب عالقة آخرين ،وذلك
هدف من أهداف إستراتيجيته اخلمسية ( .)2012-2008ووفقا لسياسة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بشأن
تخفيف وطأة الفقر .فإن من شأن ذلك متكني الصندوق أن يلعب دورا محفزا وميسرا لتعبئة موارد إضافية لتمويل
برامجه من جميع املمولني احملتملني ،مبن فيهم مؤسسات التمويل الدولية والقطرية واإلقليمية والبنوك وكذلك
القطاع اخلاص .وتلك إحدى أفضل الطرق لتعزيز عالقات العمل وتقوية اإلدارة الرشيدة ،وبالتالي زيادة االهتمامات
والنجاحات .ومن املهم تنمية هذه املشاركات ملساعدة الصندوق في مجاالت تقييم املشروعات واإلشراف على تنفيذها،
وتقدمي خدمات إدارة القروض.
الشركاء الرئيسيون لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في مجاالت التنمية هم احلكومات القطرية .ومع ذلك عزز
الصندوق أيضا حواره بشأن السياسات بشمول مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة في نشاطه ،خصوصا في ما
يتعلق بتنفيذ برامج التعليم املهني وبرامج التمويل متناهي الصغر  .وهو بذلك يهدف إلى اكتساب الدروس من خالل
املشاركة اإلستراتيجية مع املؤسسات واملنظمات ذات اخلبرة الغنية واملكانة األفضل ،لضمان املشاركة الفعالة في
تلك البرامج وفي تنفيذها ومت إبراز هذه املشاركات بإيجاز أدناه.
 مبادرة العمل االجتماعي لصندوق التضامناإلسالمي للتنمية مع بنك جرامني
إن مبادرة العمل االجتماعي لصندوق
التضامن اإلسالمي للتنمية وبنك جرامني
هي شراكة تهدف إلى تنمية برنامج عمل
اجتماعي ابتكاري بالتعاون مع بنك جرامني
في بنغالدش ،وهو البرنامج الذي اقترحه
األستاذ محمد يونس عضو مجلس اإلدارة
املنتدب لبنك جرامني في نوفمبر 2008م.
هذه العملية غير ال يفترض أن حتقق
خسارة ماديَّة ولكنّها ال توزع أرباحا .وهي
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ليست خيرية؛ ألنها تعمل على أنها مشروع يهتم بفاعلية التكاليف ،وهي جزء ال يتجزأ من املساعدة في بلوغ
االستقاللية املالية واالستدامة (ال خسارة) .ومع ذلك ،فإنها ليست مشروعا منتظما يعظم الربح؛ ألن هدفه
ليس إئراء املستثمرين ،بل تقليل معاناة املعوزين .وحاملا يبلغ املشروع االجتماعي مرحلة االستدامة املالية يتلقى
املستثمرون فيه فقط املبلغ املطلق الذي استثمروه أصال (بدون توزيع أرباح).
في ضوء رؤية صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ملعاجلة مشاكل الفقر في الدول األعضاء ،سوف تهدف
املشروعات والبرامج املتصورة مبوجب هذه املبادرة إلى إنتاج منتجات أو خدمات ترمي بصفة خاصة إلى حتقيق
أهداف اجتماعية .وينظر الصندوق في تقدمي عشرة ماليني دوالر أمريكي لدعم هذه املبادرة .كما أنه يستطلع
إمكانية تنفيذ هذه املبادرة مع شركاء محتملني في دول أخرى أعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية.
إيضاح  :املبادىء السبعة للعمل االجتماعي
كما تصورها األستاذ محمد يونس احلائز على جائزة نوبل لعام 2006م .إن املبادئ املؤهلة ملشروع كعمل اجتماعي هي:
 -1يكون هدف املشروع حل مشكلة الفقر أو مشكلة واحدة أو أكثر (كالتعليم والصحة وتوفير التكنولوجيا
وإصحاح البيئة) التي تهدد الناس واجملتمع وليس تعظيم الربح.
 -2االستدامة املالية واالقتصادية.
 -3يسترجع املستثمرون أموالهم املستثمرة فقط وال يشاركون في األرباح.
 -4عند رد مبلغ االستثمار يبقى ربح الشركة لدى الشركة من أجل التوسع والتحسينات.
 -5الوعي البيئي.
 -6حتصل اليد العاملة على األجور السائدة في السوق وبشروط عمل أفضل.
 -7تنفذ بسعادة.
املصدر :بنك جرامني ،بنغالدش

 الهيئة اخليرية العاملية اإلسالميةهذه مشاركة من صندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية مع الهيئة اخليرية
العاملية اإلسالمية ،ومقرها الكويت،
بشأن برنامج ملساندة الريفيات احملتاجات
وفئات هامشية أخرى في عدة دول ،مثل:
أوغندا ،والسودان ،ومصر ،واألردن ،والبحرين،
وباكستان ،وبنغالدش ،وذلك أساسا من
خالل زيادة حصول هذه اجملموعات على
التمويل متناهي الصغر  .تقدر التكلفة
األولية للبرنامج مببلغ  15مليون دوالر
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أمريكي ،تقدم الهيئة منها خمسة ماليني دوالر أمريكي ،ويقدم الصندوق خمسة ماليني دوالر أمريكي أخرى .إضافة
إلى ذلك ينسق الصندوق والهيئة معا لتعبئة موارد من مصادر أخرى لتغطية املبلغ املتبقي .وسوف يستخدم
التمويل الذي يقدمه الصندوق للتمويل متناهي الصغر لألنشطة اإلنتاجية التي تهدف إلى توفير فرص العمل
للمجتمعات احملتاجة وحتسني أحوال معيشتها.
 مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة والبنك السعودي للتسليف واالدخار.و ّقع البنك اإلسالمي للتنمية اتفاقية إطار عمل مع مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة والبنك السعودي للتسليف
واإلدخار ،في سبتمبر 2008م ،بهدف مساعدة املعاقني في اململكة العربية السعودية للعمل في أنشطة مد ّرة
للدخل في مجتمعاتها .وقد التزم البنك السعودي للتسليف واالدخار مببلغ  150مليون ريال سعودي ( 40مليون
دوالر أمريكي) في البرنامج ويقدم هذا املبلغ للمشروعات الصغيرة والوظائف املهنية للمعاقني .وسوف يساهم
صندوق التضامن اإلسالمي مبدئيا من خالل تزويد خدمات التدريب وبناء القدرات واملساعدة الفنية للزيارات امليدانية
وتصميم البرامج؛ ألن املبلغ املتاح من قبل البنك السعودي للتسليف واالدخار يعتبر كافيا حاليا .وإن االستشاري
الذي تعاقد معه البنك قد أمت عمله من مختلف النواحي ذات الصلة بتنفيذ البرنامج .ويدخل املشروع حال ّيا ً طور
التنفيذ.
 مشاركات أخرىإن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بصدد الدخول في مشاركات مع العديد من املنظمات ،كالبنك الدولي
(إدارة الشرق األوسط وشمال إفريقيا) ،والبنك اإلفريقي للتنمية ،ووكاالت األمم املتحدة ،ومركز كارتر ،والهيئة
اخليرية القطرية ،ومعهد األرض بجامعة كوملبيا بالواليات املتحدة األمريكية ومركز أهداف األلفية التنمو ّية الكائن
في نيروبي بكينيا (مشروع قرى األلفية) إلخ ،من أجل تنفيذ مشروعات تستهدف مكافحة الفقر.

