صندوق
التضامن اإلسالمي
للتنمية

التقرير السنوي السابع
1435هـ 2014-م

الفهرس
خطاب اإلحالة

3

مجلس إدارة ''الصندوق''

5

اإلسالمي للتنمية''
حقائق أساسية عن ''صندوق التضامن
ّ

6

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

8

1

تفشي الفقر في الدول األعضاء في ''البنك''

2

عمليات الصندوق للعام ١٤٣٥هـ (201٤م)

33-17

3

الجوانب المؤسسية

40-35

4

المالي
االستعراض
ّ

44-41

5

التحديات والفرص

47-45

الملحقات
القوائم المالية المراجعة

2

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

1٦-9

50-49
71-51

خطاب اإلحالة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
إ�سالمي للتنمية"
معايل رئي�س جمل�س محافظي "�صندوق الت�ضامن ال
ّ
�سيدي الرئي�س،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ال�سنوي عن عمليات "ال�صندوق" و�أن�شطته
ي�ش ِّرفني ،نيابة عن جمل�س �إدارة �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية� ،أن �أقدم التقرير
ّ
خالل �سنة 1435هـ (2014م) �إلى جمل�س املحافظني املوقر ،وذلك طبق ًا للوائح "ال�صندوق".
املراجعة ،وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف املادة  18من لوائح هذا
ي�شتمل هذا التقرير
ّ
ال�سنوي �أي�ض ًا على بيانات "ال�صندوق" املال ّية َ
"ال�صندوق".
وتف�ضلوا ،معايل الرئي�س ،بقبول �أ�سمى عبارات التقدير واالحرتام.

د� .أحمد محمد علي
إ�سالمي للتنمية
رئي�س جمموعة البنك ال
ّ
إ�سالمي للتنمية
رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الت�ضامن ال
ّ
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مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي

معايل الدكتور �أحمد محمد علي

رئي�س جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ،ورئي�س جمل�س املديرين التنفيذيني

�سعادة الأ�ستاذ
عبد الرحمن �شريف

�سعادة الأ�ستاذ علي
حمدان �أحمد

�سعادة الأ�ستاذ بدر عبد اهلل
�أبو اعزيزة

�سعادة الأ�ستاذ بدر
م�شاري احلماد

معايل الدكتور
حمد بن �سليمان البازعي

�سعادة الدكتور ه�شام
ال�شعار

�سعادة الدكتور محمد
�أحمد الأفندي

�سعادة الدكتور ذو الكفل
�سالمي

�سعادة الأ�ستاذ �إبراهيم
ت�شاناكجي

�سعادة الأ�ستاذ عي�سى
رخمرتواتا

�سعادة الأ�ستاذ �إ�سماعيل
عمر الدفع

�سعادة الأ�ستاذ محمد
زموري

�سعادة الأ�ستاذ محمد
باريزي

�سعادة الأ�ستاذ محمد �سليم
�سيتهي

�سعادة الأ�ستاذ محمد
غامبو �شعيبو

�سعادة الأ�ستاذة كا�سا
تراوري زوريهاتو

�سعادة الأ�ستاذ �أوالن
�أيلت�شيف

�سعادة الأ�ستاذ زينهم
زهران
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اإلسالمي للتنمية
وقائع أساسية عن صندوق التضامن
ّ
�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية �صندوق ا�ستئماين خا�ص مك ّر�س للح ّد من الفقر يف دوله الأع�ضاء� ،أُن�شىء ا�ستجابة لتوجيهات
الدورة اال�ستثنائية الثالثة لقمة منظمة م�ؤمتر القمة الإ�سالمي ،التي ُعقدت يف مكة املكرمة يومي  5و 6ذي القعدة 1426هـ
( 8-7دي�سمرب 2005م) .ود ُِّ�شن "ال�صندوق" ر�سم ّي ًا خالل االجتماع
إ�سالمي
ال�سنوي الثاين والثالثني ملجل�س محافظي "البنك ال
ّ
ّ
للتنمية" ،الذي ُع ِقد يومي  12و 13جمادى الأولى 1428هـ ( 29و 30مايو 2007م) يف داكار ،عا�صمة ال�سنغال .ويقع مقره مبدينة
جدة باململكة العربية ال�سعودية.
وي�سعي ال�صندوق �إلى حتقيق هدفه املتمثل يف احل ّد من الفقر يف الدول الأع�ضاء من خالل:
• حفز النم ّو الذي يخدم الفقراء،
•	االهتمام بالتنمية الب�شرية (وال�س ّيما حت�سني الرعاية ال�صحية والتعليم)،
• توفري الدعم املا ّ
يل ال ّالزم لتعزيز القدرات الإنتاجية وم�صادر الدخل امل�ستدامة للفقراء.
الب�شري اللذان يت�سقان مع "ر�ؤية البنك
وي�ش ِّكل محوران هامان هما :حت�سني وزيادة دخل الفقراء ،والنهو�ض بتنمية ر�أ�س املال
ّ
1440هـ" ("الر�ؤية") ب�ؤرة تركيز اهتمام "ال�صندوق".
وترتكز �أن�شطة ال�صندوق على خم�سة قطاعات �أ�سا�سية ،ت�ش ّكل جوهر جهود احل ّد من الفقر يف الدول الأع�ضاء ،وهي حتديد ًا:
التعليم ،وال�صحة ،والتنمية الريفية والزراعية ،و�إمدادات املياه والإ�صحاح ،والنقل والطاقة.
أمريكي .ويتوقع ال�صندوق من كل الدول الأع�ضاء
وقد �أن�شئ "ال�صندوق" يف هيئة وقف 1بر�أ�سمال م�ستهدَ ف قدره  10مليارات دوالر � ّ
واملعنوي لعملياته .ويجوز للم�ؤ�س�سات يف الدول الأع�ضاء �أن تكتتب يف
�أن تعلن عن م�ساهماتها يف ر�أ�سماله و�أن تقدم الدعم الفني
ّ
ر�أ�سمال ال�صندوق ،كما تن�ص على ذلك الئحة ال�صندوق.
المالمح البارزة

2

العمليات
االعتمادات سنة  1435هـ (2014م)

•  16عملية ،قيمتها  149.93مليون دوالر �أمريكي يف  13دولة ع�ضوا.
•	التمويالت املعتمدة تراكمي ًا من �سنة 1429هـ حتى �سنة 1435هـ (2008م 2014-م) 433,5مليون دوالر �أمريكي يف الدول
الأع�ضاء.

 1يعني مفهوم الوقف �أن الدخل الناجت عن ا�ستثمارات موارد ال�صندوق هو وحده املتاح لتمويل عملياته.
 2الأرقام بنهاية �سنة 1435هـ (2014م)
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موارد الصندوق

• ر�أ�س املال الأويل امل�ستهدف 10 :مليارات دوالر �أمريكي
التعهدات

أمريكي) و"البنك" (مببلغ مليار دوالر
أمريكي �ساهمت فيها  44دولة ع�ضو ًا (مببلغ  1.68مليار دوالر � ّ
•  2.68مليار دوالر � ّ
أمريكي واحد).
� ّ
المساهمات المدفوعة

• دفعت  24دولة ع�ضو ًا م�ساهمتها كاملة ،ومل تعلن بعد  12دولة عن م�ساهماتها يف ر�أ�سمال "ال�صندوق".
أمريكي)،
أمريكي ،دفعت منها الدول الأع�ضاء ( 1.57مليار دوالر � ّ
• �إجمايل امل�ساهمات املدفوعة 2.27 :مليار دوالر � ّ
أمريكي)*.
و"البنك"  (0.7مليار دوالر � ّ
•	امل�ساهمات التي ت�سلمها "ال�صندوق" (املدفوعة) �سنة 1435هـ 102.94 :مليون دوالر �أمريكي ،منها  100مليون دوالر من
البنك اال�سالمي للتنمية ،و 2.94مليون دوالر من الدول الأع�ضاء.
الدخل
الدخل من العمليات لسنة 1435هـ (2014م)

•  75.64مليون دوالر �أمريكي
صافي الدخل لسنة 1435هـ (2014م)

•  72.33مليون دوالر �أمريكي

تتعزز دائرة الفقر عندما تقع �أ�سرة من الأ�سر يف براثن الفقر املدقع على امتداد �أجيال متتالية ،وحت�سني رفاه الأطفال يعد و�سيلة فعالة لك�سر هذه احللقة املفرغة.

*دفع البنك مبلغ  100مليون دوالر �إ�ضافية من م�ساهمته خالل العام 1436هـ( )2015كما دفعت اندوني�سيا مبلغ  3,115مليون دوالر خالل نف�س الفرتة.
التقرير السنوي السابع 1435هـ 2014 -م
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ي�سرين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي ال�سابع ل�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية الذي يقدم ملحة عامة عن �أن�شطة ال�صندوق
و�أدائه خالل �سنة 1435هـ (2014م) .وكانت �سيا�سات جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية للح ّد من الفقر هي مرتكز �أن�شطة
ال�صندوق يف الدول الأع�ضاء خالل العام املذكور .وت ُْبز هذه ال�سيا�سات دور البنك الريادي يف تعزيز التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،ور�سالته يف احل ّد من الفقر وتعزيز التنمية الب�شرية.
وعلى الرغم من الأ�شواط الهامة التي قطعتها الدول الأع�ضاء ،ال تزال دول عديدة تواجه حتديات غري م�سبوقة جراء التغريات
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية الهائلة التي ت�أثرت بها بوجه خا�ص ال�شرائح االجتماعية الفقرية وال�ضعيفة.
ويف غمرة هذا الو�ضع املعقد ،متكن "ال�صندوق" من بلوغ عدد من املعامل الت�شغيلية الأ�سا�سية يف �سنة 1435هـ (2014م)� .إذ اعتمد
ال�صندوق  ١٦م�شروع ًا وبرناجم ًا لفائدة  1٣دولة ع�ضوا خالل هذه ال�سنة� ،ساهم فيها "ال�صندوق" مببلغ  149.93مليون دوالر
�أمريكي ،لي�صل جمموع اعتماداته منذ بداية عملياته �سنة 1429هـ (2008م) �إلى  433.5مليون دوالر �أمريكي .كما ا�ستحدث
ال�صندوق جمموعة من املبادرات الهادفة �إلى �إيجاد برامج مكا�سب �سريعة ،وتقدمي مناذج مبتكرة لتمكني املجتمعات الريفية
من �أن تنت�شل نف�سها من دائرة الفقر املدقع .ولتنفيذ هذه الربامج ،عقد ال�صندوق �شراكات مهمة مع وكاالت وم�ؤ�س�سات معروفة
تقت�سم مع ال�صندوق هدف ًا م�شرتك ًا هو احل ّد من الفقر ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة ،والأهداف الإمنائية للألفية .وتُع ّد هذه النتائج
�إجنازات ق ّيمة �إذا ما قورنت باملوارد القليلة التي دُفعت يف ر�أ�سمال ال�صندوق.
هدفت امل�شاريع التي نفذها ال�صندوق �إلى تقدمي حلول ناجعة خلف�ض �أعداد ال�سكان الذين يعي�شون فقر ًا مدقع ًا ،وال يجدون
اخلدمات الأ�سا�سية ،والفر�صة لتحقيق دخل م�ستدام .و�إلى ذلك ،ا�ستحدث ال�صندوق برامج ذات �أثر مبا�شر يف �إيجاد فر�ص عمل
جديدة ،و�أن�شطة مد ّرة للدخل للفقراء .وت�شمل هذه الربامج" :برنامج التمويل الأ�صغر" ،و"برنامج محو الأمية املهنية" ،و"برنامج
القرى امل�ستدامة" .كما وا�صل ال�صندوق دعم الربامج التي تهدف �إلى زيادة �أعداد الطالب امل�سجلني يف املدار�س ،وال�سيما مراحل
التعليم االبتدائي والثنائي اللغة .وف�ض ًال عن ذلك ،قدم ال�صندوق دعمه للربامج ال�صحية لتحقيق نتائج ملمو�سة يف الق�ضاء على
الأمرا�ض الوبائية يف غرب �أفريقيا.
كما يوا�صل ال�صندوق م�ساعيه لتعبئة املوارد من �أجل بلوغ ر�أ�س املال امل�ستهدف الالزم لتنفيذ براجمه ومقداره  10مليارات دوالر
أمريكي .وبلغ جمموع التعهدات لل�صندوق يف نهاية 1435هـ (2014م) 2.68 ،مليار دوالر �أمريكي ،منها  1.68مليار دوالر تعهدت
� ّ
ً
إ�سالمي للتنمية ،ومل يتلق ال�صندوق �أية تعهدات جديدة
ل
ا
البنك
به
تعهد
أمريكي
�
دوالر
ومليار
،
ا
ع�ضو
دولة
56
أ�صل
�
من
بها 44
ّ
خالل هذا العام .وحقق جمموع امل�ساهمات املدفوعة زيادة طفيفة خالل العام .ويف هذا ال�صدد ،يتطلع ال�صندوق �إلى تنفيذ قرار
جمل�س محافظي ال�صندوق ،الذي يحثّ الدول الأع�ضاء على �سداد م�ساهماتها على �أ�سا�س معيار مرجح يجمع بني الناجت املحلي
الإجمايل وجمموع ال�صادرات واحتياطي النقد الأجنبي ،و�أن تُخ�ص�ص � ٌ
أوقاف منا�سبة لفائدة ال�صندوق ميكن تثمريها لكي تد ّر
دخ ًال ي�ساعده على زيادة موارده.
ويطيب يل �أن �أن ّوه ب�أن جمل�س �إدارة "ال�صندوق" يقوم حال ّيا مبراجعة منوذج الت�شغيل وهيكل الإدارة لل�صندوق بهدف �إدخال
حت�سينات مهمة يف الأداء والنتائج املتوقعة ،وبالذات يف جماالت تعبئة املوارد الر�أ�سمالية واملك ّملة ،والأداء الت�شغيلي ،وعائد
ا�ستثمار موارد ر�أ�سمال ال�صندوق.
و�أنتهز هذه الفر�صة لأعرب عن االمتنان ملحافظي ال�صندوق ،وجمل�س الإدارة لدعمهم امل�ستمر لل�صندوق ،وتوجيهاتهم ال�سديدة
له خالل العام املن�صرم ،كما �أ�شكر �شركاء البنك وال�صندوق على تعاونهم ،و�أ�ؤكد لهم التزام �إدارة ال�صندوق مبزيد من تعزيز
الثقة يف ال�صندوق عن طريق تطوير �أ�ساليب العمل و�آليات التنفيذ ،وو�ضع �أهداف كبرية لرباجمه من �أجل محاربة الفقر يف الدول
الأع�ضاء.
الدكتور أحمد محمد علي

إ�سالمي للتنمية
رئي�س جمموعة البنك ال
ّ
إ�سالمي للتنمية
ل
ا
الت�ضامن
�صندوق
رئي�س جمل�س �إدارة
ّ
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1
ّ
تفشي الفقر في الدول األعضاء
في البنك اإلسالمي للتنمية