التطلع للمستقبل
تعزيزا لعملياته ونظرا ملوارده الرأسمالية احملدودة ،يخطط صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية للقيام مبا يلي:
 الشروع في إنشاء برامج خاصة وصناديق وقف ،مبا فيها شراكات القطاعني اخلاص والعام إقليميا ً وعلى مستوىالدول ،ووضع برامج جملموعات جديدة من الدول بشأن األمراض املعدية ،كاملالريا واإليدز على وجه خاص ،وكذلك في
مجال تعليم أبناء الفقراء واألمن الغذائي والتدريب.
 مواصلة مساندة برنامج إعالن جدة جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية و البرنامج اخلاص للتنمية في إفريقيا. تطوير تقييمات الفقر القطرية في الدول األعضاء األقل منوا بهدف تغطية غالبيتها بحلول عام 1433هـ ،وتزويدمدخالت الستراتيجيات شراكة الدول األعضاء بالتعاون مع هيئات أخرى للبنك اإلسالمي للتنمية .وإن من شأن
ذلك متكني الصندوق من القيام بتحقيق هدفه لالنتقال تدريجيا من متويل مستقل للمشروع إلى متويل للبرامج.

التقرير السنوي  1431هـ 2010 -م

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

27
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

2

 تنفيذ مشروعات  /برامج تنمية موجهة للمجتمع مع تركيز خاص على قضايا املرأة ،وتنظيم حلقات عمل إقليميةبشأن الفقر ،وأسلوب مشروعات التنمية املوجهة للمجتمع.
 اإلنتهاء من تطوير مبادرة « القري املستدامة» التي تستهدف مكافحة الفقر عن طريق التدخل املعتمد علىأسلوب التنمية الريفية املتكاملة والتنمية البشرية الشاملة التى تفتح أفاقا ً واسعة ملشاركة شركاء الصندوق
التنمويني.
 إجراء مراجعة نصف الفترة لالستراتيجية اخلمسية لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ( ،)2012-2008من أجلتقييم التنفيذ في ضوء دروس التوقعات املستقاة وكيفية تعزيز تنفيذ اخلطة وخاصة زيادة حجم التمويل املشترك .
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أنشطة مجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
إن مجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مفوض بالسلطات العليا للصندوق .و قد انعقد االجتماع
الثالث لهذا اجمللس في باكو بأذربيجان من  11إلى  12رجب 1431هـ ( 24-23يونيو 2010م) مبناسبة انعقاد االجتماع
السنوي اخلامس والثالثني جمللس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية.
وافق مجلس احملافظني على التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لعام 1430
هـ (2009م) .كما تولى مناقشة ما أحرزه الصندوق من تقدم خالل ذلك العام ،وأبدى تقديره ملا بذلته اإلدارة من جهود
للنهوض بأنشطة الصندوق .غير أن مجلس احملافظني عبر عن قلقه بشأن انخفاض مستويات املساهمة في رأسمال
الصندوق .كما أكد اجمللس أهمية تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ برامج الصندوق ،وطلب من إدارة الصندوق أن تواصل
التشاور مع محافظي الصندوق من أجل حتديد معايير مناسبة لتوجيه الدول األعضاء لتقدير مساهماتها في رأسمال
الصندوق.
وقرر مجلس محافظي الصندوق انعقاد اجتماعه السنوي الرابع بتاريخ  28-27رجب 1432هـ املوافق  30-29يونيو
2011م .كما وافق على تعيني السادة “ديلويت أند توش” وشركة “بكر أبو اخلير” مراجعني للحسابات املالية لصندوق
التضامن اإلسالمي للتنمية لعام 1431هـ (2010م).
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أنشطة مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
بناء على لوائح صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مت تعيني مجلس املديرين التنفيذيني للبنك اإلسالمي للتنمية
مجلسا ً إلدارة الصندوق ،من أجل تقدمي التوجيهات اإلستراتيجية واتخاذ القرارات بشأن جميع أشكال التمويل ،وكذلك
املوارد وإجراءات العمليات وقواعد ولوائح الصندوق.
وفي خالل العام 1431هـ ( 2010م) واصل مجلس إدارة الصندوق مراقبته الدقيقة لتنفيذ أهداف الصندوق لتخفيف
وطأة الفقر  .وعقد ثمانية اجتماعات ،نظر خاللها في عدد من املواضيع ذات الصلة بتمويل املشروعات وقضايا
السياسات .كما نظر اجمللس في ثمانية تقارير عن تقدم العمل تبرز مختلف األنشطة اخملتلفة التي نفذها الصندوق،
وكذلك اجملاالت ملزيد من اإلجراءات والتحسينات.
وكمحصلة ألعماله ،وافق اجمللس على  11عملية مببلغ  324,57دوالر أمريكي لبرامج ومشاريع تخفيف حدة الفقر في
ِّ
عشر دول أعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية .كما نظر في عملية واحدة وافق عليها رئيس البنك اإلسالمي للتنمية
مبوجب الصالحيات اخملولة له من قبل مجلس اإلدارة .وعند نظره في مشروعات صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
أكد اجمللس أن كل هذه املشروعات يجب أن تهدف حملاربة الفقر املُدقع لكي يحقق الصندوق أهدافه .كما طلب من
الصندوق وضع معايير للتمييز بني عمليات البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ،وأكد
أهمية الشراكات واملشاركات في التمويل لتعزيز املوارد احملدودة للصندوق ،واالرتقاء مبشروعاته.
وافق مجلس اإلدارة على املوازنة اإلدارية للصندوق لعام 1431هـ مببلغ  1,91مليون دينار إسالمي( 24حوالي 3,06
مليون دوالر أمريكي) .كما وافق اجمللس على موازنة االستثمارات الرأسمالية مببلغ  0,08مليون دينار إسالمي ،حوالي
(0,125مليون دوالر أمريكي) .ووافق أيضا على املوازنة اإلدارية للصندوق لعام 1432هـ (2011م) مببلغ  2,051مليون
دينار إسالمي (أي ما يعادل  3,205مليون دوالر أمريكي ) مبا فيها ميزانية االستثمارات املالية مببلغ  0,044مليون دينار
إسالمي (ما يعادل  0,069مليون دوالر أمريكي تقريبا) .كما وافق اجمللس على خلق وظائف ألربعة موظفني إضافيني.
وأكد اجمللس أن تكوين هذه الوظائف سوف ميكن الصندوق من زيادة التركيز على االرتقاء بأنشطة الصندوق ،والتعبئة
الفاعلة ملوارده ,والتشاور مع دول أعضاء.
أخذ اجمللس في االعتبار املستوى املنخفض للمساهمات في رأسمال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ،بدون أية
إضافات ملموسة خالل عام 1431هـ (2010م) .وأكد احلاجة املاسة إلى القيام بحملة واسعة لتعبئة املوارد على
مستوى الدول األعضاء ،من أجل زيادة املستوى احلالي للمساهمات .ورحب اجمللس مببادرة إنتاج فيلم قصير يركز على
عرض قصص النجاح للصندوق لعرضه في الدول األعضاء ،واحملافل رفيعة املستوى من أجل زيادة الوعي بإمكانات
الصندوق ملعاجلة مشكالت الفقر في الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية.
كما نظر اجمللس في قرارات تدعو الدول األعضاء ملعاجلة انخفاض مستوى املساهمات في رأسمال صندوق التضامن
اإلسالمي والتنمية ومتّ اعتمادها .كما نظر في مختلف اخليارات لوضع معايير ميكن أن توجه مستويات مساهمة الدول
األعضاء في رأسمال الصندوق.
 24الدينار اإلسالمي يساوي وحدة حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدولي ( حوالي  1،5625وقت املوافقة على املوازنة اإلدارية لصندوق
(2010م))
التضامن اإلسالمي لعام 1431هـ
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والحظ مجلس اإلدارة انخفاض مستوى الدخل املتحقق من استثمار األصول السائلة للصندوق ،والذي يرجع بصورة
رئيسة النخفاض عوائد اإلستثمارات املتفقة مع أحكام الشريعة ،وطلب اجمللس من إدارة الصندوق وضع سياسة
الستثمارات الصندوق تستند إلى سالمة مبادئ االستثمار ،وتتفق ومبادئ الشريعة  ،من أجل توجيه استثمارات
الصندوق في املستقبل.

عضوية صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قامت  42دولة من الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية ،وكذلك البنك اإلسالمي للتنمية باإلعالن عن مساهمتهم
في الصندوق (انظر امللحق .)2ومن بني الدول التي أعلنت مساهمتها  22دولة دفعت مساهمتها بالكامل ،وال تزال 14
دولة لم تعلن بعد عن مساهماتها في رأسمال الصندوق  ،وسددت الدول األخرى مساهماتها جزئ ّيا ً في الصندوق .وقد
وافق مجلس اإلدارة على مشاركة أعضاء جدد في الصندوق قاموا باإلعالن عن مساهماتهم ،وذلك بعد املوافقة على
لوائح الصندوق.

إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
يتضمن الهيكل التنظيمي للصندوق حاليا مكتب املدير ،وقسمني إحداهما قسم اإلستراتيجيات والبرامج ،واآلخر
قسم الترويج والبرامج اخلاصة .املدير احلالي للصندوق هو الدكتور بشير عمر محمد فضل اهلل ،بينما يرأس د .صفي
اهلل منصور قسم اإلستراتيجيات والبرامج ،و يرأس األخ ربيع فريد مطر قسم الترويج والبرامج اخلاصة.
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استعراض الوضع المالي
موارد صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
يبلغ رأس املال املستهدف لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مبلغ عشرة باليني دوالر أمريكي .ويبني امللحق الثاني
وضع املساهمات في رأس املال كما هي في نهاية عام 1431هـ (2010م) .وتتكون هذه املساهمات من اكتتابات طوعية
من الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية ،وكذلك من البنك اإلسالمي للتنمية .وال يوجد للصندوق رأسمال قابل
لالستدعاء.
بلغ مجموع التعهدات في نهاية عام 1431هـ (2010م)  2،629مليون دوالر أمريكي ،منها مبلغ  1،629مليون دوالر
أمريكي التزمت بها  42دولة من الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية ،والتزم البنك اإلسالمي للتنمية ببليون دوالر
أمريكي .وأكبر املبالغ املتعهد بها كانت من اململكة العربية السعودية (بليون دوالر أمريكي) ،والكويت ( 300مليون
دوالر أمريكي) ،و إيران ( 100مليون دوالر أمريكي).
وبلغ رأس املال املدفوع  1,531مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 1431هـ (2010م) ،مقارنة مببلغ  1060.66مليون دوالر
أمريكي في العام السابق و 538,2مليون دوالر أمريكي في 1429هـ ( .)2008من هذا املبلغ دفعت دول أعضاء .1,231
مليون دوالر أمريكي ,بينما دفع البنك اإلسالمي  300مليون دوالر أمريكي .وبلغ صافي الربح في عام 1431هـ (2010م)
مبلغ  11,798مليون دوالر أمريكي ,مقارنة مببلغ  2,568مليون أمريكي في العام السابق و 21,881مليون أمريكي في
في 1429هـ (.)2008
للصندوق حسابات وسجالت مستقلة ملوارده الرأسمالية وعملياته .وكل عملياته واستثماراته تتم وفقا ملبادىء
الشريعة اإلسالمية التي حتكم األوقاف اإلسالمية .ومع أن حسابات الصندوق متسك بالدوالر األمريكي ،تنص لوائح
الصندوق على أنه يجوز أن متسك هذه احلسابات بأية عملة أخرى أو بوحدة حساب يراها مجلس اإلدارة مناسبة.
وكإجراء مؤقت ،قرر مجلس اإلدارة استخدام الدوالر األمريكي كوحدة حلساباته؛ ألن رأسماله مق ّوم بالدوالر أمريكي.
ومتسك حسابات الصندوق لدى اإلدارة املالية للبنك اإلسالمي للتنمية.

متويل العمليات
بلغت موافقات صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في عام  1431هـ ( 2010م) مبلغ  324,57مليون دوالر أمريكي ،إلحدى
عشرة عملية في عشر دول أعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية .مت متويل هذه العمليات متويال جزئيا من مخصصات البنك
اإلسالمي للتنمية ،بقصد التمويل ميسر الشروط ،حتت مظلة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية .كما مت حتديد شروط
وأوضاع عمليات الصندوق بشكل يضمن التمويل بشروط ميسرة للدول األعضاء ،واحملافظة على استدامة الصندوق
على املدى البعيد.
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استعراض الوضع المالي

الدخل
تتكون األموال السائلة لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية من املساهمات املدفوعة من الدول األعضاء والبنك
اإلسالمي للتنمية .وفي خالل العام 1431هـ (2010م) مت استثمار هذه األموال في عمليات مرابحة ،وتوظيفات قصيرة
األجل متفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .وكل االستثمارات تتم بالدوالر األمريكي واليورو.
بلغ الدخل اإلجمالي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في عام 1431هـ (2010م) مبلغ  13,202مليون دوالر
أمريكي ،وهو يتكون من استثمارات سلعية ( 8,727مليون دوالر أمريكي) ،ومضاربات ( 4,0175مليون دوالر أمريكي) ،
وجتمع ممولني  0,30( Syndicationمليون دوالر أمريكي) .ويعزى انخفاض الدخل اإلجمالي بصورة رئيسة إلى املعدالت
املنخفضة لالستثمارات السلعية وعمليات املضاربة خالل السنة التي تراوحت بني  %0,6و .%0,9
بلغ الدخل الصافي للسنة  11,798مليون دوالر أمريكي ،وال يوجد دخل مستحق لعمليات الصندوق خالل السنة .وفيما
يتعلق بأثر حركة أسعار الصرف كان األثر الصافي سالبا؛ ألن الصندوق سجل خسارة عملة صافية بلغت  0,78مليون
دوالر أمريكي ،مقارنة بربح عملة قدره  0,835مليون دوالر أمريكي في العام السابق.

إدارة األموال السائلة
من املطلوب من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية أن يستثمر موارده التي ال تكون مطلوبة فورا لتمويل عملياته.
وباعتباره وقفا ً لن يتاح رأس املال املدفوع لالستخدام في أنشطة عمليات الصندوق .لذلك فإنه من أجل زيادة دخل
الصندوق يتم اإلحتفاظ بالسيولة فقط في حدود تلبية احتياجات الصندوق احلالية إلى النقدية ،وفي حدود االلتزامات
غير املدفوعة .
تستثمر األصول السائلة للصندوق بناء على اخلطوط اإلرشادية الصادرة من إدارة اخملاطر بالبنك اإلسالمي للتنمية .ويضع
الصندوق في الوقت احلاضر سياسة استثمار لتوجيه االستثمار قصير األجل وطويل األجل ملوارده الرأسمالية.
املؤشرات املالية الرئيسة (ماليني الدوالرات األمريكية)

1429هـ
()2008

1430هـ
()2009

1431هـ
()2010

املساهمات الرأسمالية :التزامات

2,610.0

2,629.0

2,629.0

املساهمات الرأسمالية :املدفوعات

538.2

1,060.7

1,531.8

الدخل التشغيلي

23.54

11.23

13.20

صافي الدخل

21.88

2.568

11.80
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بعثة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية جلمهور ّية كينيا لإلطالع على جتربة القـرى األلفيـة مبنطقتي ساوري وديرتو
في إطار التعاون املشترك مع معهـد األرض بجامعة كوملبيا بنيورك ومركز أهداف األلفية بنيروبي حول مبادرة “ القرى
املستدامة” التي يتبناها الصندوق والتي تستهدف مكافحة الفقر عن طريق التدخل املعتمد على أسلوب التنمية
الريفية املتكاملة.