1

ّ
تفشي الفقر في الدول األعضاء
في البنك اإلسالمي للتنمية
ُيع ّد الفقر الوا�سع النطاق م�شكلة دائمة ،كما �أ�صبح احل ّد من الفقر هدف ًا �أ�سا�سي ًا يف اال�سرتاتيجيات الإمنائية للدول كافة
للعقود الثالثة املن�صرمة .بيد �أن هذه الفرتة �شهدت تقدم ًا ملحوظ ًا بالن�سبة خلف�ض م�ستويات الفقر على ال�صعيد العاملي .ففي
2013م ،بلغت ن�سبة الأ�شخا�ص الذين يعي�شون فقر ًا مدقع ًا �أقل من ن�صف الن�سبة لعام 1990م .3وباملثل ،انخف�ضت ن�سبة �سكان
الأحياء الفقرية ب�صورة كبرية ،كما طر�أ حت�سن ملحوظ على �صعيد مكافحة املالريا وال�سل .كما حتققت مكا�سب ملمو�سة يف
جميع م�ؤ�شرات ال�صحة ،والتعليم الأ�سا�سي .4كما حت�سنت حالة نق�ص الغذاء يف الدول النامية جمتمعة منذ عام 1990م ،حيث
انخف�ضت بنحو  ،٪39وفق ًا لتقرير م�ؤ�شر اجلوع العاملي لعام 2014م.
و�أ�شار تقرير للأمم املتحدة ب�ش�أن الأهداف الإمنائية للألفية لعام 2014م �أن  ٪90من الأطفال يف الدول النامية يح�صلون حالي ًا
على التعليم االبتدائي ،كما تقل�ص التفاوت بني عدد البنات والبنني امل�سجلني يف املدار�س .وحتققت مكا�سب كبرية يف جمال
توفري الطاقة املتجددة ومياه ال�شرب.
مع ذلك ،ال يزال التفاوت قائم ًا ب�ش�أن التقدم الذي �أُحرز بني الدول ويف �أقاليمها .5وف�ض ًال عن ذلك ،ال تزال معدالت الفقر
مرتفعة للغاية يف عدد من الدول النامية ،كما يعي�ش ن�صف �سكان العامل يف الغالب على �أقل من دوالرين يف اليوم .6ويوجد
من بني كل ثمانية �أ�شخا�ص يف العامل �شخ�ص يعاين �سوءالتغذية .7كما متوت العديد من الن�ساء �أثناء الوالدة ،ويعي�ش �أكرث من
 2.5مليار �شخ�ص بالمرافق �صحية مالئمة.
كما تقدر ن�سبة الأطفال حتت �سن اخلام�سة
من ذوي الوزن الزائد ،الذي ميثل �صورة من
�صور �سوء التغذية بنحو  ٪7يف �سائر �أنحاء
العامل ،ويعي�ش ربع ه�ؤالء الأطفال يف �أفريقيا
جنوب ال�صحراء .8ف�ض ًال عن ذلك ،ورغم ما
حتقق من تقدم ،ف�إن م�ستوى الفقر يف العامل
ال يزال خطري ًا ،حيث يبلغ عدد الذين يعانون
من �سوءالتغذية م�ستمر نحو  805ماليني ن�سمة،
وفق ًا لتقديرات منظمة الأمم املتحدة للأغذية
والزراعة (الفاو) .9كما ي�شهد النظام البيئي
�ضغوط ًا كبرية ومتفرقة ،بجانب تهديدات
اجلفاف ،والفي�ضانات ،والإنتاج الزراعي
ال�ضئيل جراء ارتفاع درجة حرارة الأر�ض �أحرزالعامل تقدم ًا كبري ًا يف مكافحة الفقر ،ومع ذلك ،ال يزال هناك الكثري مما ينبغي �إجنازه يف
الأرا�ضي اجلافة ،حيث يواجه تنفيذ الأهداف الإمنائية للألفية عدد ًا من التحديات االقت�صادية
والتغري املناخي.
واملناخية واالجتماعية والثقافية.

 3تقرير الكوم�سيك عن حالة الفقر بالدول االع�ضاء مبنظمة التعاون اال�سالمي2013-م
 4تقرير الأهداف الإمنائية للألفية ،الأمم املتحدة ،نيوريورك2013 ،م
 5على �سبيل املثال ،ترتاوح ن�سبة �شعوب الدول الأع�ضاء امل�صنفة كفقراء وفق م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد بني  ٪2يف �أوزبك�ستان و ٪93يف النيجر  -م�ؤ�شر �أك�سفورد
للفقر والتنمية الب�شرية� ،سابينا �أكريي و�إميا �سانتو�س ،جامعة �أك�سفورد ،يوليو 2010م
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http://www.ca/sd/poverty/sdvo146numl.html

 7يف العمل امل�شار �إليه
 8تقرير الأهداف الإمنائية للألفية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي2013 ،م
 9تقرير م�ؤ�شر اجلوع العاملي ،منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة2014 ،م
10
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ّ
تفشي الفقر في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

ي�ش ّكل �سكان دول �أفريقيا جنوب ال�صحراء و�آ�سيانحو ن�صف جمموع الفقراءالذين يعي�شون يف الدول النامية .و�أدت الأزمات
االقت�صادية واملالية العاملية التي اجتاحت العامل م�ؤخر ًا �إلى تفاقم هذا الو�ضع ،كما زادت �أهمية ا�ستحداث ال�سيا�سات والربامج
املتعلقة باحلد من الفقر .وال �شك �أن �أزمة الغذاء ،التي ن�شبت بني عامي 2007م2009-م ،كان لها �أثر كبري يف �إعاقة التقدم نحو
مكافحة الفقر ،و�سوء التغذية خالل تلك الفرتة� .إن عدم ح�صول ال�سكان على غذاء كاف ي�ؤثر بدوره على �إنتاجيتهم يف العمل،
وعلى قدرة الذين يعانون من نق�ص يف الأغذية على حتقيق �أي دخل ،وا�شتداد قب�ضة الفقر تبع ًا لذلك.
الفقر في الدول األعضاء في البنك

يقدر �إجمايل ال�سكان يف الدول الأع�ضاء يف
البنك بنحو  1.65مليار ن�سمة .10وعلى الرغم
من �أنهم ي�شكلون  ٪22من �سكان العامل� ،إال
�أنهم ي�ضمون  ٪٤٠من الفقراء يف العامل الذين
يعي�شون على دوالر وربع �أو �أقل يف اليوم ،وي�شكل
�إجمايل ناجتهم املحلي  ٪ 7.0من �إجمايل
الناجت املحلي العاملي .11ومن جهة �أخرى ،ف�إن
�إجمايل الناجت املحلي للدول الأع�ضاءالأقل
منو ًا ال يتجاوز  ٪4.5من �إجمايل الناجت املحلي
للدول الأع�ضاء يف البنك ،على الرغم من �أن
عدد �سكانها ي�شكل  ٪25من �إجمايل �سكان هذه
الدول.12

عمل الأطفال يحرمهم من طفولتهم ،وي�ؤثر يف قدرتهم على االلتحاق باملدار�س النظامية ،مما يعود
عليهم بال�ضرر الذهني والبدين واالجتماعي ،وي�ضر مبجتمعهم.

ومن منظور التنمية الب�شرية ،جند �أن نحو  ٪43من �سكان الدول الأع�ضاء يف البنك يندرجون �ضمن فئة املجموعات ال�سكانية
ذات التنمية الب�شرية الأقل .13بيد �أن هذه الدول تعك�س تفاوت ًا كبري ًا يف و�ضع الفقر� ،سواء على �صعيد الدول� ،أو ال�صعيد دون
الإقليمي .وعموم ًا ،ف�إن عدد الفقراء يف الدول الأع�ضاء منخف�ضة الدخل يبلغ نحو ن�صف �إجمايل �سكان هذه الدول .كما جند
�أن  19دولة من الدول الأع�ضاء (�أي نحو  )٪32م�صنفة �ضمن جمموعة الدول منخف�ضة الدخل ,على الرغم من �أن �سكان هذه
الدول يف الغالب ي�شكلون نحو  ٪25من جميع �سكان الدول الأع�ضاء يف البنك ،كما �أن � ٪50أو �أكرث من �سكان الدول الأع�ضاء
الأقل منو ًا يعتربون يف الغالب يف عداد الفقراء .ويف منطقة �أفريقيا ،التي تُع ّد من �أكرث املناطق حرمان ًا بني جمموعات الدول،
ظ ّل الو�ضع يف الغالب كما هو لعقود ،على الرغم من التقدم الذي �أُحرز.
�أما �إجمايل الناجت املحلي وفق ًا مل�ستويات دخل الفرد يف الدول الأع�ضاء يف البنك ،ف�إنه يعك�س ت�شكيلة مبعرثة للغاية؛ حيث يرتاوح
بني  800دوالر �أمريكي يف النيجر 14و 103.900دوالر يف قطر عام 2012م ،15الذي ي�شكل فرق ًا مقداره � 130ضعف ًا من حيث
م�ستويات دخل الفرد .وال غرابة �أن ينعك�س هذا التفاوت يف الدخل على حالة الفقر التي تتجلى يف مظاهر مختلفة ملختلف الدول.
وف�ض ًال عن ذلك ،ال تزال الفجوة وا�سعة بني املناطق احل�ضرية واملناطق الريفية داخل هذه الدول وفيما بينها.
 10املوجز الإح�صائي  ،٢٠١٣ -البنك الإ�سالمي للتنمية
 11الأقطار وجمموعة الإقرا�ض ،البنك الدويل2013 ،م،
 12تقارير البنك الإ�سالمي للتنمية الداخلية
 13تقديرات ا�ستناد ًا �إلى تقرير التنمية الب�شرية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
 14م�ؤ�شر Mundi – http://www.indexmundi.com/niger/gdp_per_capita_(ppp).html
 15م�ؤ�شر Mundi – http://www.indexmundi.com/qatar/economgy_profile.html

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
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وبالنظر �إلى حالة م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد ،16يعي�ش نحو  ٪32من ال�سكان يف الدول الأع�ضاء حتت م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد،
ونحو  ٪22حتت م�ؤ�شر الفقر ال�شديد متعدد الأبعاد .ف�ض ًال عن ذلك ،ي�شرتك ثلثا الدول الأع�ضاء يف البنك يف جمموعة م�ؤ�شر
الفقر متعدد الأبعاد ،حيث ترتاوح ن�سبة ال�سكان املحرومني بني  ٪٠٫٦من �سكان كازاخ�ستان و ٪92.4يف النيجر 17كما �أورد تقرير
كوم�سيك عن حالة الفقر ٢٠١٣ -م.
وبا�ستعرا�ض حالة اجلوع يف الدول الأع�ضاء يف البنك وفق ًا لت�صنيف منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ،ف�إن
 30من الدول الأع�ضاء م�صنفة �ضمن دول العجز الغذائي منخف�ضة الدخل .ويف الواقع ،ف�إن جميع الدول الأع�ضاء يف القارة
الأفريقية ت�أتي �ضمن هذه الفئة� .أما يف املنطقة
العربية ،فيواجه ثلث الدول الأع�ضاء نق�ص ًا يف
الغذاء وهي حتديد ًا ال�سودان ،وم�صر ،والعراق،
واليمن ،والق ُُمرر ،وموريتانيا .ويف املقابل،
جند ثالث دول فقط يف �إقليم �آ�سيا تعاين
نق�ص ًا يف الغذاء وهي �أفغان�ستان ،وبنغالدي�ش،
و�إندوني�سيا .18وعلى الرغم من �أن القيمة
املقدرة للدول الأع�ضاء يف م�ؤ�شر اجلوع العاملي
دون املتو�سط العاملي ،هناك عدد مهم منها
لها قيم يف م�ؤ�شر الفقر املدقع 19و�أكرثها �إثارة
يف ظروف قا�سية عديدة ،ي�ضطر النا�س لبذل جهود م�ضنية جلمع ما يكفي من املاء ال�صالح لل�شرب
للقلق هي ال ُق ُمر.20
مللء حاوية واحدة.
المنطقة األفريقية

يتف�شى الفقر يف املنطقة الأفريقية ب�أ�سرها ،من وجهيه :النقدي و ذوالأبعاد املتعددة .حيث تُع ّد م�ستويات دخل الفرد وفق �إجمايل
الناجت املحلي منخف�ضةً عموم ًا ،كما تبلغ ن�سبة الذين يعي�شون على  ١٫٢٥دوالر يف اليوم ب�صورة عامة �أكرث من  .٪30ويف الواقع،
تتجاوز هذه الن�سبة  ٪50يف بع�ض الدول مثل مايل ،و�سرياليون ،وموزمبيق ،وت�شاد ،والنيجر ،و�أوغندا ،وال�صومال .وباملثل ،ووفق ًا
مل�ؤ�شر التنمية الب�شرية ،تقع الدول الأفريقية �ضمن فئة الدول الأقل قيمة يف هذا امل�ؤ�شر بني الأقاليم الأخرى .ومن بني الدول
الأع�ضاء( ،با�ستثناء اليمن و�أفغان�ستان) ،جاءت الدول الأفريقية يف م�ؤخرة م�ؤ�شر التنمية الب�شرية لعام 2013م ،كما �أنها كانت
الدول ذات القيم الأقل يف امل�ؤ�شر ،لي�س على نطاق الدول الأع�ضاء يف البنك فح�سب ،بل على النطاق العاملي.
وكما هو احلال بالن�سبة لدخل الفرد وفق �إجمايل الناجت املحلي ،كان تف�شي الفقر وفق م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد يف املنطقة
الأفريقية هو الأعلى باملقارنة مع �أي من املناطق الأخرى للدول الأع�ضاء .كما كانت كثافة الفقر (متو�سط عدد املحرومني على
16
17
18
19
20
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م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد :م�ؤ�شر لقيا�س الفقر املدقع الذي ي�ستخدم عدة عوامل لتحديد الفقر الذي يتجاوز قوائم الدخل (مثل م�ؤ�شرات التعليم ،وال�صحة،
وظروف املعي�شة) .كما يعك�س امل�ؤ�شر ك ًال من تف�شي الفقر �أي ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد ،ومتو�سط �شدة حرمانهم � -أي متو�سط ن�سبة
امل�ؤ�شرات التي ت�شري �إلى حرمانهم .ويعد ال�شخ�ص فقري ًا� ،إذا �أ�صبح محروم ًا من  ٪30على الأقل من امل�ؤ�شرات الرتجيحية.
تقرير كوم�سيك عن حالة الفقر 2013 -م.
منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة – /http://www.fao.org/countryprofiles/ifdc/en
ي�سلط م�ؤ�شر اجلوع العاملي ال�ضوء على جوانب النجاح والإخفاق للحد من اجلوع ،كما يطرح �أفكار ًا ب�ش�أن محركات اجلوع .كما يجمع امل�ؤ�شر بني ثالثة م�ؤ�شرات
مت�ساوية الأثر يف م�ؤ�شر واحد� :سوء التغذية؛ ونق�ص الوزن لدى الأطفال؛ ووفيات الأطفال.
م�ؤ�شر اجلوع العاملي لعام 2013م :حتديات اجلوع :بناء القدرات لتحقيق �أمن الغذاء والتغذية  -املعهد الدويل لل�سيا�سات وبحوث الغذاء� ،أكتوبر 2013م
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�أ�سا�س كل �أ�سرة معي�شية) عالية للغاية يف هذه املنطقة .وتعك�س  ٪33على الأقل من م�ؤ�شرات الفقر متعدد الأبعاد حاالت احلرمان
ال�شديد يف ال�صحة ،والتعليم ،وم�ستوى املعي�شة التي ال �سبيل للفقراء �سوى القبول بها .21و�شملت الدول الأقل �أدا ًء يف هذه الفئة
النيجر ،ومايل ،وبوركينا فا�سو ،وغينيا ،وال ُق ُمر ،وموزمبيق ،و�سرياليون ،وكوت ديفوار ،وت�شاد التي تعاين من فقر مدقع متعدد
الأبعاد .ففي النيجر ،يعاين  ٪93من ال�سكان من الفقر املتعدد الأبعاد .22وعلى الرغم من بع�ض التقدم الذي �أُحرز يف احل ّد من
الفقر يف هذه الدول ،مل يعد ذلك كافي ًا لإخراجها من دائرة التنمية الب�شرية املنخف�ضة.
هناك اعتقاد وا�سع النطاق ب�أن الدول الأفريقية هي الدول التي تعاين انعدام ًا للأمن الغذائي هو الأ�سو�أ يف العامل .وتبدو قيم
م�ؤ�شر اجلوع العاملي مرتفعة جد ًا يف كل هذه الدول ،نظر ًا لأن الدخل املنخف�ض ،وموا�سم اجلفاف املتتابعة ،وارتفاع �أ�سعار
املواد الغذائية كلها �أمور حتول دون �شراء الأُ َ�سر ما يكفيها من الغذاء .ومن بني  20دولة ع�ضو ًا �سجلت معدالت مرتفعة يف
م�ؤ�شر اجلوع العاملي ،هناك  13دولة يف املنطقة
الأفريقية ،وبا�ستثناء اجلابون ،تعاين جميع
هذه الدول نق�ص ًايف الغذاء .23وقد �أ ّدى هذا
الو�ضع �إلى زيادة كبرية يف �أعداد ال�سكان الذين
يعانون نق�ص ًا حاد ًا يف الغذاء ،وال�سيما بني
�شريحة الأطفال ،على الرغم من التقدم املهم
الذي �أحرزته بع�ض الدول  -مثل :ت�شاد والنيجر
 من م�ؤ�شر اجلوع العاملي لعام 1990م �إلىامل�ؤ�شر لعام 2014م .24وف�ض ًال عن ذلك ،فقد
انعك�س احلرمان يف م�ستويات املعي�شة ،على
�أكرث من  ٪50من �سكان املنطقة املحرومني
من اخلدمات الأ�سا�سية وحاجات الإن�سان
متكنت بنغالدي�ش ،رغم كونها �إحدى �أكرث دول العامل اكتظاظ ًا بال�سكان ،من خف�ض عدد الذين
الأ�سا�سية ،مثل :الكهرباء ،و�شبكات ال�صرف يعي�شون حتت خط الفقر �إلى الن�صف (يف �إطار الأهداف الإمنائية للألفية) قبل عامني من املهلة
املحددة لتحقيق هذا الهدف� ،أي قبل حلول عام 2015م.
ال�صحي املالئمة ،ووقود الطبخ.
المنطقة اآلسيوية

كان التقدم الذي حققته الدول الأع�ضاء يف البنك يف املنطقة الآ�سيوية يف جمال الأهداف الإمنائية مهم ًا ،لكنه مل يكن متكافئ ًا.
فقد حتقق منو يف دخل الفرد يف �سائر دول املنطقة ،كما انخف�ض معدل وفيات الأطفال ،وات�سعت فر�ص ت�سجيل التالميذ يف
املرحلتني االبتدائية والثانوية .وعموم ًا ،ف�إن الفقر متعدد الأبعاد يقل حدة يف املنطقة الآ�سيوية ،عن مثيله يف املنطقة الأفريقية.
ُيعنى الهدف الأول من الأهداف الإمنائية للألفية باحل ّد من الفقر املدقع واجلوع ،وهو جمال حققت فيه املنطقة الآ�سيوية
تقدم ًا كبري ًا .25وت�شمل الأمور امل�ستهدفة �ضمن هذا الهدف جماالت :الفقر املدقع ،واجلوع ،والتفاوت بني اجلن�سني يف الت�سجيل
يف املدار�س ،وتوفري مياه ال�شرب .وت�سجل املقايي�س العاملية للفقر ب�صورة عامة انخفا�ض ًا مطرد ًا ،على الرغم من توقفه �أو
21
22

م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي2013 ،م – http://hdr.undp.org/en/statistics/mpi
م�ؤ�شرالفقرمتعددالأبعاد ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي2013 ،م – Multidimensiona-Poverty--5-http://data.undp.org/dataset/Table
7p2,5b33/Index

	23الكوم�سيك – الأعمال امل�شار �إليها
 24م�ؤ�شر اجلوع العاملي ،منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة2014 ،م
 25تقرير الأهداف الإمنائية للألفية ،الأمم املتحدة2014 ،م
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ازدياده ب�صورة معقولة يف دول قليلة .وت�شمل الدول التي �سجلت معدالت عالية يف ال�سكان الذين يعي�شون على �أقل من
 1٫٢٥دوالر �أمريكي يف اليوم� :أفغان�ستان ،وبنغالدي�ش ،وتركمن�ستان ،وباك�ستان ،و�إندوني�سيا ،بينما تقرتب من ال�صفر يف
تركيا ،وماليزيا ،و�ألبانيا ،وكازاخ�ستان ،و�إيران .ويلقي ذلك بع�ض الغمو�ض حول القوى املحركة امل�ستقبلية خلف�ض الفقر
يف املجموعة الأولى ،رغم �أن التقدم الذي �أُحرز ب�ش�أن الهدف الأول من الأهداف الإمنائية للألفية بات وا�ضح ًا ،وقد حققته
معظم الدول� .إال �أن هذه املجموعة ال تزال متخلفة عن حت�سني م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية ،حيث تقع ثالث دول (�أفغان�ستان،
وبنغالدي�ش ،وباك�ستان) �ضمن فئة الدول ذات التنمية الب�شرية الأقل ،بينما ت�أتي �إندوني�سيا وتركمن�ستان يف الفئة املتو�سطة.26
ك�شف م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد عن تفاوت كبري يف مكونات احلرمان يف الدول الآ�سيوية كافة .بيد �أن ذلك يبدو جلي ًا يف الدول
التي ينخف�ض فيها ن�صيب الفرد يف �إجمايل الناجت املحلي ،وال�سيما يف �أفغان�ستان ،وبنغالدي�ش ،وباك�ستان التي ينعك�س فيها
احلرمان يف م�ؤ�شرات عديدة .وتعك�س هذه الدول معدالت حرمان يف جمايل ال�صحة والتعليم �أكرث منها يف م�ستوى املعي�شة.
فعلى �سبيل املثال ،تقرتب ن�سبة املحرومني من احلاق �أطفالهم باملدار�س من  ٪30يف باك�ستان ،بينما تبلغ الن�سبة نف�سها يف
بنغالدي�ش نحو � .٪18إال �أن هذه امل�ؤ�شرات ترتاوح بني  ٪1و ٪7يف جميع الدول الأخرى التي توجد بها بيانات �إح�صائية.27
على الرغم من الزيادة املهمة يف ال�سكان
يف الدول الآ�سيوية ،فقد ازداد معدل الإنتاج
الغذائي للفرد ب�صورة كبرية يف العقدين
املا�ضيني ،ولوحظت هذه الزيادة بوجه خا�ص
يف بلدان مثل� :إندوني�سيا ،وماليزيا� .إال �أن
الإح�صاءات ت�ؤكد �أن �إندوني�سيا ال تزال
تواجه نق�ص ًا يف الغذاء� ،إلى جانب دول �أخرى
مثل� :أفغان�ستان ،وبنغالدي�ش ،وقريغيزيا،
وطاجيك�ستان ،و�أوزبك�ستان .كما �أن هناك
تفاوت ًا كبري ًا يف معدالت اجلوع العاملي ظهرت يف
الدول الآ�سيوية .فعلى �سبيل املثال ،جند �أن قيم
م�ؤ�شر اجلوع العاملي منخف�ضة (�أقل من  )5يف
�ألبانيا ،و�إيران ،وكازاخ�ستان ،وتركيا ،بيد �أنها النمو ال�سريع يف �سكان املدن ت�سببت فيه الهجرة �إليها من الأرياف الفقرية طمعا ًيف احل�صول على
جمز يف املدن ،وهروب ًا من فر�ص العمل املحدودة يف الأرياف .وعند و�صول املهاجرين �إلى
مرتفعة للغاية يف بنغالدي�ش ،وباك�ستان ،على عمل ِ
املدن ،ف�إنهم ال يتمكنون من حتمل تكلفة املعي�شة يف م�سكن الئق ،في�ضطرون للإقامة يف الأحياء
الرغم من �أن بنغالدي�ش ،من حيث م�ؤ�شرات الفقرية التي حتد بدرجة كبرية ح�صول �ساكنيها على التعليم الر�سمي ،وخدمات الرعاية ال�صحية،
التقدم املطلق ،قد حققت حت�سن ًا كبري ًا يف قيم واملاء وال�صرف ال�صحي.
م�ؤ�شر اجلوع العاملي بني عامي 1990م و2014م.28
المنطقة العربية

تقل معدالت الفقر يف املنطقة العربية كثري ًا عن املعدالت يف �أفريقيا و�آ�سيا ،على الرغم من �أن تراكم الرثوات ال�ضخمة فيها
يخفي وجود جيوب معاناة كبرية .وتوجد بالدول الأع�ضاء الأقل منو ًا يف هذه املنطقة ن�سبة كبرية من ال�سكان الذين يعي�شون
حتت خط الفقر ،كما �أن بع�ضها من بني �أفقر ال�شعوب يف العامل مثل :جيبوتي ،وال�صومال ،وال�سودان ،وموريتانيا .وعلى �صعيد
 26تقرير التنمية الب�شرية ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي2013 ،م
 27توقعات الفقر ،الكوم�سيك2013 ،م
 28تقرير م�ؤ�شر اجلوع العاملي ،منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)2014 ،م
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الفقر املطلق ،جند �أن  ٪40من �سكان هذه
الدول يعي�شون حتت خط الفقر� ،أي على �أقل
من  1.25دوالر �أمريكي يف اليوم .29كما يوجد
بهذه الدول �أحد �أقل معدالت الدخل للفرد،
و�صنفت هذه الدول كافة �ضمن فئة التنمية
ُ
الب�شرية املنخف�ضة لعام 2013م .كما �أن بها
معدالت مرتفعة للفقر املتعدد الأبعاد (وال �سيما
احلرمان يف جمال ال�صحة والتعليم) والنق�ص
الغذائي الوا�ضح الذي ي�ضعها �ضمن الفئة العليا
يف م�ؤ�شر اجلوع العاملي.

ّ
تفشي الفقر في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

الكثري من �أفقر النا�س يف العامل من الن�ساء الالتي ي�ضطررن �أحيان ًا ،بو�صفهن معيلي �أ�سرهن� ،إلى
القيام ب�أعمال �شاقة للغاية لك�سب قوتهن.

وبالن�سبة للدول الأخرى يف املنطقة ،حققت �أربع
دول (الأردن ،وم�صر ،واملغرب ،و�سوريا) م�ستوىً متو�سط ًا يف التنمية الب�شرية ،بينما ُ�صنفت خم�س دول (ال�سعودية ،وليبيا،
ولبنان ،وعمان ،وتون�س) �ضمن الفئة العليا للتنمية الب�شرية .وهناك دولة وحيدة (هي قطر) �ضمن فئة التنمية الب�شرية املرتفعة
للغاية .وينعك�س ذلك ب�صورة وا�ضحة يف املعدالت املنخف�ضة للفقر املتعدد الأبعاد ،مقارنة باملجموعات الأخرى.
اإلسالمي للتنمية"
دور "صندوق التضامن
ّ

على الرغم من اخلطوات التي حققتها الدول الأع�ضاء يف ال�سنوات الأخرية ،ال يزال الفقر ماث ًال ،وهناك حتديات عاجلة تقف
�أمام الدول الأع�ضاء .واليوم ،يفاقم التغري املناخي ،و�أزمة الغذاء والطاقة املتقلبة ،والرتاجع االقت�صادي من التحديات التي
تواجهها الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا .و�سي�ستحدث ال�صندوق �سيا�سات وبرامج مبتكرة تعمل على �إعادة ت�أكيد وموا�صلة دعم
جماالت التدخل الرئي�سة كما تن�ص عليها الئحة ال�صندوق ،و�سيا�سات جمموعة البنك ب�ش�أن احل ّد من الفقر .ومن ثم ،ف�إن
«ال�صندوق» �سيعمل على:
 زيادة امل�ساهمة يف الأمن الغذائي من خالل تنفيذ الربامج املالئمة لدعم �صغار املزارعني ملزيد من الإنتاج باال�ستعانةبتقنيات متطورة وتوفري الأ�سواق لهذه املنتجات.
 تقدمي الدعم املايل ،والتدريب من خالل برامج التمويل الأ�صغر ،ومحو الأمية املهنية لزيادة الدخل وا�ستقراره لدىالفقراء يف الريف ،وتعزيز �أمنهم الغذائي ،وتوفري مياه ال�شرب امل�أمونة ،ودعم متكني املر�أة ورفاهيتها.
 توفري الدعم ،من خالل برنامج القرى امل�ستدامة ،لعمليات ما بعد الإنتاج مثل املناولة ،والت�صنيع ،ومرافق التخزين،وحت�سني قنوات االت�صال بني املزارعني ،ومقدّمي اخلدمات ،والتجار ،و�شركات الأعمال الزراعية كتعزيز ال�صالت بني
�أطراف �سل�سلة القيم ،على �سبيل املثال ال احل�صر.
متخ�ص�صة للت�صدي لق�ضايا محددة تتعلق بالفقر يف الدول الأع�ضاء.
 �إحداث �صناديق ا�ستئمان ّيةِّ
 29الإح�صاءات الداخلية للبنك
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حتول �سوق العمل �إلى �سوق �أكرث تخ�ص�ص ًا ،يتطلب م�ستويات �أعلى من املهارة ،ويغدو التدريب املهني �أمر ًا �أ�سا�سي ًا لتقلي�ص البطالة لدى ال�شباب .ويف هذا الإطار،
ا�ستحدث " -ال�صندوق" برناجم ًا رائد ًا هو "برنامج محو الأمية املهنية" كو�سيلة مل�ساعدة ال�شباب والعاطلني على االنخراط يف �أن�شطة م�ستدامة لتوليد الدخل.

 تعميم ق�ضايا اجلن�سانية ،واحلكم ،والبيئة يف جميع عمليات ال�صندوق لزيادة املنافع للفقراء وتعظيم �أثرها.�سيوا�صل ال�صندوق اال�ضطالع بدوره املقرر يف تعبئة املوارد ال�ضرورية لدعم هذه الربامج .كما �سي�سخّ ر و�ضعه اال�سرتاتيجي
والفريد الجتذاب �شركاء لتعزيز هذه املوارد .وي�ستند برنامج عمليات ال�صندوق لعام 143٦هـ (201٥م) �إلى فكرة فحواها �أن
يتعي عليها العمل �سوي ًا لبذر البذور لتهيئة الفر�ص
حكومات الدول الأع�ضاء ،واملجتمعات املحلية ،وكذلك ال�شركاء الإمنائيني ّ
لإحداث حت�سينات دائمة يف حياة الفقراء ،ويعد ال�صندوق حتقيق هذا الهدف حتدي ًا حقيقي ًا له وللبنك الإ�سالمي للتنمية.
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العمليات سنة 1435هـ (2014م)
اإلسالمي للتنمية"
مشاريع وبرامج "صندوق التضامن
ّ

ت�سرت�شد عمليات متويل "�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية" بـ ـ "�سيا�سة جمموعة البنك للحد من الفقر" ،والتي تتطلب وجود
نهج منتظم ون�شط مل�ساعدة الدول الأع�ضاء يف جهودها الرامية �إلى احلد من الفقر .وهذا يت�ضمن تنفيذ نطاق عري�ض من
امل�شاورات مع �أ�صحاب امل�صلحة ،مبا فيها املجتمعات املحلية ،مقرتنة بتطوير ت�صميم را�سخ للربامج وامل�شاريع ،يت�ضمن �أف�ضل
املمار�سات الدولية مل�شاريع احلد من الفقر .وهذا النهج يت�سق مع التحول �إلى نهج متكامل للتنمية ،ي�شمل التمكني املجتمعي،
والتمويل الأ�صغر ،وبناء القدرات ،والرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والتدريب املهني ،و�إمداد الفقراء والفئات ال�ضعيفة بفر�ص توليد
الدخل .كما �أن �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية ي�ستند �إلى خربة البنك الإ�سالمي للتنمية ،وخربة م�ؤ�س�سات �أخرى منخرطة
يف امل�سعى نف�سه ،وي�شرك ا�ست�شاريني خارجيني من �أجل دعم العملية.
ويتمثل الهدف الأ�سا�س جلميع امل�شاريع املعتمدة يف عام 1435هـ يف حتقيق الأثر املتوقع للحد من الفقر يف املنتفعني امل�ستهدفني.
وبالأخذ يف االعتبار محدودية املوارد ،كان "ال�صندوق" انتقائي ًا يف اختيار هذه امل�شاريع و�صياغتها ب�أ�سلوب من �ش�أنه حتقيق
�أق�صى الآثار املمكنة وفق ًا للمعايري املو�ضوعة والإجراءات الت�شغيلية اخلا�صة بالبنك الإ�سالمي للتنمية .وهذا منعك�س يف
الأولويات القطاعية والرتكيز اجلغرايف ،ويف �شروط و�أحكام التمويل التي جرى تنفيذها بق�صد حتقيق ما يلي:
• م�ساعدة الفقراء للتحرر من براثن الفقر ،مع تركيز خا�ص على الفقراء املعدمني.
• حتقيق ا�ستدامة يف �أن�شطة احلد من الفقر التي يبذلها ال�صندوق ،بق�صد عدم االقت�صار فقط على م�ساعدة الدول
الأع�ضاء لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،و�إمنا �أي�ض ًا لإيجاد فر�ص للنمو وتوظيف الفقراء.
أكد هذا الرتكيز على �أهمية ال�شراكات
وبالإ�ضافة �إلى الأن�شطة امل�ستهدفة يف جماالت التنمية االجتماعية والب�شرية ،فقد � َّ
والتمويل امل�شارك لتكملة موارد ال�صندوق املحدودة ،وزيادة م�شاريعه .كما �أنه يدمج مكونات معينة يف براجمه ملعاجلة امل�سائل