نائب رئيس البنك للعمليات  ،براما أبو بكر سيدبي  ،مع رئيس الوزراء الكيني ريال أودنقا (الصورة على اليمني) ونائب
رئيس البرملان الكيني  ،فرح معلم محمد (الصورة على اليسار) .

الدكتور بشير عمر محمد فضل اهلل ،مدير صندوق
التضامن اإلسالمي للتنمية ،مع الدكتور بالي بيقاشو،
مدير مركز أهداف األلفية بنيروبي .
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زيارة ميدان ّية :مشروع قرية ساوري األلف ّية بغرب كينيا
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التحديات والتوقعات

قاعدة املوارد احملدودة لصندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية
مع أن ثالث سنوات قد مضت منذ بدء عمليات
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وبدء
إستراتيجيته اخلمسية (2012-2008م) ،إلاّ أن
الصندوق ال يزال الصندوق يواجه االنخفاض
النسبي ملستوى تعبئة املوارد ،مقارنة برأس
املال املعتمد ،وهو عشرة باليني دوالر أمريكي.
فلقد مت تأسيس الصندوق على أساس
املساهمة الطوعية من الدول األعضاء تعبيرا
عن التضامن اإلسالمي واألخوة اإلسالمية فيما
بينها .فلذلك يتوقع أن تأتي غالبية املساهمات
من مجموعة الدول األعضاء مرتفعة الدخل ،حتى تغطي الفرق الذي سينتج عن املساهمات الضئيلة التي يتوقع أن
تأتي من الدول األعضاء األقل منوا.
وقد أعلنت حتى اآلن  42دولة من الدول األعضاء عن مساهماتها التي بلغت مع مساهمة البنك اإلسالمي للتنمية
مبلغ  2,629مليون دوالر أمريكي ،الذي يكاد يعادل املستويات املسجلة في السنتني املاضيتني .وقد جاءت أكبر االلتزامات
من اململكة العربية السعودية (بليون دوالر أمريكي) ،ودولة الكويت ( 300مليون أمريكي) ،وإيران ( 100مليون دوالر
أمريكي) ،ودولة قطر ( 50مليون دوالر أمريكي) ،واجلزائر ( 50مليون دوالر أمريكي).
وقدمت دول عديدة أقل منوا في إفريقيا تعهدات .بينما التزم البنك اإلسالمي للتنمية بدفع بليون دوالر أمريكي خالل
فترة عشر سنوات .ويبلغ ما أعلنته الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية  %26,3من رأس املال املستهدف ،وهو
عشرة باليني دوالر أمريكي .وحيث إن جناح صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية يعتمد بصورة رئيسة على املساهمات
املالية من الدول األعضاء فإن التحدي لتعبئة املوارد الرأسمالية املعتمدة للصندوق يبدو واضحا.

اجلهود الرامية إلى رفع مستوى تعبئة املوارد
يدرك البنك اإلسالمي للتنمية احلاجة امللحة لتعبئة املوارد الرأسمالية التي يطلبها الصندوق لتنفيذ برامجه وحتقيق
أهدافه ،لذلك فإنه واصل بذل اجلهود إلشعار الدول األعضاء بضرورة إعالنها عن مساهماتها املناسبة ،ودفع تلك
املساهمات إلى الصندوق ،ومن بني ما إتخذه من إجراءات ما يلي:
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• إجراء املشاورات مع محافظي الصندوق ،خصوصا في اجتماع مجلس احملافظني في أذربيجان ،واالتصاالت من
خالل رئيس مجلس احملافظني ،من أجل معاجلة مشكلة املستوى املنخفض للمساهمة في الصندوق.
• إجراء مشاورات بشأن احلاجة العتماد معايير محددة لتوجيه مساهمات الدول األعضاء في الصندوق.
• إعداد مادة ترويجية لتوضيح برامج الصندوق وزيادة الوعي باحلاجة ملساندتها.
• الشروع فى إجراء دراسة خاصة بإنشاء صناديق خاصة إستئمانية داعمة للصندوق  ،من أجل تتعزيز موارده.
• تنظيم اجتماع جملموعة اخلبراء ملناقشة أسباب انخفاض مستوى تعبئة املوارد وتقدمي التوصيات بشأن
اخلطوات املراد اتخاذها لزيادة موارد الصندوق وبرامجه.
• التنسيق الوثيق مع رئاسة قمة منظمة املؤمتر اإلسالمي احلالية (فخامة الرئيس عبد اهلل واد ،رئيس
جمهورية السنغال) ومعالي األمني العام للمنظمة ،البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو ،حول تنظيم
اجلهود في هذا اخلصوص .
لذلك تبقى قضية تعبئة املوارد من أكبر التحديات التي تواجه الصندوق في عام 1432هـ (2011م).
ولذلك أيضا يتطلع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية إلى إقناع الدول األعضاء التي لم تعلن حتى اآلن عن مساهماتها
في الصندوق بإعالن مساهمات جوهر ّية في أقرب وقت مستطاع ،وتلك التي أعلنت تعهداتها ولكنها لم تشرع في
دفع هذه املساهمات أن تفعل ذلك بأسرع ما ميكن .كما يتطلع إلى إقناع الدول األعضاء التي قدمت مساهمات أول ّية
بأن تزيد مساهماتها حتى يتمكن الصندوق من أداء دوره النبيل .وإن الصندوق متفائل بأن الدول األعضاء سوف تنفذ
القرارات التي أصدرتها قمة منظمة املؤمتر اإلسالمي ،والكومسيك ،ومجلس محافظي الصندوق في هذا الصدد .ألنه
بهذا االلتزام فقط سوف يتمكن الصندوق من املساهمة مببالغ كبيرة في مشروعاته وبرامجه ،وأن يجتذب شركاء
أقوياء للمساعدة في مكافحة الفقر في الدول األعضاء ،وخصوصا الدول األقل منوا.
باإلضافة إلى التزامات الدول األعضاء  ،سوف
تبذل إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
جهودا إضاف ّية لكي يستخدم الصندوق أموال
الوقف والزكاة وأموال القطاع اخلاص حلشد
موارد للصندوق.
وسوف يشرع الصندوق في مبادرة إلنشاء
صناديق خاصة حسب رغبة املساهمني بهذه
الصناديق لكي تستخدم بصفة خاصة لبرامج
ومشروعات ذات صلة بالفقر ،ولبناء شراكات
قوية والقيام بترتيبات مشاركة في التمويل
مع شركاء في التنمية.
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إيضاح – املعايير املقترحة من قبل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لتوجيه مساهمات الدول األعضاء
للصندوق:
• نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي للبلد (مثال  % 0,2لفترة زمن ّية عليها).
• نسبة من قيمة إجمالي الصادرات السنوية للسلع واخلدمات.
• نسبة من احتياطي العملة األجنبية للبلد.
• متوسط مرجح من املعايير أعاله.
• أو نسبة متاثل نسبة مساهمة الدولة العضو في رأس املال املكتتب فيه للبنك اإلسالمي للتنمية.