�سكان مقاطعة "�أم تيمان" يف ت�شاد يحتفلون ب�إطالق م�شروع "ال�صندوق" للقرى امل�ستدامة يف املنطقة.
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العمليات سنة 1435هـ (2014م)

ال�شاملة ،مثل :احلفاظ على البيئة ،والأمور اجلن�سانية ،واحلوكمة ،وبحوث ال�شباب ،و�أف�ضل املمار�سات ،وال�سيما يف جماالت تقييم
الفقر ،وت�صميم ومتكني م�شاريع وبرامج احلد من الفقر ،ف�ض ًال عن املراقبة والتقييم.
ويجري النظر يف جميع امل�شاريع التي لها �أثر متوقع على حت�سني م�ستويات معي�شة ورفاه الفقراء فيما يتعلق بجميع االجتاهات
اال�سرتاتيجية املهمة للبنك التي لها �صلة مبا�شرة "باحلد من الفقر" ،و"حتقيق الرفاه للنا�س" .والتي تندرج �أي�ض ًا �ضمن املجاالت
الرئي�سية ال�سرتاتيجيات ال�شراكة القطرية للدول الأع�ضاء يف البنك بالن�سبة للقطر املعني .وتت�سم ب�أن مع ّدل العائد االقت�صادي
الداخلي لكل منها يزيد على .%10
اعتمادات المشاريع والبرامج

�شكل محوران هامان مو�ضوع اهتمام �أن�شطة
ال�صندوق يف جمال احلد من الفقر يف �سنة
1435هـ ،وهما�( :أ) احلر�ص على �أن توفر هذه
الأن�شطة فر�ص عمل �إ�ضافية ت�صل �إلى الفئات
املعنية من الفقراء واملحرومني عن طريق
عمليات متعددة القطاعات؛ (ب) النهو�ض
بتنمية ر�أ�س املال الب�شري ،وذلك بتعزيز
قطاعي التعليم وال�صحة.
وقام �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية
باعتماد  68م�شروع ًا (قرو�ض ًا وهبات) منذ
�إن�شائه ،بتكلفة كلية للم�شاريع بلغت  2.16مليار ر�ؤية ال�ضوء يف نهاية النفق� :أن�ضم "ال�صندوق" �إلى "حملة مكافحة العمى املمكن تفاديه" وا�ستعادة
دوالر �أمريكي .ومن هذا املبلغ� ،أ�سهم ال�صندوق القدرة على الإب�صار وتعزيز حياة ع�شرات الآالف من الرجال والن�ساء والأطفال يف �أفريقيا جنوب
ال�صحراء الكربى.
مببلغ  433.5مليون دوالر �أمريكي (،)%20.7
يف حني متت تغطية باقي التكلفة بوا�سطة البنك الإ�سالمي للتنمية وممولني م�شاركني �آخرين ،منهم :احلكومات الوطنية،
وامل�ؤ�س�سات املتعددة الأطراف ،واملانحون الثنائيون ،وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية.
وخالل �سنة 1435هـ ،جرى اعتماد 16عملية بقيمة  149.93مليون دوالر �أمريكي ،ل�صالح 13من الدول الأع�ضاء ،مقارنة
ب ــ14عملية بقيمة  82.13مليون دوالر �أمريكي اعتمدت ل�صالح  11من الدول الأع�ضاء يف �سنة 1434هـ (2013م) .وتقدر التكلفة
الإجمالية للم�شاريع املعتمدة يف عام 1435هـ مببلغ  373.28مليون دوالر �أمريكي .وبلغ �إجمايل ال�سحوبات منذ �سنة 1430هـ �إلى
�سنة 1435هـ مبلغ ًا وقدره  81.9مليون دوالر �أمريكي ،وهو ميثل ما ن�سبته  %18من �إجمايل التمويل املعتمد لل�صندوق حتى نهاية
�سنة 1435هـ (2014م) .وترجع الزيادة يف ال�سحوبات �إلى العدد املتنامي للم�شاريع املعتمدة لل�صندوق على امتداد ال�سنوات
اخلم�س ال�سابقة التي ا�ستوفت معايري ال�سحوبات.
وبالنظر �إلى الطبيعة املتعددة اجلوانب للفقر يف الدول الأع�ضاء ،ر َّكزت هذه امل�شاريع على قطاعات �أ�سا�سية ت�شكل ُل َّب جهود
ال�صندوق يف جمال احلد من الفقر ،وهي التعليم وال�صحة والتنمية الريفية والزراعية ،وتوفري املياه وال�صرف ال�صحي ،والنقل،
والطاقة .وكانت فحوى طريقة ال�صندوق يف اختيار هذه الربامج ،هي احلاجة �إلى تعزيز ملكية املجتمعات املحلية وامل�ستفيدين
املبا�شرين وتعهدهم بت�أمني ا�ستدامة هذه امل�شاريع بعد �إجنازها .وكانت اجلوانب اجلن�سانية ،وبناء القدرات من بني امل�سائل
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ال�شاملة يف جميع هذه امل�شاريع التي قام
بتمويلها "ال�صندوق" ملعاجلة العوائق التي
تواجهها الن�ساء يف التنمية االقت�صادية يف الدول
الأع�ضاء ،وال�سيما يف املناطق الريفية .وقد
ا�ستهدفت �أي�ض ًا �إمداد الفقراء والفئات ال�ضعيفة
بفر�ص لتوليد الدخل على �أ�سا�س م�ستدام.
ويدرك "ال�صندوق" �أن ر�أ�س املال الب�شري �أ�صل
�أ�سا�سي للفقراء ،و�أن تنميته تت�سم ب�أهمية
جوهرية يف �سبيل احلد من الفقر .ويدرك �أي�ض ًا
�أن امل�شاريع يف جماالت التعليم وال�صحة تر�سي
ترك وباء مر�ض �إيبوال �أثر ًا اجتماعي ًا واقت�صادي ًا هائ ًال على الدول املت�ضررة به ،انعك�س يف الزيادة
الكبرية يف معدل الوفيات ،والتزايد الكبري يف عدد الأيتام والأرامل ،و�إغالق املدار�س ،ووقف �أ�سا�س ًا وتبني عليه ،بعد ذلك ،معظم �أن�شطة
امل�شاريع احلكومية ،و�إرجاء اال�ستثمارات اجلديدة ،وخ�سارة الإيرادات احلكومية.
احلد من الفقر .و�أما يف جمال التعليم ،فكان
على ال�صندوق �أن يدعم اجلهود الوطنية الرامية �إلى تعزيز �سيا�سات التعليم للجميع يف �إطار قطاعي م�ستدام ومتكامل يرتبط
بو�ضوح با�سرتاتيجيات احلد من الفقر والتنمية .كما يدعم ال�صندوق التدريب املهني بو�صفه و�سيلة للأن�شطة املدرة للدخل امل�ستدام.
ويدرك "ال�صندوق" �أي�ض ًا �أنه يف حاالت الفقراملدقع ،تتعر�ض الن�ساء ،بوجه خا�ص ،للمخاطر ،نظر ًا لأنهن يرثن الفقر عن �آبائهن
و�أمهاتهن ،و�أنه ينبغي بالتايل الرتكيز على تعليم البنات ،وبخا�صة املرحلة االبتدائية ،باعتبار �أن ذلك ميثل جمال �أولوية للعمليات.
و�أما يف قطاع ال�صحة ،ففي مقدمة الأولويات العامة لل�صحة ،لدى ال�صندوق ،ي�أتي تعزيز الأنظمة ال�صحية ،وبخا�صة اخلدمات
ال�صحية الأ�سا�سية للمناطق الريفية يف الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا .ويف هذا املجال ،ف�إن الرعاية قبل الوالدة (وبخا�صة نا�سور
الوالدة) ،ومكافحة �أو ا�ستئ�صال الأمرا�ض مثل �شلل الأطفال ،و�إيبوال ،هي من بني م�شاكل ال�صحة العامة املدرجة يف برامج
ال�صندوق ،مع الت�أكيد على �أن هذا ال ميكن حتقيقه �إال من خالل تقوية الأنظمة املحلية ال�صحية ،وحت�سني �إمكانية الو�صول �إلى
مرافق املياه النظيفة والإ�صحاح ال�سليم .كما �أدرك ال�صندوق �أن اال�سرتاتيجيات الف ّعالة للتخل�ص من �آثار هذه الأوبئة تت�ضمن
مزيج ًا من العالج والتوعية والوقاية .ومن ّثم قام ال�صندوق بتعزيز براجمه املعنية ب�إعالم وتوعية اجلمهور ،ملحاربة هذه الأمرا�ض.
الدول األعضاء األقل نموًا هي أكبر المستفيدين من "الصندوق"

وفق ًا ل�سيا�سة البنك ب�ش�أن احلد من الفقر ،كانت الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا هي امل�ستفيد الأ�سا�سي من برامج ال�صندوق يف
�سنة 1435هـ (2014م) .وتت�سم هذه الدول بانخفا�ض دخل الفرد ،وانخفا�ض م�ستويات ر�أ�س املال الب�شري ،وارتفاع م�ستويات
الفقر و�سوء التغذية ،وارتفاع معدالت الزيادة ال�سكانية ،وهيمنة الزراعة املعي�شية ،وانخفا�ض م�ستويات الت�صنيع ،وانخفا�ض
م�ستوى التح�ضر املقرتن بت�سارع الهجرة من املناطق الريفية �إلى املناطق احل�ضرية ،وهيمنة القطاع غري الر�سمي ،وتخلف
العمالة والأ�سواق املالية وغري املالية.
وعلى ذلك ،ووفق ًا لل�سيا�سة املعتمدة للتمويل الذي يقدمه ال�صندوق ،مت توجيه ما ن�سبته  %80من �إجمايل متويالت ال�صندوق �صوب
هذه الدول ،وما ن�سبته � %20إلى جيوب الفقر الكائنة يف غري الدول الأع�ضاء الأقل منو ًا .وكان من املتوقع �أن ُيقدم معظم هذا
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التمويل ( %68من الإجمايل) �إلى دول يف �أفريقيا .و�أما التمويالت الباقية فقد جرى تقدميها �إلى �آ�سيا الو�سطى ( ،)%13وال�شرق
الأو�سط ( ،)%6و�آ�سيا ( .)%13وبااللتزام بهذه ال�سيا�سة ،يهدف ال�صندوق �إلى تقدمي �أق�صى دعمه للدول الأع�ضاء الأقل منو ًا
من خالل مزج �أف�ضل املمار�سات املجربة يف مكافحة الفقر مع املمار�سات والربامج االبتكارية التي تلبي احتياجات تلك الدول.
وبحلول نهاية عام 1435هـ (2014م)� ،أُجنزت  7عمليات ،ب�سحوبات جتاوزت ن�سبة  %90لهذة العمليات .وت�ضمنت امل�شاريع
املنجزة� :أربعة م�شاريع يف جمال التمويل الأ�صغر يف جمهورية قريغيزيا ،وطاجيك�ستان ،وكازاخ�ستان ،وبنني؛ وم�شروعني من
م�شاريع التنمية التي يقودها املجتمع املحلي يف �إندوني�سيا و�سرياليون ،وم�شروع ًا للوقاية من املالريا ومكافحتها يف ت�شاد .ويف
�ضوء تعهد ال�صندوق بالتح�سني امل�ستمر لفعاليته ،بد�أ ال�صندوق يف جتميع النتائج املتحققة من امل�شاريع التي �أُجنزت �أو �شارفت
على الإجناز ،من �أجل تر�سيخها و اال�ستفادة منها داخلي ًا يف عمليات ال�صندوق اجلارية.
ولقد ُمنحت تقييمات مر�ضية للم�شاريع املنجزة ،يف تقارير �إجناز امل�شاريع .ففي �إندوني�سيا ،على �سبيل املثال� ،أ�سهم ال�صندوق
يف "الربنامج الوطني لتمكني املجتمعات املحلية" ،والذي يعترب واحد ًا من �أجنح م�شاريع التنمية التي يقودها املجتمع املحلي يف
البالد .ذلك �أن الربنامج �أن�ش�أ فر�ص عمل ،وقدم قرو�ض ًا �إلى �صغار امل�شتغالت بالتجارة والأعمال التي تُدار من املنازل ،وزاد
�إمكانية و�صول املجتمع املحلي �إلى الأ�سواق ،ومراكز املدن ،و�إمدادات املياه النظيفة ،ومرافق ال�صحة والتعليم .ويف املجتمعات
التي يدعمها الربنامج الوطني لتمكني
املجتمعات املحلية ،ازدادت احتماالت خروج
الأ�سر ال�صغرية من مرحلة الفقر �إلى االعتماد
على الذات.
و ُيالحظ �أن ال�شروط والأحكام املنطبقة على
امل�شاريع املعتمدة �أثناء العام ُو�ضعت على اعتبار
�أنها �سوف ت�ضمن تنفيذ ًا �سل�س ًا للم�شاريع،
ُ�سرع من اال�ستفادة من عائدات القرو�ض
وت ِّ
املقدمة من ال�صندوق .كما �أن دعم ال�صندوق
لهذه امل�شاريع ميثل انعكا�س ًا ل�سيا�سته املعتمدة
لتعزيز التنمية االجتماعية واالقت�صادية،
واحلد من الفقر يف الدول الأع�ضاء ،من خالل
حت�سني الو�صول �إلى �شبكات وخدمات البنية
الأ�سا�سية الوطنية املتكاملة.

اعتمد ال�صندوق برناجم ًا رائدا ًيدر�س احتياجات الفقراء من الطاقة ،ويت�أكد من التعجيل بتقدمي
خدمات مالئمة قابلة للتنفيذ ومتجددة للحد من وط�أة الفقر.

النهوض بالتمويل المشترك مع الشركاء اإلنمائيين

يت�سم التمويل امل�شرتك ،بو�صفه جزء ًا من ال�سعي �إلى تعبئة املوارد ،ب�أنه �ضروري لزيادة موارد ال�صندوق لتحقيق �آثار جمدية
لدى الدول امل�ستفيدة .وهناك حاجة ُم�ؤ َّكدة لل�شراكات ،مبا فيها ال�شراكات مع م�ؤ�س�سات متويل �إمنائي خارجية ،من �أجل تعزيز
فعالية وكفاءة التمويالت التي يقدمها ال�صندوق يف الدول الأع�ضاء .وميكن �أن ي�ؤدي التمويل امل�شرتك �إلى حت�سني الكفاءة يف
امل�ؤ�س�سات املالية ،وتقليل التكاليف ،وحفز ال�ستثمارات �أكرب ،وفعل الكثري بالقليل.
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أهمية الشراكات االستراتيجية

ي�سعى ال�صندوق جاهد ًا ،مبا يتما�شى مع �سيا�سة البنك للحد من الفقر ،ل�صوغ �شراكات ا�سرتاتيجية للتنفيذ الف ّعال ل�سيا�سته.
و ُيالحظ �أن ال�شراكات والتحالفات اال�سرتاتيجية متنح ال�صندوق ميزة تناف�سية وفر�صة للو�صول �إلى جمموعة �أعر�ض من املوارد
واخلربات �أكرث مما كان ب�إمكانه احل�صول عليه .وهذا يعني �أن ال�شراكة ميكن �أن ت�ساعد يف �إمداد دولنا امل�ستفيدة مبجموعات
متميزة من املهارات وفر�ص التمويل امل�شرتك التي ت�ضيف قيمة مل�شاركة ال�صندوق .كما �أن ال�شراكة مع املنظمات غري احلكومية
والوكاالت املتخ�ص�صة ،كما يف قطاع ال�صحة (مثال :عملية مكافحة نا�سور الوالدة يف �شرقي �أوغندا) ،ت�ضمن �أن يُقدِّ م ه�ؤالء
ال�شركاء ن�شاط ًا ممتاز ًا يف جماالت اخلدمة التي هي �ضرورية لنجاح م�شاريع ال�صندوق .كما �أنهم ين�ش�ؤون �أهداف ًا برناجمية
حتفيزية �إذا �شاركوا يف التكاليف ،ويوفرون دعم ًا �أكرب ملوارد ال�صندوق املحدودة ،بحيث ي�ستطيع �أن يحقق �أهدافه ب�شكل �أكرث
�شمو ًال .كما �أن هذا ي�شكل واحد ًا من �أف�ضل ال�سبل لتعزيز عالقات العمل ،وحت�سني احلوكمة ،ومن ّثم ُي ِّ
�ضخم املنافع والنجاحات.
وقد �أن�ش�أ "ال�صندوق" �شراكات مع نطاق وا�سع من جمتمع التنمية .و�أهم �شركاء "ال�صندوق" يف الأن�شطة الإمنائية حكومات الدول
امل�ستفيدة .غري �أن ال�صندوق عزز حوار ال�سيا�سات ب�إ�شراك جمموعة كبرية من الأطراف املعنية يف العمل ،وال�سيما يف تنفيذ
"برنامج محو الأمية املهنية" و"برنامج دعم التمويل الأ�صغر" و"برنامج القرى امل�ستدامة" .وبذلك يرمي "ال�صندوق" �إلى ك�سب
اخلربة من �إقامة �شراكات ا�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات واملنظمات الأكرث خربة �أو الأكرث قدرة على �ضمان امل�شاركة يف هذه الربامج
وتنفيذها بفعالية.
�إعتمادات ال�صندوق الرتاكمية (مباليني الدوالرات)
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اعتمادات مشاريع الصندوق 1435 -هـ (2014م)

(املبالغ مباليني الدوالرات الأمريكية)
ا�سم امل�شروع

الدولة

التكلفة الكلية
للم�شروع

اعتمادات
ال�صندوق

�ساحل العاج

م�شروع التمويل الأ�صغر الت�شاركي وبناء القدرات

22 640 000

11 000 000

الكامريون

م�شروع دعم التعليم الأ�سا�سي يف جماالت الأولوية

18 500 000

7 000 000

النيجر

م�شروع القرى امل�ستدامة

11 560 000

10 000 000

بوركينافا�سو

دعم مل�شروع التعليم ثنائي اللغة

16 800 000

7 500 000

�سورينام
موزمبيق

م�شروع �إ�صالح التعليم والتدريب الفني واملهني
م�شروع تنمية الزراعة املائية داخلي ًا ،و�صيد الأ�سماك االحرتايف

18 490 000

5 500 000

20 150 000

5 000 000

نيجرييا

م�شروع التعليم ثنائي اللغة

75 160 000

12 000 000

غينيا

م�شروع دعم تنمية املدار�س الفنية واملهنية

28 560 000

10 000 000

ال�سنغال

م�شروع دعم الربنامج احلكومي للوقاية من مر�ض املالريا
ومكافحته

11 430 000

10 000 000

بوركينافا�سو

م�شروع كهربة الريف با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية

13 400 000

12 000 000

غينيا

م�شروع القرى امل�ستدامة

12 000 000

10 000 000

بنغالدي�ش

برنامج حت�سني الو�صول �إلى الطرق الريفية يف مقاطعة "�سيلهت"

36 800 000

15 000 000

�سرياليون

 :GIETRENKالتنمية التي يقودها املجتمع املحلي ل�سرياليون،
املرحلة الثانية.

51 930 000

15 000 000

�إقليمي

برنامج الإطار املقرتح لدعم جهود ال�سيطرة على وباء مر�ض
"فايرو�س ايبوال" للدول املت�أثرة به.

10 000 000

املنطقة العربية

برنامج �إطار عمل م�شاريع املر�أة وال�شباب ،للدول العربية التي متر
مبرحلة انتقال.

33 000 000

9 500 000

�أوغندا

م�شروع املنظمات غري احلكومية املعني بوقاية ومعاجلة الن�ساء
امل�صابات بنا�سور الوالدة يف �أوغندا ،و�إعادة �إدماجهن اجتماعي ًا.

178 340

130 000

النيجر

عمليات تبادل اخلربات واملعرفة بني النيجر (امل�ستفيد) وتركيا
(املقدم) يف �إطار عمل التحالف ملكافحة العمى املمكن جتنبه.

2 250 000

150 000

ت�شاد والنيجر

منحة م�ساعدة فنية مل�شروع مكافحة العمى ،يف ت�شاد والنيجر ،يف
�إطار التحالف ملكافحة العمى الذي ميكن جتنبه.

350 000

150 000

373 198 340

149 930 000

املجموع
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عملية تبادل للخبرات والمعارف بين النيجر (المستفيد) وتركيا (مقدم الخدمة)
بموجب "إطار التحالف من أجل القضاء على العمى الذي يمكن تفاديه"

تعقد امل�ؤ�س�سة الرتكية غري احلكومية للإغاثة الإن�سانية ،مبوجب �إطار مبادرة االحتاد املذكورة �أعاله� ،شراكة مع البنك
الإ�سالمي للتنمية وحكومة النيجر لإن�شاء وحدة للعيون يف النيجر للم�ساهمة يف ت�سهيل احل�صول على الرعاية ال�صحية
النوعية للعيون يف النيجر.
و�ستتولى املنظمة غري احلكومية املذكورة �آنف ًا �إن�شاء الوحدة الطبية للعيون يف م�ست�شفى "المورد" يف نيامي العا�صمة،
وت�شغيلها ملدة خم�س �سنوات قبل ت�سليمها �إلى ال�سلطات املحلية ،كما تتولى ،بو�صفها الطرف املقدم للخربات املطلوبة،
التدريب امل�ستمر للموظفني املحليني يف املجاالت الطبية والإدارية ،تعزيز ًا للقدرات املحلية .و�سوف تقدم املنظمة الرتكية
املزودة بفريق من الأطباء الأتراك العالج لل�سكان املحليني بالتعاون مع الربنامج الوطني لل�سيطرة على العمى يف النيجر،
وتتحمل كامل تكلفة �إن�شاء الوحدة الطبية وامل�صروفات املتعلقة بالتدريب والت�شغيل يف غ�ضون فرتة ال�سنوات اخلم�س.
�أما النتائج املتوقعة من هذه العملية فهي كما يلي:
	ا�ستعادة  30000مري�ض الب�صر بعد اخل�ضوع لعمليات جراحية جمانية ف�ض ًال عن �أنواع العالج الأخرى املقدمة �إلىال�سكان املحليني.
 تدريب �أخ�صائيي رعاية العيون املحليني وتزويدهم باملهارات املعززة. توفري جراحة العيون  Phacoemulsificationالتي تعد �أكرث عمليات �إزالة املياه البي�ضاء تطور ًا واملطبقة يفم�ست�شفى "المورد".
تقدر التكلفة الإجمالية لعملية تبادل اخلربات واملعارف هذه  2.250.000دوالر �أمريكي .وي�ساهم ال�صندوق يف العملية
مببلغ  130000دوالر �أمريكي مبنحة من مخ�ص�ص �صندوق الوقف لعام 1434هـ ،لتغطية نفقات توريد املعدات الطبية.
كما يتم توفري  20000دوالر �أمريكي من مخ�ص�ص منح برنامج املنظمات غري احلكومية لعام 1434هـ.
.2

مشروع آلية التمويل األصغر التشاركية الوطنية وبناء القدرات في جمهورية كوت
ديفوار

	الهدف املحدد للم�شروع هو تطوير برنامج ت�شاركي وطني للتمويل الأ�صغر .ويتوقع �أن ميكن هذه النهج و�سطاء
التمويل الأ�صغر من تقدمي متويل موجه نحو اال�ستثمار �إلى امل�ستفيدين من التمويل الأ�صغر يف �سل�سلة قيمة الأعمال
اال�سرتاتيجية ،بهدف تعزيز قدرات قطاع التمويل الأ�صغر من �أجل �إدماج ال�سكان ذوي الدخل املنخف�ض يف االقت�صاد.
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ويتوقع �أن يتم ،من خالل هذه العملية التي ت�ستغرق خم�س �سنوات ،تدريب وتوجيه  60000م�ستفيد على الأقل من
التمويل الأ�صغر الت�شاركي ليتحولوا �إلى عنا�صر اقت�صادية ن�شطة من خالل  12م�ؤ�س�سة للتمويل الأ�صغر.
ويعترب امل�شروع ن�سخة طبق الأ�صل من برنامج ناجح طبقه "البنك" يف بنني .و�سوف يدخل الربنامج العمل بنهج التمويل
الأ�صغر الت�شاركي يف م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر يف كوت ديفوار .ويتكون امل�شروع من مرحلتني ،تُخ�ص�ص املرحلة الأولى
لربنامج بناء القدرات للو�سطاء وامل�ستفيدين من التمويل الأ�صغر� .أما املرحلة الثانية فتنطوي على تقدمي خط متويل
يف �شكل متويل دائري لتنفيذ نتائج بناء القدرات ،وهذا النهج ي�شجع و�سطاء التمويل الأ�صغر على التعامل مع الفقراء
بتعزيزا�ستثماراتهم وانخراطهم يف �سال�سل قيم الأعمال ،من خالل �أمنوذج متويل ت�شاركي مبا ينطوي عليه من
جمموعة نتائج ،ونظام لإدارة املعلومات ،وبرنامج لتنمية املهارات.
تقدر التكلفة الإجمالية للم�شروع مببلغ  22.64مليون دوالر �أمريكي ،منه قر�ض يقدمه ال�صندوق �إلى حكومة كوت
ديفوار مببلغ  11مليون دوالر �أمريكي ( 7.30مليون دينار �إ�سالمي تقريب ًا � -أي  %49من التكلفة الإجمالية) .وتكون
فرتة التمويل املقرتح � 20سنة ت�شمل فرتة �سماح من � 5سنوات .وي�سدد �أ�صل القر�ض ب�أق�ساط ن�صف �سنوية عددها 30
ق�سط ًاُ ،ي�ستحق �سداد الق�سط الأول بعد نهاية فرتة ال�سماح ،وي�ؤدى عن القر�ض ر�سم خدمة ال يتجاوز  %2يف ال�سنة من
مبلغ القر�ض.
.3

منح مساعدة فنية لمشروع مكافحة العمى في تشاد والنيجر بموجب إطار "االتحاد
من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه"

	الهدف العام للم�شروع هو امل�ساهمة يف التخفيف من الفقر يف ت�شاد والنيجر من خالل ا�سرتاتيجيات احلد من انت�شار
العمى الناجم عن عتامة العني وحت�سني احل�صول على الرعاية ال�صحية النوعية للعينني .ويهدف امل�شروع ب�شكل �أكرث
حتديد ًا لإعادة القدرة على الإب�صار لنحو � 2300شخ�ص ،وحت�سني مهارات موظفي �صحة العينني املحليني يف كل من
ت�شاد والنيجر.
ي�شمل نطاق امل�شروع تنفيذ ثماين حمالت ملعاجلة عتامة العينني ،مع تدريب �أطباء العيون املحليني وم�ساعديهم يف
البلدين .ويتوقع �أن ينفذ امل�شروع يف غ�ضون عام من تاريخ �أول �سحب للم�شروع.
واعتمد امل�شروع يف �شكل منحة ال تتجاوز  250000دوالر �أمريكي مقدمة من الوقف لعام 1434هـ.
.4

مشروع لمنظمة غير حكومية بشأن الوقاية والعالج وإعادة اإلدماج االجتماعي للنساء
الالتي يعانين من ناسور الوالدة في أوغندا

يهدف امل�شروع لتوفري الرعاية ال�شاملة ملائتي امر�أة يعانني من الإعاقة ال�صحية الناجمة عن الوالدة ،ونا�سور الوالدة
يف �شرق �أوغندا .وي�شمل امل�شروع تطبيق نهج �شامل متعدد التخ�ص�صات من خالل ا�سرتاتيجيات الوقاية (املعلومات،
التوعية ،حت�سني اخلدمات ال�صحية) والعالج (الرعاية العالجية) و�إعادة الت�أهيل (التعليم وامل�شورة) و�إعادة الإدماج
(الدعم االجتماعي واالقت�صادي).
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و�سوف ي�ساعد امل�شروع املقرتح على زيادة الوعي باحلالة ال�صحية وكيفية الوقاية منها ،وتوفري العمليات اجلراحية
املدعومة مالي ًا ،ف�ض ًال عن توفري املهارات الفنية والدعم االقت�صادي للمر�ضى مل�ساعدتهم على �إعادة بناء حياتهم
لي�صبحوا عنا�صر منتجة يف جمتمعاتهم املحلية.
	اعتمد امل�شروع يف �شكل منحة ال تتجاوز  130000دوالر �أمريكي من مخ�ص�ص املنح بال�صندوق لعام 1434هـ.
.5

مشروع دعم التعليم األساسي في المناطق ذات األولوية  -الكاميرون

يهدف امل�شروع املقرتح لدعم قطاع التعليم يف الكامريون وا�سرتاتيجية التدريب (2013م2020-م) للتعجيل ب�إجناز
الأهداف الإمنائية للألفية املتعلقة بالتعليم .و�سيعمل امل�شروع حتديد ًا على حتقيق الآتي�( :أ) ت�سهيل احل�صول على
التعليم االبتدائي يف املناطق ذات الأولوية امل�ستهدفة مع �إيالء اهتمام خا�ص للفتيات( ،ب) تعزيز نوعية خدمات
التعليم املقدمة� .أما النتائج الأ�سا�سية املتوقعة فت�شمل الآتي�( :أ) بناء  40مدر�سة ابتدائية (ت�شمل  240ف�ص ًال
درا�سي ًا) كاملة الت�شغيل ت�ستوعب  14400تلميذ ًا وتلميذة (ن�صفهم من الإناث) يتم تزويدهم بتعليم نوعي بحلول
عام 2018م( ،ب) مناهج درا�سية قائمة على الكفاءة للمرحلة االبتدائية يتم اعتمادها وتطبيقها يف جميع ال�صفوف
االبتدائية يف الكامريون بحلول عام 2018م( ،ج) تدريب  1500معلم ومعلمة (ن�صفهم من الإناث) يف املجاالت
املختلفة بحلول عام 2017م( ،د) خف�ض معدل الر�سوب من  %14.9يف عام 2011م �إلى  %10بحلول عام 2018م.
(هـ) زيادة معدل النجاح من ال�صف ال�ساد�س �إلى ال�صف ال�سابع من  %69.3يف عام 2011م �إلى  %78يف عام 2018م
و�إلى  %84يف عام 2020م يف مناطق امل�شروع.
�أما نطاق امل�شروع في�شمل ما يلي�( :أ) بناء وجتهيز  40مدر�سة ابتدائية ( 240ف�ص ًال مدر�سي ًا) ومزودة باملاء والكهرباء؛
ف�ض ًال عن  120م�سكن ًا للمدر�سني وملديري املدار�س يف املناطق التعليمية ذات الأولوية( ،ب) توفري مقررات درا�سية
جديدة متتاز بالكفاءة للم�ستوى االبتدائي( ،ج) التدريب يف جمال املتابعة الرتبوية و�إدارة الف�صول املدر�سية ،والتزام
نهج و�أ�ساليب قائمة على الكفاءة ،وتقنية االت�صاالت واملعلومات( ،د) دعم وحدة �إدارة امل�شروع ،واخلدمات الإدارية
للإ�شراف على الأعمال ،وخدمات متابعة امل�شاريع والتقييم واملراجعة.
	اعتمد امل�شروع من خالل متويل قر�ض مببلغ  9ماليني دوالر �أمريكي من �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية .واعتمد
البنك الإ�سالمي للتنمية للم�شروع قر�ض ًا مببلغ  16مليون دوالر �أمريكي .وتقدم حكومة الكامريون من جانبها  7ماليني
دوالر �أمريكي للم�شروع.
.6