تعزيز جهود تعبئة املوارد
سوف يقوم صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بحملة لتعبئة املوارد من خالل أنشطة متعددة مبا فيها ما يلي:
• إيفاد بعثات رفيعة املستوى إلى الدول األعضاء إلشعار السلطات فيها باحلاجة لاللتزام بتزويد الصندوق
باملوارد.
• التعاقد مع مؤسسة عالقات عامة عالية الكفاءة وحسنة السمعة للمساعدة في ترويج أنشطة الصندوق،
وتقدمي املشورة بشأن مختلف البدائل وأساليب تعبئة املوارد.
• بناء شبكة عمل  -مشاركة مع وكاالت األمم املتحدة
والبنوك اإلقليمية واملؤسسات والشركات اخلاصة
ومنظمات اجملتمع املدني.
• تنظيم مؤمترات على املستوى اإلقليمي ملؤسسات
القطاع اخلاص ،واألوقاف ،والزكاة ،واملنظمات اخليرية،
من أجل بناء شراكات ،وزيادة موارد صندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية.
• إنشاء صناديق وقف وصناديق استئمان ّية ذات صلة
خاصة مبعاجلة مشكالت الفقر.
• تعزيز قدرة موظفي صندوق التضامن اإلسالمي
للتنمية على حتسني وضع املشروعات والبرامج
وتصميمها وتنفيذها في حينها وكذلك تنمية
مهارات التسويق وتكوين الشراكات.
وسوف يشكل الصندوق مجلسا استشاريا رفيع املستوى،
بناء على لوائح الصندوق ،مما سوف يكون له أثر إيجابي على
حملة تعبئة املوارد.
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الرقم

1

2

الدولة

ألبانيا

أذربيجان

الملحق 1
تاريخ
املوافقة
10/10/3

10/5/9

مساهمة
الصندوق
 5,3ماليني دوالر
أمريكي

 66,39مليون دوالر
أمريكي

مجموع
التكلفة
 6ماليني دوالر
أمريكي

 99,38مليون
دوالر أمريكي

 17,3مليون
دوالر أمريكي

املشروع

متويل متناهي الصغر (متويل)

مشروع تنمية ريفية متكاملة
(زراعة)

برنامج متكامل لدعم التمويل
متناهي الصغر (متويل)

سمات مشاريع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
وصف املشروع وأهدافه
يهدف املشروع إلى تكملة إستراتيجية احلكومة لتخفيف وطأة الفقر
التي تستهدف مناطق نائية ومهمشة وجيوب فقر ،وكذلك مساندة
مؤسسات وصناديق محلية للتمويل متناهي الصغر للفئات الفقيرة
من اجملتمع ،خصوصا املرأة ،في املناطق الريفية اجلبلية من البالد .
يقع املشروع في مجمع مياه .وهو يهدف إلى دعم زيادة اإلنتاجية بقصد
تعزيز األمن الغذائي وزيادة فرص حتقيق الدخل .ويشمل نطاق املشروع
تنمية البنية التحتية الريفية واخلدمات املالية وتدقيق احلسابات
وتصميم وبدء وإدارة ورشة عمل واإلشراف عليها .
 10,45مليون دوالر
أمريكي

3

10/3/14

مشروع تطوير التعليم
األساسي
(تعليم)

بنني

توفير فرص لالستفادة من التمويل متناهي الصغر والتدريب والعمل
للسكان ذوي الدخل املنخفض وستشكل النساء ما ال يقل عن  70في
املائة من املستفيدين .وسوف يزود البرنامج بناء قدرات لوسطاء متويل
متناهي الصغر مؤهلني من أجل توصيل خدمات التمويل اإلسالمي
املتناهي الصغر إلى املستفيدين .

 12,58مليون
دوالر أمريكي

4

 11,36مليون دوالر
أمريكي

بوركينا فاسو

10/8/8

5

سوف يدعم املشروع خطة التعليم األساسي لعشر سنوات في بوركينا
فاسو باملساهمة في توسيع مجال التعليم األساسي وخصوصا
للبنات .وسيحسن أيضا مراقبة وإدارة قدرة الوحدات املركزية واحمللية
لوزارة التعليم األساسي وتعليم الكبار .

إندونيسيا

6

 212مليون  159,45مليون دوالر
أمريكي
دوالر أمريكي

كازاخستان

10/10/3

البنك اإلسالمي للتنمية
 – PNPMتنمية متكاملةموجهة للمجتمع – املرحلة
الثانية للمشروع
(قطاعات متعددة)
مشروع متويل متناهي الصغر
للمناطقالريفية(متويل)

املشروع هو أحد البرامج الوطنية الرئيسية والقائدة ملكافحة
الفقر التي تقوم بها حكومة إندونيسيا .ويهدف إلى حتسني األحوال
االقتصادية واالجتماعية للفئات الفقيرة من اجملتمع ،خصوصا املرأة،
وذلك من خالل حتسني البنية األساسية للمجتمع والتدريب على
العمل وبناء القدرات املؤسسية .

 12,17مليون
دوالر أمريكي

 10,15مليون دوالر
أمريكي
10/1/31

يهدفاملشروعإلىتقدميخدماتمتويلمتناهيالصغرتتفقوأحكامالشريعة
اإلسالمية ،إلى سكان الريف .خصوصا املرأة وصغار املزارعني ،ملساعدتهم
على االستثمار في مشروعات جديدة والتوسع في املشروعات القائمة .لذلك
فإن املشروع سوف يكمل جهود حكومة كازاخستان لتخفيض حدة الفقر
من خالل زيادة فرص خلق الوظائف واألنشطة احملققة للدخل .

التقرير السنوي  1431هـ 2010 -م
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اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

يهدف املشروع إلى االرتقاء بالقدرة العلمية ومهارات العمل واإلنتاجية
حلوالي  21ألفا ً من الفقراء من خالل حصولهم على التعليم الرسمي
والتدريب املهني وخدمات التمويل متناهي الصغر .كما يشمل نطاق
املشروع دعم التعليم غير الرسمي وتنفيذ املشروعات .وقد أكد عدد من
مؤسسات ومنظمات التمويل اإلمنائي مشاركتها في املشروع.
يهدف املشروع إلى حتسني األحوال املعيشية وتخفيف معاناة الفئات
الفقيرة في اجملتمع ،وخصوصا املرأة والشباب ،وذلك من خالل تعزيز قدراتهم
العلمية الوظيفية ومهاراتهم الفكرية وإتاحة التمويل متناهي الصغر
لهم .وسوف يساعد املشروع احلكومة على توسعة التعليم األساسي
من خالل برامج مكافحة األمية للصغار والشباب والشابات اللواتي فقدن
فرصة التعليم املدرسي.
سوف يسهم املشروع في حتسني األمن الغذائي للسكان الريفيني ،من
خالل تنمية إنتاج زيت النخيل ومعاجلته ،في إطار تعاون اجلنوب-جنوب مع
مشاركة من حكومة ماليزيا .لذلك فإنه سوف يزيد من إيرادات السكان
الريفيني ويخلق فرصا للعمل للقطاع اخلاص ويزيد من إيرادات التصدير
للبالد.
يهدف املشروع إلى حتسني األحوال االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات
احمللية وتعزيز بناء قدراتها ،من خالل تسهيل وتعزيز الروابط بني اجملتمعات
واجملالس احمللية والقطاع اخلاص .ويتضمن املشروع تدخالت تنموية في البنية
التحتية االجتماعية واألساسية (املدارس والطرق الداخلية إلخ) ،وتعليم
الكبار وتنمية املهارات املد ّرة للدخل.

10/8/8

10/6/20

10/6/20

10/3/14

 11,4مليون دوالر
أمريكي

 9ماليني دوالر
أمريكي

 11,26مليون دوالر
أمريكي

 17,31مليون دوالر
أمريكي

 12,5مليون دوالر
أمريكي

 16,02مليون
دوالر أمريكي

 10,12مليون
دوالر أمريكي

 12,79مليون
دوالر أمريكي

 18,45مليون
دوالر أمريكي

 40,56مليون
دوالر أمريكي.