مشروع القرى المستدامة  -جمهورية النيجر

	الهدف الأ�سا�سي مل�شروع القرى امل�ستدامة تخفيف الفقر يف منطقة امل�شروع يف محلية «قويالدجو» مب�ساعدة تدخالت
منخف�ضة التكلفة وم�ستدامة يقودها املجتمع املحلي ،تكون م�صممة بحيث تنا�سب االحتياجات املحددة للمجتمعات
املحلية .ومن النتائج الأ�سا�سية التي يتوقع �أن يحققها امل�شروع عند �إجنازه الآتي�( :أ) �سوف ي�ستفيد جميع �أع�ضاء محلية
«قويالدجو» ا�ستفادة مبا�شرة من تدخل امل�شروع يف قطاعات متعددة( ،ب) ت�شكيل وتعزيز «جمموعة امل�ساعدة الذاتية»
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(هناك على الأقل  80من هذه املجموعات ت�ضم نحو  2000فرد)( ،ج) ا�ست�صالح وزراعة  5900هكتار من الأرا�ضي
الزراعية( ،د) حتقيق معدل ت�سجيل �صاف يف التعليم االبتدائي بن�سبة  %100للبنني والبنات( ،ه) ت�سهيل احل�صول على
مزيد من الرعاية قبل الوالدة (امل�ستهدف ،)%60 :وتوفري امل�ساعدة يف الوالدة (امل�ستهدف  )%50واملعاجلة والوقاية
من فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية (امل�ستهدف  ،)%100وتوفري النامو�سيات املعاجلة باملبيدات احل�شرية (امل�ستهدف
 ،)%100ومعاجلة الأطفال من �سوء التغذية (امل�ستهدف .)%100
	اعتمد للم�شروع قر�ض من ال�صندوق مببلغ  10ماليني دوالر �أمريكي ملنفعة حكومة جمهورية النيجر.
.7

مشروع إصالح التعليم الفني والمهني والتدريب  -سورينام

	الهدف العام للم�شروع هو امل�ساهمة يف تنمية موارد ب�شرية ماهرة .كما يهدف امل�شروع �إلى تهيئة بيئة م�ساعدة
على تعزيز القدرة على اكت�ساب املهارات و�إمكانية توظيف اخلريجني .ومن النتائج الأ�سا�سية التي �سيتمخ�ض عنها
امل�شروع ما يلي:
• زيادة معدل توظيف اخلريجني بن�سبة  %10بحلول عام 2020م.
• �إن�شاء الهيئة الوطنية للتدريب ومراكز التدريب واملراكز العملية وت�شغيلها بحلول عام 2018م.
• �إن�شاء وجتهيز ثمانية مراكز للتدريب ت�ضم  98ور�شة عمل.
• ت�سهيل احل�صول على التدريب العملي ملنفعة  16000طالب وطالبة.
ي�شمل نطاق امل�شروع ما يلي�( :أ) بناء وجتهيز مراكز للتدريب( ،ب) التنمية امل�ؤ�س�سية وبناء القدرات( ،ج) دعم
�إدارة امل�شروع.
تقدر التكلفة الإجمالية للم�شروع مببلغ  18.49مليون دوالر �أمريكي ،ي�سهم ال�صندوق فيها مببلغ  5.50مليون دوالر
بعملية متويل قر�ض ،مدته � 15سنة ،ت�شمل فرتة �سماح من � 3سنوات ،وبر�سم خدمة ال يتجاوز  %2يف ال�سنة من مبلغ
القر�ض.
واعتمد البنك من جانبه متوي ًال باال�ست�صناع للم�شروع مببلغ  5.27مليون دوالر �أمريكي ،يف حني ت�سهم حكومة
�سورينام مببلغ  2.72مليون دوالر �أمريكي يف التكلفة الإجمالية للم�شروع.
.8

مشروع التعليم االبتدائي ثنائي اللغة  -بوركينا فاسو

يهدف امل�شروع لدعم اخلطة اال�سرتاتيجية للحكومة لتطوير التعليم الأ�سا�سي لل�سنوات ما بني 2012م2021-م ،حتقيق ًا
لهدف التعليم للجميع وللأهداف الإمنائية للألفية املتعلقة بقطاع التعليم .و�سوف ي�سهم امل�شروع يف الآتي�( :أ) حت�سني
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احل�صول على التعليم الأ�سا�سي الثنائي اللغة مع �إيالء اهتمام خا�ص بتعليم البنات( ،ب) حت�سني نوعية التعليم الأ�سا�سي
الثنائي اللغة( ،ج) تعزيز قدرات وزارة التعليم الوطني ومحو الأمية على �إدارة نظام التعليم باللغتني العربية والفرن�سية.
تقدر التكلفة الإجمالية للم�شروع مببلغ  16.8مليون دوالر �أمريكي ،ي�سهم ال�صندوق فيها مببلغ  7.5مليون دوالر ()%44.6
بتمويل قر�ض مدته � 30سنة ،ي�شمل فرتة �سماح من � 10سنوات ،بر�سم خدمة ال يتجاوز  %0.75يف ال�سنة من مبلغ القر�ض.
واعتمد «البنك» متوي ًال باال�ست�صناع للم�شروع مببلغ  7.5مليون دوالر �أمريكي ملنفعة امل�شروع ،يف حني تقدم حكومة
بوركينا فا�سو مبلغ  1.8مليون دوالر �أمريكي م�ساهمة منها يف تكلفة امل�شروع الإجمالية.
.9

دعم المشروع الوطني لمكافحة ومراقبة مرض المالريا  -جمهورية السنغال

يهدف امل�شروع �إلى امل�ساهمة يف حتقيق �أهداف الربنامج الوطني لل�سيطرة على مر�ض املالريا الذي ي�سعى لبلوغ عتبة ما قبل
الق�ضاء على املر�ض (�أي �أقل من حالة واحدة لكل �ألف ن�سمة) بحلول العام 2018م .وي�شمل نطاق امل�شروع ما يلي�( :أ) �شراء
وتوزيع نامو�سيات معاجلة باملبيدات احل�شرية طويلة الأجل( ،ب) �شراء �أجهزة للت�شخي�ص ال�سريع و�أدوية م�ضادة للمالريا،
(ج) دعم �إدارة امل�شروع.
ويهدف امل�شروع خلف�ض الإ�صابة باملر�ض والوفيات الناجمة عنه وذلك من خالل الوقاية من انتقال املر�ض وحت�سني
�إدارة احلاالت املر�ضية على م�ستوى الرعاية ال�صحية الأولية� .أما النتائج املتوقعة من امل�شروع فت�شمل الآتي�( :أ)
ا�ستفادة  2.5مليون فرد على الأقل من احل�صول على نامو�سيات جمانية معاجلة باملبيدات احل�شرية طويلة الأجل،
(ب) �إجراء اختبار للت�شخي�ص ال�سريع( ،ج) التوزيع املجاين لنحو  708000جرعة دوائية م�ضادة للمالريا على م�ستوى
الرعاية ال�صحية الأولية( ،د) ا�ستفادة  2.5مليون فرد من الأن�شطة التعليمية يف جمال املعلومات واالت�صاالت.
تقدر كلفة امل�شروع الإجمالية بنحو  11.43مليون دوالر �أمريكي ،ي�سهم ال�صندوق فيها مببلغ  10ماليني دوالر ()%87
بتمويل قر�ض مدته � 30سنة ت�شمل فرتة �سماح � 10سنوات ،ور�سم خدمة ال يتجاوز  %0.75يف ال�سنة من مبلغ القر�ض.
وت�سهم حكومة ال�سنغال يف تكلفة امل�شروع مببلغ  1.43مليون دوالر �أمريكي (.)%13
.10

دعم مشروع تطوير المدارس الفنية والمهنية  -غينيا

	الهدف الرئي�س للم�شروع دعم خطة حكومة غينيا يف قطاع التعليم ،التي ت�سعى لإنتاج قوة عاملة م�ؤهلة تلبي متطلبات
االقت�صاد .و�سوف ي�سهم امل�شروع يف ت�سهيل احل�صول على تدريب وتعليم فنيني ومهنيني من خالل �إن�شاء وجتهيز
مدار�س مهنية جديدة ،وتدريب املعلمني ،وتطوير املقررات الدرا�سية ،ويتوقع �أن ي�ستفيد من امل�شروع بحلول عام
2019م  1400طالب وطالبة و 90مدرب ًا.
ي�شمل نطاق امل�شروع الآتي�( :أ) بناء وجتيز مدر�ستني مهنيتني لقطاعي التعدين والإن�شاءات( ،ب) تدريب املدربني
يف الربامج املتخ�ص�صة ذات ال�صلة( ،ج) تطوير املناهج الدرا�سية( ،د) اخلربة يف جمال ال�شراكة بني القطاعني
28

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

2

العمليات سنة 1435هـ (2014م)

العام واخلا�ص( ،هـ) قاعات الدرا�سة( ،و) التدريب على القيادة و�إدارة امل�شاريع ،واملتابعة والتقييم( ،ز) �إن�شاء نظام
ملعلومات �إدارة التدريب والتعليم الفنيني واملهنيني( ،ح) تقييم �أثر امل�شروع( ،ط) وحدة �إدارة امل�شروع( ،ي) ا�ست�شاري
الت�صميم والإ�شراف( ،ك) مراجعة احل�سابات واخلدمات ذات ال�صلة.
تقدر التكلفة الإجمالية للم�شروع مببلغ  28.56مليون دوالر �أمريكي ،ي�سهم ال�صندوق فيها مببلغ  10ماليني دوالر
( )%35عن طريق متويل قر�ض مدته � 30سنة منها فرتة �سماح � 10سنوات ،ور�سم خدمة ال يتجاوز  %0.75يف ال�سنة
من قيمة القر�ض.
وافق "البنك" على متويل قر�ض مببلغ  8ماليني دوالر �أمريكي ومتويل عملية ا�ست�صناع مببلغ  7ماليني دوالر ملنفعة
امل�شروع ،يف حني تقدم حكومة غينيا مبلغ  3.56مليون دوالر.
.11

مشروع تحسين الطرق الريفية في مقاطعة سيلهيت  -بنغالديش

يهدف امل�شروع للم�ساهمة يف جهود احلكومة الرامية للتخفيف من ح ّدة الفقر بت�سهيل الو�صول �إلى الأرياف وتعزيز
البنية التحتية لإدارة الأ�سواق ملنفعة ال�سكان الريفيني يف مقاطعة �سيلهيت .ومن النتائج الأ�سا�سية املتوقعة من امل�شروع
ما يلي�( :أ) �شق ُطرق ريفية جديدة طولها  559كلم ت�شمل الطرق االحتادية والقروية ،وبناء � 38سوق ًا ريفية �أو حت�سينها
وتطويرها( ،ب) �إيجاد مليون فر�صة عمل جديدة للقرويني (ن�صفهم من الن�ساء) وذلك من خالل الأعمال املدنية
و�أعمال ال�صيانة للطرق الريفية( ،ج) تي�سري ح�صول  2.7مليون من ال�سكان الريفيني �إلى اخلدمات االجتماعية
واالقت�صادية (كاملدار�س واملراكز ال�صحية والأ�سواق).
ي�شمل نطاق امل�شروع الأ�شغال املدنية الالزمة لبناء وحت�سني الطرق االحتادية والريفية التي ت�سهل و�صول �سكان القرى
�إلى الطرق الإقليمية �أو �شبه الإقليمية و�إلى اخلدمات االجتماعية وال�صحية ،ف�ض ًال عن ت�سويق منتجاتهم بكفاءة �أكرب.
و�سوف يعمل امل�شروع على حت�سني قدرات املزارعني يف ت�سويق منتجاتهم الزراعية من خالل بناء وحت�سني الأ�سواق
الريفية .وي�شمل امل�شروع املكونات التالية�( :أ) البنية التحتية الأ�سا�سية( ،ب) معدات البناء وال�صيانة( ،ج) ا�ست�شاري
الت�صاميم والإ�شراف( ،د) تعزيز جلان �إدارة الأ�سواق وتطوير جمموعات الت�سويق( ،هـ) دعم �إدارة امل�شروع.
تقدر الكلفة الإجمالية للم�شروع مببلغ  36.8مليون دوالر �أمريكي ،ي�سهم ال�صندوق فيما مببلغ  15مليون دوالر ()%40.8
عن طريق متويل قر�ض مدته � 30سنة منها فرتة �سماح � 10سنوات ،ور�سم خدمة ال يتجاوز  %0.75يف ال�سنة من مبلغ
القر�ض لتغطية النفقات الإدارية للقر�ض.
ووافق «البنك» على متويل قر�ض للم�شروع مببلغ  3ماليني دوالر �أمريكي وعلى عملية ا�ست�صناع مببلغ  12مليون دوالر،
يف حني ت�سهم حكومة بنغالدي�ش يف تكلفة امل�شروع مببلغ  6.8مليون دوالر (.)%18.5
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.12

إطار برنامج مشروع النساء والشباب للدول العربية التي تمر عبر مرحلة انتقالية

يهدف امل�شروع لتعزيز �سبل العي�ش للن�ساء وال�شباب يف الدول العربية التي متر عرب مرحلة انتقالية ،ولتح�سني فر�ص
حتقيق ا�ستقاللهم االقت�صادي .وبذلك يهدف الربنامج لتحقيق الآتي�( :أ) توفري بناء القدرات للم�ؤ�س�سات التي لها
�أهمية حيوية بالن�سبة لإيجاد الأعمال وللأن�شطة املدرة للدخل للفقراء( ،ب) دعم تنمية القطاعات التي لها �أثر مهم
على رفاه الن�ساء الفقريات وال�شباب الفقراء( ،ج) ت�شجيع الأن�شطة التي تي�سراال�ستهداف الفعال للفقراء .من املعايري
امل�ستخدمة يف اختيار الدول املنا�سبة لتنفيذ الربنامج يف هذا لإطار ما يلي�( :أ) �أن تكون من الدول الأع�ضاء يف �شراكة
دوفيل ،30بالإ�ضافة �إلى فل�سطني( ،ب) م�ستوى احلاجة (م�ستوى الفقر)( ،ج) القدرة املحتملة على توفري فر�ص
فريدة للمجموعات امل�ستهدفة .و�سوف ي�شجع الربنامج مبادرات ال�شركاء املحليني واخلارجيني التي من �ش�أنها �أن تعزز
ا�ستدامة �أن�شطة الربنامج.
	املبلغ الكلي املعتمد للربنامج يبلغ  75مليون دوالر �أمريكي ،منه  30مليون دوالر ( )%40يقدمه �صندوق الت�ضامن
الإ�سالمي للتنمية على مدى ثالث �سنوات مالية .وي�سهم البنك الإ�سالمي للتنمية مببلغ  18.5مليون دوالر �أمريكي
( )%24.7من خالل �صناديقه اال�ستئمانية على مدى ثالث �سنوات مالية .كما تقدم �إدارة اململكة املتحدة للتنمية
«�ص َلت ُِك» القطرية
الدولية ( )DFIDمنحة مببلغ  16.5مليون دوالر �أمريكي للن�ساء رائدات امل�شاريع ،وتقدم م�ؤ�س�سة ِ

31

 10ماليني دوالر �أمريكي لرواد امل�شاريع من ال�شباب.
.13

البرنامج اإلطاري لدعم جهود مكافحة مرض ايبوال الفيروسي الوبائي في الدول
المتضررة  -إقليمي

	الإيبوال عبارة عن مر�ض يتميز باحلمى الفريو�سية النزفية ،وهو مر�ض معدٍ جد ًا وغالب ًا ما يكون قات ًال (معدل الوفيات
مرتفع للغاية) للم�صابني به من الب�شر والقردة .وال يوجد له �أي عالج �أو لقاح بعد.
� 30أطلقت �شراكة دوفيل من قبل جمموعة البلدان الثمانية يف مايو 2011م رد ًا على التغريات التاريخية اجلارية يف عدد من الدول يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .وتهدف املبادرة للدعم الدويل لل�سيا�سات االقت�صادية املحلية التي لها �أهمية حا�سمة يف بناء الثقة ومتكني الدول املعنية من جتاوز
هذه التحديات .وت�شمل ال�شراكة �أربعة �أنواع من الأع�ضاء� ( :أ ) الدول املانحة وهي :كندا ،فرن�سا� ،أملانيا� ،إيطاليا ،اليابان ،الكويت ،قطر ،رو�سيا،
ال�سعودية ،الإمارات العربية املتحدة ،والواليات املتحدة الأمريكي( ،ب) الدول الأع�ضاء التي متر مبرحلة انتقالية (م�صر ،الأردن ،ليبيا ،املغرب،
تون�س ،اليمن)( ،ج) امل�ؤ�س�سات املالية الدولية( ،د) منظمة دولية ع�ضو هي منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (.)OECD
«�ص َلت ُِك» مبادرة اجتماعية مقرها قطر ،وتقودها حرم �أمري قطر ال�سابق ال�شيخة موزا بنت نا�صر امل�سند .وتهدف املبادرة �إلى �إيجاد فر�ص
ِ 31
العمل والفر�ص االقت�صادية لل�شباب يف العامل العربي وتركز على من ترتاوح �أعمارهم بني  18و� 30سنة .وي�شمل منوذج املبادرة بناء ال�شراكات
«�ص َلت ُِك» بدعم كل من الأمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية والبنك
مع احلكومات و�شركات القطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية .وحتظى ِ
الدويل.
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تف�شي مر�ض ايبوال يف غرب �أفريقيا بد�أ يف غينيا يف دي�سمرب 2013م وامتد �إلى كل من �سرياليون ،ليبرييا ،نيجرييا،
ال�سنغال ،مع توقع خطر انتقاله �إلى دول �أخرى يف املنطقة وما وراءها .والرد املت�أخر وغري الكايف على انت�شار املر�ض يف
الدول املت�ضررة لهو دليل ه�شا�شة و�ضعف النظم ال�صحية فيها ،وي�ؤكدان احلاجة امللحة لتح�سني هذه النظم.
وي�ستهدف الربنامج حتديد ًا تعبئة املوارد دعم ًا للجهود العاملية ال�ساعية لل�سيطرة على املر�ض يف الدول املعنية من خالل
تقدمي الأموال الأ�سا�سية الالزمة لت�شجيع وحتفيز م�ساهمة املنظمات اخلريية الإقليمية واملنظمات غري احلكومية.
ويتوخى الربنامج حتقيق ما يلي ـ:
( �أ ) تزويد الدول املت�ضررة بالإمدادات وال�سلع الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك معدات الوقاية ال�شخ�صية واملعدات املخربية
الأ�سا�سية طبق ًا خلارطة الطريق اخلا�صة مبكافحة املر�ض يف كل دولة معنية.
(ب) تدريب وح�شد عدد كاف من موظفي ال�صحة الفنيني ،منهم فنيو املختربات واملمر�ضات وموظفو التعبئة
واحل�شد على م�ستوى املجتمعات املحلية � ..إلخ.
(ج) خف�ض مدى انت�شار مر�ض ايبوال والوفيات الناجمة عنه يف غ�ضون عام واحد من تنفيذ الربنامج.
(د)	الو�صول �إلى  %70من ال�سكان املعنيني باملعلومات واالت�صاالت والتوا�صل بهدف �إحداث تغيري يف ال�سلوكيات
املتعلقة مبر�ض ايبوال.
	املبلغ املعتمد من ال�صندوق للربنامج هو يف �شكل منحة غري م�سرتدة مببلغ  10ماليني دوالر �أمريكي من دخل ال�صندوق
لعام 1435هـ.
.14

التنمية التي يقودها المجتمع المحلي في سيراليون  -المرحلة الثانية  -سيراليون

هدف امل�شروع التخفيف من الفقر وبلوغ التنمية امل�ستدامة يف رفاه ال�سكان يف منطقة امل�شروع يف �سرياليون .ويتمثل
الهدف الإمنائي للم�شروع يف تطوير �سبل املعي�شة للفقراء الريفيني بت�سهيل و�صولهم �إلى الفر�ص االقت�صادية وبناء
القدرات .ويتوقع �أن ي�سهل امل�شروع و�صول ثالثمائة الف فرد �إلى الهياكل الأ�سا�سية حلفزالدخل.
وينطوي امل�شروع على مكونات خم�سة هي�( :أ) تطوير البنى التحتية يف مناطق النمو( ،ب) دعم م�صادر دخل الفقراء
وتنمية امل�شاريع ال�صغرى( ،ج) تخطيط بناء القدرات امل�ؤ�س�سية والتنمية املجتمعية( ،د) املتابعة و�إدارة املعرفة
والرتويج( ،هـ) دعم تنفيذ امل�شروع و�إدارته.
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تقدر الكلفة الإجمالية مببلغ  51.93مليون دوالر �أمريكي ،ي�سهم ال�صندوق فيها مببلغ  15مليون دوالر ( )%29بقر�ض
مدته � 30سنة منها فرتة �سماح � 10سنوات ،وبر�سم خدمة ال يتجاوز  %0.75يف ال�سنة من مبلغ القر�ض لتغطية النفقات
الإدارية للقر�ض.
واعتمد «البنك» متويل عملية ا�ست�صناع مببلغ  31.68مليون دوالر �أمريكي للم�شروع ( %61من التكلفة الإجمالية) ،يف
حني ت�سهم حكومة �سرياليون مببلغ  5.25مليون دوالر �أمريكي ( )%10من هذه التكلفة.
.15

برنامج تشجيع التعليم الثنائي اللغة  -نيجيريا

تقوم ر�ؤية نيجرييا 2020 :على املبادئ الأ�سا�سية ومحاور �أهداف «التعليم للجميع» و»الأهداف الإمنائية للألفية».
وات�ساق ًا مع هذه اال�سرتاتيجية ،ف�إن الهدف الأ�سا�سي لربنامج التعليم الثنائي اللغة حت�سني الظروف االجتماعية
واالقت�صادية للنا�س من خالل تعزيز توفري التعليم الأ�سا�سي النوعي لزيادة فر�ص العمل للخريجني ،وامل�ساهمة يف
تطويرالتعليم الأ�سا�سي العام.
ويتكون الربنامج من �آلية متويل متعدد ال�سنوات ت�شمل ما يلي :اعتماد عملية متويل واحدة من قبل جمل�س املديرين
التنفيذيني مببلغ  98مليون دوالر �أمريكي يلتزم به ملدة ثالث �سنوات يتم على�أ�سا�سها املوافقة على قر�ض من «البنك»
مببلغ �إجمايل �أق�صى قدره  30مليون دوالر �أمريكي ،وقر�ض من «ال�صندوق» مببلغ  12مليون دوالر �أمريكي ،وعملية
ا�ست�صناع مببلغ  55مليون دوالر �أمريكي ،ومنحة م�ساعدة فنية مببلغ مليون دوالر �أمريكي على مدى ثالث �سنوات.
.16

مشروع تطوير االستزراع السمكي ومصائد األسماك الحرفية في المناطق الداخلية -
موزمبيق

يتواءم هذا امل�شروع مع ا�سرتاتيجية موزمبيق لقطاع احلد من الفقرالتي تدعو للرتكيز على الإنتاج اال�سرتاتيجي من
الأ�سماك من خالل �إدخال العمل بالأ�ساليب احلديثة وطرائق الت�سويق الع�صرية ،وذلك بتبني نهج �سل�سلة القيمة مع
حت�سني القدرات امل�ؤ�س�سية للوكاالت احلديثة الن�ش�أة ن�سبي ًا ،و�إيجاد بيئة م�ساعدة على تنمية القطاع اخلا�ص.
يهدف امل�شروع لزيادة انتاج الأ�سماك والإنتاجية للم�ساهمة يف حت�سني �أ�سباب املعي�شة وفر�ص تطوير الأعمال لدى
امل�ستفيدين ،وذلك من خالل ت�سهيل احل�صول على التمويل املطلوب ل�سل�سلة القيمة ،وحت�سني معلومات ال�سوق ،والبنية
التحتية الالزمة للإمدادات النوعية من الأ�سماك ذات اجلودة النوعية يف الأ�سواق املحلية .ويت�ضمن امل�شروع ،على وجه
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العمليات سنة 1435هـ (2014م)

التحديد ،عمليات مبتكرة وم�ستدامة يف ال�صيد احلر و�إدارة تربية الأ�سماك تعزيز ًا للأمن الغذائي با�ستغالل �إمكانات
موارد الأ�سماك التي تعي�ش يف املياه العذبة يف منطقة امل�شروع .وي�شمل امل�شروع �أي�ض ًا نتائج محددة منها زيادة القدرة
الإنتاجية لأكرث من مائة وع�شرون الف من امل�ستفيدين املبا�شرين من امل�شروع و�أُ�سرهم ،لريتفع بذلك عدد امل�ستفيدين
غري املبا�شرين �إلى مائة الف م�ستفيد �سوف ي�سهل عليهم امل�شروع الو�صول �إلى البنى التحتية لل�سوق ،و�إلى الطرق
الريفية و�شبكة الكهرباء ،ف�ض ًال عن توفري كميات من الأ�سماك املجهزة على نحو كاف يف الأ�سواق املحلية .ويتوقع �أن
ي�سجل امل�شروع �إنتاج ًا ي�صل �إلى اربعني الف طن من الأ�سماك يف ال�سنة.
ي�ستفيد امل�شروع من متويالت تبلغ  17.38مليون دوالر �أمريكي من خالل حزمة متويل جتمع بني قر�ض من «البنك»
مببلغ  6.97مليون دوالر �أمريكي ،وقر�ض من «ال�صندوق» مببلغ  5ماليني دوالر �أمريكي وعملية ا�ست�صناع مببلغ 5.41
مليون دوالر �أمريكي ملنفعة حكومة موزمبيق .ي�سدد القر�ض املق ّدم من «ال�صندوق» خالل � 30سنة ،ت�شمل فرتة �سماح
� 10سنوات ،وت�ؤدي حكومة موزمبيق عن القر�ض ر�سوم خدمة �سنوية ال تتجاوز  %0.75من مبلغ القر�ض لتغطية النفقات
الإدارية للقر�ض.
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عقد االجتماع التا�سع والثالثون ( )39ملجل�س محافظي «جمموعة البنك» يومي  27و� 28شعبان 1435هـ ( 26-25يونيه 2014م) يف جدة ،اململكة العربية ال�سعودية

أنشطة مجلس محافظي "صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية"

إ�سالمي للتنمية" يوم � 28شعبان 1435هـ ( 26يونيه
ُعقد االجتماع ال�سنوي ال�سابع ملجل�س محافظي "�صندوق الت�ضامن ال
ّ
2014م) ،وذلك بالتزامن مع االجتماع ال�سنوي التا�سع والثالثني ملجل�س محافظي "جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية" .ووافق
املجل�س على جميع التو�صيات التي رفعتها �إليه جلنة �إجراءاته ب�ش�أن "ال�صندوق" ،واعتمد خم�سة قرارات تتعلق بتلك التو�صيات.
واعتمد جمل�س محافظي "ال�صندوق" تقرير ال�صندوق ال�سنوي وبياناته املالية املراجعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  30ذي
احلجة 1435هـ (� 24أكتوبر 2014م) .كما تداول ب�ش�أن ما �أحرزه "ال�صندوق" من تقدم خالل �سنة 1434هـ ،و�أ�شاد بهيئة �إدارته
على ما حتقق من نتائج خالل تلك ال�سنة .وبينما ن َّوه املجل�س مبا ُبذل من جهود فيما يتعلق بتعبئة املوارد� ،إ ّال �أنه �أعرب عن قلقه
ب�ش�أن �ض�آلة م�ساهمات الدول الأع�ضاء يف ر�أ�سمال "ال�صندوق" ،والتي حت ُّد من عملياته.
ومع �أن جمل�س املحافظني كان قد اعتمد قرار ًا يف اجتماعه ال�سنوي الرابع ،يدعو فيه الدول الأع�ضاء �إلى �أن تنبني م�ساهماتها
مرجح يجمع بني ثالثة م�ؤ�شرات هي :الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف
الطوعية يف ر�أ�سمال "ال�صندوق" على معيار متو�سط َّ
البالد ،وقيمة ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات ،وقيمة االحتياطي من العمالت الأجنبية ،غري �أنه منى �إلى علم املجل�س مرة
�أخرى �أنه مل تقرر �أي دولة ،حتى الآن ،تنفيذ هذا القرار الهام.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أُب ِلغ املجل�س ب�إحراز بع�ض التقدم امللمو�س فيما يتعلق بتنفيذ قراره الذي يدعو فيه الدول الأع�ضاء �إلى
اتخاذ جميع التدابري لدعم جهود "ال�صندوق" يف تعبئة املوارد ،مثل تخ�صي�ص وقف �أمالك منا�سبة على "ال�صندوق" ميكن �أن
ينميها بنف�سه وتُدر عليه عائدات تعزز موارده .كما ين�ص هذا القرار على �أن تخ�صي�ص ذلك الوقف ُيعترب �إ�ضافة ت�ضاف �إلى
ِّ
امل�ساهمة املالية للدول الأع�ضاء املعنية يف موارد "ال�صندوق" .و�س ُي�سخّ ر "ال�صندوق" ما ال يقل عن  %50من الدخل املتحقق من
تثمري تلك الأوقاف لتمويل م�شاريعه يف الدول الأع�ضاء املعنية ،وفق ًا ل�شروط و�أحكام التمويل الذي يقدمه "ال�صندوق" ،و�أما
املبلغ املتبقي ،ف�س ُي�ستخدم يف متويل الأن�شطة الأخرى «لل�صندوق» .كما طلب املجل�س من "هيئة الإدارة" �أن توا�صل م�شاوراتها مع
الدول الأع�ضاء حتى حت�صل منها على تعهدات كافية لتقدمي امل�ساهمات التي تتنا�سب مع قدراتها االقت�صادية واملالية.
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وقرر جمل�س محافظي "ال�صندوق" عقد االجتماع ال�سنوي الثامن ملجل�س محافظي "ال�صندوق" يف مابوتو ،موزمبيق ،يوم 23
�شعبان 1436هـ( ،املوافق  10يونيه 2015م) .كما اعتمد ال�سادة "براي�س ووترهاو�س كوبرز ،وكي بي ام جي الفوزان وال�سدحان"
مراجعني حل�سابات "ال�صندوق" يف �سنة 1435هـ (2014م) .و�سوف يوفر االجتماع ال�سنوي الثامن فر�صة لعقد ندوات ميدانية
وور�ش عمل ومحافل �أخرى ملعاجلة ق�ضايا مرجعية تت�سم ب�أهمية للدول الأع�ضاء يف البنك.
أنشطة مجلس إدارة الصندوق