برنامج مهني ملكافحة األمية
وتخفيف حدة الفقر
(تعليم)

برنامج تعليم مهني من أجل
تخفيف حدة الفقر
(تعليم)

مشروع زيت النخيل
(زراعة)

موجه خلدمة
مشروع تنمية ّ
اجملتمع
(قطاعاتمتعددة)

تعزيز فرص التنمية الريفية
(زراعة)

موريتانيا

النيجر

سيراليون

سيراليون

اليمن

7

8

9

10

11

يهدف املشروع إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة وأنشطة مدرة
للدخل للمجتمعات الريفية العاملة في القطاع الزراعي في ثماني
محافظات .ومن مكوناته الري وإدارة املياه والبنية التحتية والتمويل
متناهي الصغر وإقامة صندوق للفرص االقتصادية واملراقبة والرش
والتدقيق املالي.

10/3/14

اجملموع (مباليني الدوالرات األمريكية)

457,37

324,57

الملحق 2
قائمة المساهمات في رأس مال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
حتى  30ذو الحجة 1431هـ (آالف الدوالرات األمريكية)*

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
38
39
40
41
42
43

الدولة

ألبانيا
اجلزائر
أذربيجان
البحرين
بنغالديش
بنني
بروناي
بوركينافاسو
الكاميرون
تشاد
كوت دي فوار
الغابون
غامبيا
غينيا
إيران
العراق
األردن
كازخستان
الكويت
لبنان
ماليزيا
مالي
موريتانيا
املغرب
موزمبيق
النيجر
نيجيريا
سلطنة عمان
باكستان
فلسطني
قطر
السعودية
السنغال
سيراليون
السودان
سورينام
سورية
توغو
تركيا
يوغندا
أوزبكستان
اليمن
البنك اإلسالمي للتنمية

اجملموع الكلي

مبلغ االلتزام
10,000.00
50,000,000.00
300,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
12,250,000.00
2,000,000.00
2,200,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
100,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
300,000,000.00
1,000,000.00
20,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
200,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
500,000.00
50,000,000.00
1,000,000,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
15,000,000.00
500,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
100,000.00
300,000.00
3,000,000.00
1,000,000,000.00
2,629,360,000.00

املدفوع من املساهمة

0.00
49,768,327.14
324,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,999,980.00
2,238,247.77
2,000,000.00
0.00
0.00
2,000,000.00
11,965.54
2,000,000.00
65,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
999,970.00
0.00
1,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
5,000,001.00
0.00
0.00
2,000,006.66
5,000,000.00
5,115,507.43
185,946.15
49,999,999.98
1,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
499,894.00
2,000,001.00
999,950.00
3,333,333.00
0.00
300,000.00
2,999,974.56
300,000,000.00
1,531,777,104.23

* أعلنت اندونيسيا التزامها مببلغ  10،0مليون دوالر أمريكي في 1432/4/4هـ (2010/3/10م)
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
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اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
لعام 1431هـ

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

الفوزان والسدحان

ص  .ب  – 55078جدة 21534
اململكة العربية السعودية

ص  .ب  – 16415جدة 21464
اململكة العربية السعودية

تقرير مراجعي الحسابات ذو الغرض الخاص
أصحاب املعالي رئيس وأعضاء مجلس احملافظني
البنك اإلسالمي للتنمية

نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املالي املرفقة للبنك اإلسالمي للتنمية  -صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية (“الصندوق”)
كما في  ٣٠ذي احلجة  ١٤٣١هـ وقوائم األنشطة والتدفقات النقدية والتغيرات في صافي املوجودات للسنة املنتهية
في ذلك التاريخ واإليضاحات التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  .هذه القوائم املالية  ،والتي مت
إعدادها بواسطة إدارة الصندوق وفقًا لألساس احملاسبي املوضح في اإليضاح رقم  ٢وقدمت لنا مع كافة املعلومات
واإليضاحات التي طلبناها  ،تعتبر من مسؤولية إدارة الصندوق  .إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم املالية
إستنادًا إلى أعمال املراجعة التي قمنا بها  .متت مراجعة القوائم املالية للصندوق للسنة املنتهية في  ٣٠ذي احلجة
١٤٣١هـ من قبل مراجعي حسابات آخرين و لم يتضمن تقريرهم املؤرخ في  ٢٨ربيع األول  ١٤٣١هـ (املوافق  ١٤مارس
٢٠١٠م) أية حتفظات بشأن تلك القوائم املالية.
لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايير املراجعة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية  .تتطلب تلك املعايير
أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم املالية خالية من األخطاء
اجلوهرية .كما تتضمن أعمال املراجعة القيام باختبارات على أساس العينات وأدلة تدعم املبالغ واإليضاحات في هذه
القوائم املالية .كما تتضمن أعمال املراجعة تقيي ًما ملدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية
التقديرات احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة ،و تقييم العرض العام للقوائم املالية  .نعتقد أن مراجعتنا تقدم أساسا ً
معقوال ً إلبداء رأينا .

رأي مطلق
في رأينا ،فإن القوائم املالية ككل ،تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املالي للصندوق كما في ٣٠
ذي احلجة١٤٣١هـ ونتائج أنشطته وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ على األساس احملاسبي املوضح
في اإليضاح رقم .2
عن :
كي .بي .إم .جي الفوزان و السدحان

عن :
بـرايس وتـور هـاوس كوبرز

إبراهيم عبود باعشن
ترخيص رقم ()382

سامي إلياس فرح
ترخيص رقم ()168
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اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

 20جمادى األول 1432هـ
 24إبريل 2011م
جــدة

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة المركز المالي
كما في  30ذي الحجة 1431هـ
(جميع املبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

إيضاح

املوجودات

3
4
5
6

نقد وما في حكمه
ودائع سلعية لدى البنوك قصيرة األجل
متويل باملرابحة ،صافي
استثمارات في صكوك ،صافي
إجارة منتهية بالتمليك
قروض
إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات

مستحق الدفع إلى البنك اإلسالمي للتنمية  -املوارد املالية العادية
مستحقات ومطلوبات أخرى

7

مجموع املطلوبات
صافي املوجودات
ممثله في :

1

موارد الصندوق
أرباح مبقاة

1431هـ

1430هـ

683.846
632.593
34.975
191.781
20.000
5.504
4.730
1.573.429

385.137
613.375
21.018
67.311
1.737
1.088.578

5.123
282
5.405

3.473
3.473

1.568.024

1.085.105

1.531.777
36.247
1.568.024

1.060.656
24.449
1.085.105

مت اعتماد إصدار القوائم املالية مبوجب قرار مجلس املديرين التنفيذيني بتاريخ  20جمادى األول 1432هـ
( 24إبريل 2011م).
تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إلى 7
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

التقرير السنوي  1431هـ 2010 -م
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اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة األنشطة
للسنة المنتهية في  30ذي الحجة 1431هـ
(جميع املبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

1431هـ

دخل من:

1430هـ

ودائع سلعية لدى البنوك قصيرة األجل
متويل باملرابحة
استثمارات في صكوك

8.727
300
4.175
13.202

8.762
349
2.121
11.232

رواتب وأجور
مصروفات عمومية و إدارية
(خسائر)  /أرباح حتويل العمالت األجنبية
مخصص إنخفاض في قيمة املوجودات
أخرى

)(952
)(374
)(78
11.798

()1.131
()199
835
()7.745
()424
2.568

مصروفات:

فائض الدخل عن املصروفات للسنة

تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إلى 7
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  30ذي الحجة 1431هـ
(جميع املبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

1431هـ

إيضاح

األنشطة التشغيلية:

1430هـ

فائض الدخل عن املصروفات للسنة

11.798

2.568

مخصص إنخفاض في قيمة املوجودات

-

7.745

التغييرات في املوجودات و املطلوبات:
إيرادات مستحقة وموجودات متداولة أخرى
مستحق الدفع إلى البنك اإلسالمي للتنمية  -املوارد املالية العادية
مستحقات ومطلوبات أخرى
صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

)(2.993
1.650
282
10.737

959
()6.422
4.850

ودائع سلعية لدى البنوك قصيرة األجل
متويل باملرابحة ،صافي
استثمارات في صكوك ،صافي
إجارة منتهية بالتمليك
قروض
صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

()19.218
)(13.957
)(124.470
)(20.000
)(5.504
()183.149

()163.947
()12.719
()75.056
()251.722

471.121
471.121
298.709
385.137
683.846

522.432
522.432
275.560
109.577
385.137

تسويات للبنود الغير نقدية:

األنشطة االستثمارية :

األنشطة التمويلية :

مساهمات مستلمة

صافي النقد الناجت من األنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد و ما في حكمه
النقد و ما في حكمه كما في بداية السنة
النقد و ما في حكمه كما في نهاية السنة

1

3

تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إلى 7
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في  30ذي الحجة 1431هـ
(جميع املبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

موارد الصندوق
الرصيد كما في  1محرم 1430هـ

538.224

مساهمات مستلمة خالل السنة

522.432

فائض الدخل عن املصروفات للسنة

21.881

الرصيد كما في  30ذي احلجة 1430هـ
مساهمات مستلمة خالل السنة

471.121

فائض الدخل عن املصروفات للسنة

الرصيد كما في  30ذي احلجة 1431هـ

522.432

2.568

2.568

24.449

1.085.105
--

-1,531,777

560.105
--

-1.060.656

أرباح مبقاة

اجملموع

471.121

11.798

11.798

36,247

1,568,024

تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إلى 7
جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  30ذي الحجة 1431هـ
(جميع املبالغ بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

 -1التأسيس واألنشطة وأخرى
تأسس صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية (“الصندوق”) وفقا ً لقرار أتخذ في الدورة الغير عادية الثالثة
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي (“منظمة املؤمتر اإلسالمي”) مؤمتر القمة اإلسالمي في مكة املكرمة في يومي  5و 6
ذي القعدة 1426هـ (املوافق  7و  8ديسمبر 2006م) .
إن الغرض من الصندوق هو متويل مشاريع إنتاجية و خدمية و برامج تساعد في تخفيف الفقر في الدول
األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي بناء على قوانينها .مت رسميا ً إنشاء الصندوق في االجتماع الـ  32جمللس
محافظي البنك اإلسالمي للتنمية املنعقدة في  13 -12جمادى األول 1428هـ (املوافق  30 -29مايو 2007م)
في دكار بالسنغال و ذلك من خالل تبني قرار مجلس احملافظني رقم م م .428 - 5/
إن أصل مبلغ الصندوق املستهدف هو مبلغ  10مليار دوالر أمريكي  .حيث يجب أن يشمل املبلغ مساهمات
من البنك و مؤسسات الدول األعضاء .تعهد البنك بدفع مبلغ و قدره واحد مليار دوالر أمريكي يدفع على 10
أقساط سنوية قيمة القسط الواحد  100مليون دوالر أمريكي.
بلغت إجمالي املساهمات املستلمة كما في  30ذي احلجة 1431هـ مبلغ  1.53مليار دوالر أمريكي (1430هـ :
 1.06مليار دوالر أمريكي) .
تتم إدارة الصندوق من خالل مجلس املديرين و يكون رئيس البنك اإلسالمي للتنمية هو رئيس مجلس املديرين.
تتكون موارد الصندوق واملتاحة لإلستخدام في أنشطته مما يلي:
 .1الدخل من الوقف.
 .2متويل من األنشطة التشغيلية أو مستحقه للصندوق.
 .3موارد أخرى مستلمة من قبل الصندوق.
يجب أن تكون جميع التعامالت و األنشطة اخلاصة بالصندوق وفقا ً للشريعة اإلسالمية .إن السنة املالية
للصندوق هي السنة الهجرية القمرية .
ال يخضع الصندوق إلشراف سلطة أو جهة خارجية لكونه صندوق خاص للبنك اإلسالمي للتنمية (مؤسسة
دولية).
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 -2السياسات احملاسبية الهامة
أ -أساس اإلعداد
مت إعداد القوائم املالية وفقا ً للسياسات احملاسبية الهامة التالية واملعتمدة من قبل مجلس احملافظني .
يتم إعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية وأساس اإلستحقاق احملاسبي .

ب -حتويل العمالت األجنبية
• عملة العرض و النشاط
تظهر القوائم املالية بآالف الدوالرات األمريكية والتي متثل عملة العرض والوحدة احلسابية للصندوق .

• املعامالت و األرصدة
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي بأسعار التحويل السائدة في تواريخ
تلك العمليات  .تقيد األرباح واخلسائر الناجتة عن تسوية هذه املعامالت ومن ترجمة املوجودات واملطلوبات
املالية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار صرف نهاية السنة في قائمة األنشطة .
تتم ترجمة البنود غير املالية بالعمالت األجنبية والتي مت قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار
الصرف في تاريخ اإلعتراف األولي .

ج -نقد و ما في حكمه
يتكون النقد و ما في حكمه من أرصدة لدى البنوك  ،ودائع ثابتة وسلعية لدى البنوك و التي تكون فترة
إستحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

د -ودائع سلعية لدى البنوك
تستخدم الودائع السلعية لدى البنوك في شراء وبيع السلع بربح  .يقتصر شراء و بيع السلع بناءا ً على
شروط اإلتفاق بني الصندوق والبنوك  .تسجل الودائع السلعية في البداية بالتكلفة متضمنة رسوم
تكلفة الشراء املرتبطة بها وتقاس الحقا ً بالتكلفة مطروحا ً منها مخصص االنخفاض بالقيمة (إن
وجد) .

ه -متويل املرابحة
التمويل باملرابحة هي إتفاقية يقوم مبوجبها الصندوق ببيع سلعة أو أصل إلى العميل والتي يكون البنك
قد إشتراها وإقتناها بناءا ً على وعد بالشراء من ذلك العميل  .يشتمل سعر البيع على التكلفة مضافا ً
إليها هامش ربح متفق عليه .
تظهر الذمم املدينة من عمليات التمويل باملرابحة بتكلفة البضاعة أو األموال التي يتم صرفها
للمستفيدين زائدا ً اإليرادات احملققة للصندوق حتى تاريخ قائمة املركز املالي ،ناقصا ً الدفعات املستلمة
ومخصص االنخفاض في القيمة.
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و -إستثمارات في صكوك
تقاس اإلستثمارات في الصكوك احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة  ،إال إذا كان هناك إنخفاض
غير مؤقت في قيمة هذه اإلستثمارات  .في مثل هذه احلاالت  ،يتم في تاريخ قائمة املركز املالي إعادة قياس
اإلستثمارات في الصكوك بقيمتها العادلة ويتم اإلعتراف باخلسارة الناجتة في قائمة األنشطة .

ز -إجارة منتهية بالتمليك
اإلجارة هي إتفاقية يكون خاللها الصندوق مؤجر ألصل معني  ،مت شراؤه بناء على طلب العميل مع الوعد
من ذلك العميل (“املستأجر”) بأن يستأجر األصل من الصندوق مقابل إيجار متفق عليه ملدة معينة .
يقوم الصندوق بتحويل ملكية األصل للمستأجر دون إعتبار أدائه لكآفة الدفعات اإليجارية املستحقة .
يتكون اإلستثمار باإلجارة املنتهية بالتمليك من موجودات مشتراة من قبل الصندوق  ،إما بصفة فردية أو
بإتفاقية مشتركة  ،ويتم تأجيرها إلى مستفيدين إلستخدامها مبوجب إتفاقيات إجارة منتهية بالتمليك
 .تظهر هذه املوجودات بالتكلفة ناقصا ً اإلستهالك املتراكم حتى تاريخ قائمة املركز املالي .تستهلك
املوجودات بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة إيجار املوجودات ذات العالقة  .ال يتم تسجيل
إستهالك فيما يتعلق باملوجودات حتت التنفيذ .

ح -قروض
يتم اإلعتراف بالقروض و الدفعات املقدمة عند دفع املبالغ للمقترضني .
متثل الذمم املدينة من القروض املبالغ التي صرفت فيما يتعلق باملشاريع مضافا ً إليها رسوم اخلدمة
املستحقة عن تلك القروض  ،ناقصا ً الدفعات املستلمة فيما يتعلق باملبلغ القائم من أصل القرض
مبوجب إتفاقيات القروض .

ط -حتقق اإليرادات
ودائع سلعية لدى البنوك قصيرة األجل
تقيد اإليرادات من الودائع لدى البنوك قصيرة األجل حسب التحقق الزمني على مدى الفترة من تاريخ
الصرف الفعلي لألموال حتى تاريخ اإلستحقاق .

متويل املرابحة
تقيد اإليرادات من التمويل باملرابحة كمستحقات حسب التحقق الزمني خالل الفترة من تاريخ الصرف
الفعلي لألموال حتى التواريخ اجملدولة لسداد األقساط .

إستثمار في الصكوك
تقيد اإليرادات من اإلستثمار في الصكوك كمستحقات حسب التحقق الزمني بإستخدام نسبة العائد
املعلنة من قبل املؤسسات املصدرة .
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رسوم خدمة القروض
تقيد اإليرادات من رسوم خدمة القروض كمستحقات طبقا ً جلدول إعادة السداد لرسوم خدمة القرض
امللحق مع إتفاقية القرض .

إجارة منتهية بالتمليك
تقيد اإليرادات من اإلجارة املنتهية بالتمليك بالتناسب مع الفترات املالية املتعلقة مبدة اإليجار.

ي -إنخفاض في قيمة املوجودات املالية
يقوم الصندوق بتحديد مخصص للخسارة من اإلنخفاض في قيمة املوجودات بناءا ً على تقييم اخلسائر
املتكبدة .يتم في تاريخ كل مركز مالي عمل تقييم ألصل مالي او مجموعة موجودات مالية للتأكد من
وجود أي دليل موضوعي على حدوث خسارة نتيجة إنخفاض في قيمتها  .تنتج اخلسارة عن الفرق بني
القيمة الدفترية للموجودات وصافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة والتي يتم
خصمها على أساس نسبة العائد الضمنية احملددة لألصل املالي  .يتم تعديل مخصص اإلنخفاض في
قيمة املوجودات بشكل دوري بناءا ً على مراجعة الظروف في ذلك الوقت .
يتم تسوية خسائر إنخفاض القيمة من خالل إستخدام حساب مخصص  .عندما تعتبر قيمة أحد
املوجودات املالية غير قابلة لإلسترداد  ،يتم شطبها في مقابل حساب اخملصص  .التحصيالت الالحقة
من املبالغ املشطوبة سابقا ً تقيد ضمن قائمة األنشطة .

ك -اخملصصات
يتم تكوين مخصصات عندما ميكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة الصندوق ملقابلة دعاوى قضائية
مقامة ضد الصندوق أو إلتزام واضح ناجت عن أحداث ماضية وتكون إحتمالية دفع مبالغ لتسوية اإللتزام
أعلى من إحتمال عدم الدفع .

ل -الزكاة والضريبة
الصندوق يعتبر جزء من بيت املال (مال عام)  ،لذلك فإن الصندوق ال يخضع للزكاة أو الضريبة .

 -3النقد و ما في حكمه
يتكون النقد و ما في حكمه كما في  30ذي احلجة مما يلي :
نقد لدى البنوك
ودائع سلعية لدى البنوك قصيرة األجل

إيضاح
4

 1 4 3 1هـ
8.546
675.300
683.846

 1 4 3 0هـ
5.537
379.600
385.137

تشمل الودائع السلعية لدى البنوك قصيرة األجل تلك الودائع التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ
االيداع.
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 -4ودائع سلعية لدى البنوك قصيرة األجل
ودائع سلعية لدى البنوك قصيرة األجل كما في  30ذو احلجة تتكون مما يلي:
ودائع سلعية قصيرة األجل لدى البنوك
ناقصا ً :ودائع سلعية قصيرة األجل لدى البنوك ذات
استحقاق ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ اإليداع

إيضاح

 1 4 3 1هـ
1.307.893

 1 4 3 0هـ
992,975

3

()675.300
632.593

()379,600
613,375

 -5متويل باملرابحة ،صافي
يتكون التمويل باملرابحة كما في  30ذي احلجة من اآلتي:
إجمالي مبالغ الذمم املدينة
يخصم  :أرباح غير مكتسبة

 1 4 3 1هـ
35.681
()706
34.975

 1 4 3 0هـ
21.307
()289
21.018

إن جميع السلع املشتراة بغرض إعادة بيعها في إطار متويل املرابحة تتم على أسس شراء محددة إلعادة بيعها
للعميل الحقا ً  .ويعتبر الوعد من العميل ملزما ً  .وبالتالي  ،أية خسارة يتحملها الصندوق نتيجة لتقصير من
جانب العميل قبل بيع السلع سوف يتحملها العميل  .تدار عمليات الصندوق للتجارة اخلارجية عن طريق
املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة (املؤسسة) وبناءا عليه تقوم املؤسسة بتحميل الصندوق أتعاب
مضاربة  .بلغت أتعاب املضاربة للسنة املنتهية في  30ذي احلجة 1431هـ  107ألف دوالر أمريكي (1430هـ 9 :
ألف دوالر أمريكي) التي مت تسويتها من الدخل من عمليات التمويل باملرابحة .

 -6استثمارات في صكوك ،صافي
تتكون االستثمارات في صكوك كما في  30ذي احلجة من األتي :
استثمارات في صكوك
ناقصا ً :مخصص إنخفاض في قيمة املوجودات

 1 4 3 1هـ
199.526
()7.745
191.781

 1 4 3 0هـ
75.056
()7.745
67.311

تتمثل احلركة في اخملصص احملدد لإلنخفاض في القيمة كما يلي :
 1 4 3 1هـ
7.745
7.745

الرصيد في بداية السنة
احململ خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

 1 4 3 0هـ

7.745
7.745
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 -7معامالت مع أطراف ذات عالقة
خالل دورة أعمالة العادية  ،يقوم الصندوق ببعض املعامالت مع البنك اإلسالمي للتنمية  -املوارد املالية العادية
(البنك) واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة (املؤسسة) لها عالقة باإلستثمارات التي تتم من خالل
حسابات الصندوق الداخلية بني الصندوق و البنك واملؤسسة كما هو موضح في اإليضاحني رقم ( )1و ()5
في هذه القوائم املالية .إن الرصيد املطلوب إلى البنك اإلسالمي للتنمية  -املوارد املالية العادية كما في  30ذي
احلجة 1431هـ مبلغ  5.12مليون دوالر أمريكي (1430هـ  3.47 :مليون دوالر أمريكي).
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
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