وفق ًا لالئحة "ال�صندوق" ،ف�إن جمل�س املديرين التنفيذيني للبنك هو جمل�س �إدارة ال�صندوق ،وير�أ�سه رئي�س جمموعة البنك.
وجمل�س �إدارة "ال�صندوق" م�س�ؤول عن الإ�شراف على �أن�شطة ال�صندوق .ولهذا الغر�ض يجوز له �أن ميار�س جميع ال�سلطات املفو�ضة
له من جمل�س املحافظني .ومن بني مهامه الأ�سا�سية :كونه م�س�ؤو ًال عن املوافقة على مقرتحات القرو�ض وال�سيا�سات واملوازنة
الإدارية ،وو�ضع �شروط و�أحكام التمويل والإجراءات الت�شغيلية ،والتوجيه ب�ش�أن جماالت محددة من الأن�شطة ،واتخاذ القرارات
ب�ش�أن امل�سائل اال�سرتاتيجية مبا يتفق مع ال�سلطات املخولة له مبقت�ضى الئحة "ال�صندوق" .وللمجل�س جلنة دائمة (جلنة املراجعة)
التي ت�ستعر�ض وتناق�ش الوثائق التي تُقدم بالتايل �إلى املجل�س للنظر واملوافقة.
ومن �أجل تعزيز احلوكمة امل�ؤ�س�سية يف «ال�صندوق» ،وال�سماح مبزيد من مناق�شات �أن�شطته ،جرى تخفي�ض عدد االجتماعات العادية
ملجل�س �إدارة "ال�صندوق" يف ال�سنة �إلى  4اجتماعات .ويف النظام اجلديد ،يجري عقد االجتماعات العادية ملجل�س الإدارة بالتناوب
مع اجتماعات جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،وجرى تفوي�ض �سلطة جمل�س �إدارة ال�صندوق
�إلى جمل�س املديرين التنفيذيني للبنك للموافقة على برامج/م�شاريع "ال�صندوق" ،عندما ال يكون "ال�صندوق" يف دورة �أعماله.
ويف عام 1435هـ (2014م) ،نظراملجل�س يف عدد من البنود املتعلقة بتمويل امل�شاريع وم�سائل ال�سيا�سة العامة .وناق�ش يف هذه
االجتماعات �ستة تقارير مرحلية عن "ال�صندوق" و�س ّلط ال�ضوء خالل هذه االجتماعات على �شتى الأن�شطة التي ا�ضطلع بها
"ال�صندوق" خالل ذلك العام ،وكذلك علىاملجاالت التي حتتاج �إلى املزيد من الإجراءات والتح�سينات .كما اعتمد التقرير
ال�سنوي ال�سابع "لل�صندوق" ل�سنة 1435هـ (2014م) ،ف�ض ًال عن النظر يف املذكرات والقرارات املقرتحة لالجتماع الثامن ملجل�س
املحافظني واعتمادها .كما نظر واعتمد القوائم املالية املراجعة لل�صندوق لعام 1435هـ ،توطئة لعر�ضها واعتمادها بوا�سطة
جمل�س محافظي ال�صندوق.
واعتمداملجل�س 1٦عملية تبلغ قيمتها ١٤٩،٩٣مليون دوالر�أمريكي لتمويل م�شاريع وبرامج احلد من الفقر يف 13دولة من الدول
الأع�ضاء يف البنك .وفيما يتعلق بانخفا�ض م�ستوىال�سحوبات من ال�صندوق ،الحظ املجل�س �أن هناك حاجة ما�سة حللول عملية
ملعاجلة هذه امل�س�ألة .كما ركزاملجل�س علىال�شراكة مع ال�صناديق الإقليمية والدولية ،و�إن�شاء �صناديق ا�ستئمانية لزيادة موارد
"ال�صندوق".
كما �أك َّد املجل�س على �أهمية وجود �إطار عمل معتمد لل�صناديق اال�ستئمانية للحد من الفقر املراد �إن�شا�ؤها داخل "ال�صندوق".
و�أثنى املجل�س على �إدارة "ال�صندوق" ل�صوغها �إطار العمل املذكور ،ون�صح بتنفيذه ب�شكل تدريجي يف �سياق برامج التمويل امل�شرتك
اخلا�صة بال�صندوق .كما ن�صح فيما يتعلق بكل �صندوق ا�ستئماين مقرتح ُيقدّم �إلى جمل�س �إدارة ال�صندوق� ،أن ُيج َرى حتليل �شامل
للتكاليف والفوائد وحدود التعر�ض ،بو�صفه جزء ًا من مربرات �إن�شاء ال�صندوق االئتماين املعني.
وركز "ال�صندوق" على �أن مكافحة الفقر تتطلب �أن�شطة م�ستهدفة يف جماالت التنمية االجتماعية والب�شرية ،مثل :التعليم الأ�سا�سي،
واخلدمات ال�صحية ،وتعزيز القدرات ،وخا�صة للن�ساء والأطفال ،ومتكني املواطنني ،الرجال والن�ساء على قدم امل�ساواة ،وتوفري
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�شبكات الأمان االجتماعية للفقراء والفئات ال�ضعيفة .كما حث املجل�س على تعزيز ال�سحوبات ،و�أ َّكد على الرتكيز على الأثر
الإمنائي للم�شاريع املعتمدة ،من �أجل حتقيق الأهداف املرجوة لل�صندوق.
و�أ�شار املجل�س �إلى التح�سن الكبري يف عائدات ا�ستثمار ال�صندوق ملوارده الر�أ�سمالية يف عام 1435هـ ،مقارنة بالأعوام ال�سابقة.
ومع اعتماد املجل�س لل�سيا�سة اال�ستثمارية لل�صندوق� ،أك ّد على �ضرورة توقع املزيد من التح�سينات يف �إيرادات "ال�صندوق" يف
امل�ستقبل.
ووافق جمل�س الإدارة على املوازنة الإدارية "لل�صندوق" عن �سنة 1436هـ (2015م) ،وهي موازنة بلغت  2.83مليون دينار
�إ�سالمي ( ُيعادل نحو  4.01مليون دوالر �أمريكي) ،مقارنة مببلغ  2.56مليون دينار �إ�سالمي يف �سنة 1435هـ ( ُيعادل نحو 3.63
مليون دوالر �أمريكي) .ومن املوازنة املعتمدة ل�سنة 1436هـ ُخ ِّ�ص�ص مبلغ  1.77مليون دينار �إ�سالمي ( ُيعادل نحو  2.51مليون
دوالر �أمريكي) ،لتنفيذ الربامج ،ومبلغ  1.05مليون دينار �إ�سالمي ( ُيعادل نحو  1.49مليون دوالر �أمريكي) ل�سداد النفقات
الإدارية .كما ن�صح املجل�س ب�أن ينظر "ال�صندوق" يف مراجعة �إطار عمله الت�شغيلي بق�صد تعزيز �سرعة اعتماد وتنفيذ م�شاريعه.
المساهمات في رأسمال "الصندوق"

حتي نهاية �سنة 1435هـ (2014م)� ،أعلنت  44دولة من دول "البنك" م�ساهماتها يف "ال�صندوق" ،وكذلك فعل "البنك" (انظر
امللحق .)1-و�سددت  25من تلك الدول امل�شاركة م�ساهماتها كاملة .وما زالت  12دولة ع�ضو ًا مل تعلن بعد عن م�ساهماتها يف
ر�أ�سمال "ال�صندوق" .ونظر املجل�س يف �ضعف م�ستوى امل�ساهمات يف ر�أ�سمال "ال�صندوق" مع عدم وجود �إ�ضافات مالية �إلى
التعهدات يف �سنة 1435هـ (2014م).
و�أ َّكد املجل�س على احلاجة حلملة مو�سعة لتعبئة املوارد على م�ستوى الدول الأع�ضاء من �أجل تعزيز امل�ستوى احلايل للم�ساهمات.
ويف �سبيل ذلك ،وافق املجل�س على قرار لتعبئة املوارد ،لكي يعتمده جمل�س محافظي ال�صندوق يف اجتماعه الثامن يف مابوتو
(موزمبيق) ،وينا�شد القرار الدول الأع�ضاء تنفيذ قرارات جمل�س املحافظني ال�سابقة وفق ًا لل�صيغة املعتمدة لإر�شاد الدول
الأع�ضاء لتحديد امل�ستويات املالئمة مل�ساهماتها الطوعية لل�صندوق ،وكذلك لتخ�صي�ص وقف مالئم مكون من قطع من
الأرا�ضي ميكن لل�صندوق �أن يطورها وي�ؤجرها لتحقيق �إيراد �إ�ضايف لل�صندوق .وف�ض ًال عن ذلك� ،أكد جمل�س �إدارة ال�صندوق
على احلاجة �إلى �إن�شاء �صناديق ا�ستئمانية ُم َّولة من مانحني ،ميكن �أن تقوم بدور لزيادة موارد ال�صندوق ،ومكافحة الفقر يف
الدول الأع�ضاء ،بينما ت�سمح �أي�ض ًا لل�صندوق ب�أن يحافظ على خ�صو�صيته وح�ضوره.
وفوق ذلك ،حث جمل�س �إدارة ال�صندوق على ما يلي:
 تنظيم حلقة درا�سية جلميع الدول الأع�ضاء يف رابطة الدول امل�ستقلة لطرح و�شرح فكرة الأوقاف لتلك الدول وت�شجيعها علىالتربع بقطع من الأر�ض ك�أوقاف لل�صندوق.
 �إن�شاء وتخ�صي�ص جهاز لتعبئة املوارد داخل ال�صندوق ،واجتذاب موظفني م�ؤهلني ومتخ�ص�صني يف تعبئة املوارد ملبا�شرة هذه املهمة.هيئة إدارة "الصندوق"

يت�ألف الهيكل التنظيمي احلايل لل�صندوق من مكتب املدير و�شعبتني هما�" :شعبة �إدارة اال�سرتاتيجيات والربامج" ،و"�شعبة الرتويج
والربامج اخلا�صة" .ويف نهاية �سنة 1435هـ ،كان موظفو ال�صندوق م�ؤلفني من  10من املوظفني املهنيني ،و 5من املوظفني امل�ساندين.
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اجتماعات الصندوق المتعلقة بالمعرفة
سمنار للبنك -مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية -بشأن تدابير قياس الفقر متعدد األبعاد ،جرى
تنظيمه أثناء االجتماع السنوي رقم  39للبنك/االجتماع السابع لمجلس محافظي "الصندوق"

إ�سالمي للتنمية ،ومبادرة
�إدراك ًا منه ب�أن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد ،وال ميكن �أن تقا�س مب�ستوى الدخل فح�سب ،قام البنك ال
ّ
�أوك�سفورد للفقر والتنمية الب�شرية ،بتنظيم اجتماع جانبي م�شرتك بالتزامن مع االجتماع ال�سنوي للبنك يف  24يونيه 2014م ،حتت
عنوان قيا�س الفقر متعدد الأبعاد" :الآثار الواقعة على الدول الأع�ضاء يف البنك".
 1وقد متثلت �أهم �أهداف ال�سمنار فيما يلي:
 2عر�ض للأ�ساليب االبتكارية لقيا�س الفقر متعدد الأبعاد؛
 3مناق�شة الآثار ال�سيا�ساتية على قيا�س الفقر متعدد الأبعاد لدى الدول الأع�ضاء يف "البنك"؛
 4مناق�شة �أف�ضل املمار�سات لتقييم وقيا�س الفقر متعدد الأبعاد؛
الت�أكيد على دور البنك باعتباره م�ؤ�س�سة تعتمد على املعرفة تطمح �إلى ن�شر املعرفة يف دولها الأع�ضاء يف �شتى ميادين التنمية.
وقد ح�ضر الندوة نحو  100من �أع�ضاء الوفود ،وافتتحها الدكتور �أحمد تكتك نائب الرئي�س ،للدعم امل�ؤ�س�سي ،حيث كان املتحدث
الرئي�س الربوفي�سور جيم�س فو�سرت ،مدير معهد ال�سيا�سة االقت�صادية الدولية ،بجامعة "جورج وا�شنطن" ،بالواليات املتحدة.
و�ساعدت الندوة على ن�شر الوعي ب�شتى قيا�سات الفقر املتعدد الأبعاد ،و�أدت �إلى تبادل الآراء واملمار�سات املعنية بتقييم وقيا�س
الفقر املتعدد الأبعاد يف �سياقات مختلفة.
مؤتمر الطاقة المتجددة من أجل الحد من الفقر

نظم "ال�صندوق" م�ؤمتر ًا عن "الطاقة املتجددة للفقراء" ،باال�شرتاك مع �إدارة البنية التحتية يف البنك ،واملكتب الإقليمي ملجموعة
البنك بداكار ،بال�سنغال ،يف الفرتة  4-2يونيه 2014م .وافتتح امل�ؤمتر يف الثالث من يونيو 2014م نائب رئي�س البنك للدعم
امل�ؤ�س�سي ،الدكتور �أحمد تكتك ،وممثلون من وزارة االقت�صاد واملالية ،ووزير الطاقة يف ال�سنغال .و�شارك يف امل�ؤمتر �أكرث من 100
من امل�شاركني من  25م�ؤ�س�سة ،تت�ضمن م�ؤ�س�سات ووكاالت متويل من  23من الدول الأع�ضاء يف البنك.
و�أعقب امل�ؤمتر �إطالق �شراكة جديدة ب�ش�أن "حتالف الطاقة املتجددة للفقراء" نتجت عن جل�سة �سبقت امل�ؤمتر وعقدت يف  2يونيه
2014م .كما �أطلقت� ،أثناء امل�ؤمتر ،مبادرة للبنك وال�صندوق ب�ش�أن الطاقة املتجددة واحلد من الفقر ،وكانت هذه املبادرة بقيمة
 180مليون دوالر �أمريكي ،تهدف �إلى الأخذ بحلول الطاقة ال�شم�سية املتجددة ال�ستخدامها يف املجتمعات املحلية التي تقع خارج
�شبكة توزيع الكهرباء العادية يف �ست من الدول داخل �إفريقيا وخارجها.
املوا�ضيع التي عر�ضها �شتى امل�شاركني �أثناء امل�ؤمتر ،ركزت على ما يلي:

•	التحديات والفر�ص حللول المركزية فيما يتعلق بالطاقة املتجددة؛
• تنفيذ ابتكاري للربامج من �أجل حلول �إدخال الكهرباء امل�ستمدة من الطاقة املتجددة؛
• �إطالق �أفريقيا مل�صادر طاقة متجددة عامة �سنة 2014م؛
التقرير السنوي السابع 1435هـ 2014 -م

39

• متويل ابتكاري حللول �إدخال الكهرباء امل�ستمدة من الطاقة املتجددة؛
• م�شاريع ومقرتحات الطاقة املتجددة مقدمة من الدول الأع�ضاء يف البنك من �أجل �إبرام �شراكات محتملة.
وفيما يلي �أهم اال�ستنتاجات التي متخ�ض عنها امل�ؤمتر:

• �أن الطلب على الطاقة مرتفع ًا جد ًا ومتزايد ،ومازالت املوارد الأحفورية التي تت�سم بعدم اال�ستدامة اقت�صاديا وبيئي ًا تهيمن
على خليط الطاقة (.)Energy Mix
• �أن هناك حاجة وفر�صة لتنويع خليط الطاقة عن طريق �إن�شاء بنية حتتية مالئمة وتعزيز وتنمية موارد الطاقة املتجددة
الوفرية املتاحة يف الدول الأع�ضاء يف البنك ،وال�سيما الطاقة ال�شم�سية يف املناطق الريفية.
• مع التقدم يف التكنولوجيا،ي�صبح يف الإمكان توفري بدائل للطاقة امل�ستدامة يف املناطق الريفية تكون ف ّعالة من حيث
التكلفة.
• �أن اختيار تكنولوجيا مالئمة ،وكذلك احلفاظ على طاقة �إنتاجية قوية ،على امل�ستويني الوطني واملحلي مهمان لتعزيز
ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر.
• �أن اال�ستخدام الإنتاجي للكهرباء من �أجل حت�سني م�ستويات املعي�شة ،ميكن �أن ي�سهم ب�شكل كبري يف امل�ساعدة على احلد من
الفقر.
• �أن �إ�شراك املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص �أمر ًا بالغ الأهمية لتعزيز متويل امل�شاريع وزيادة حجمها وتكرار تنفيذها يف دول
�أخرى.
حلقة دراسية عن "رواد المشاريع الشباب :وتحولهم من باحثين عن الوظائف إلى
منشئين للوظائف"

قام "ال�صندوق" بتنظيم ور�شة عمل عن "رواد امل�شاريع ال�شباب:وحتولهم من باحثني عن الوظائف �إلى من�شئني للوظائف"

على هام�ش احتفال البنك بالذكرى الأربعني على �إن�شائه ،وذلك يوم  23يونيه 2014م يف جدة ،باململكة العربية ال�سعودية .ودعا
رواد امل�شاريع ال�شباب امل�شاركني يف منتدى ال�شباب الثالث للبنك� ،إلى �إيجاد مناخ �أعمال م� ٍؤات يف الدول الإ�سالمية من �أجل دعم
الأعمال التي �سوف تن�شئ وظائف لل�شباب.
وقام بافتتاح ور�شة العمل هذه الدكتور �أحمد تكتك ،نائب رئي�س البنك ،للدعم امل�ؤ�س�سي ،الذي ذكر يف خطابه الرتحيبي �أن
النظام التعليمي الراهن يف كثري من الدول ال يدعم روح ريادة امل�شاريع هذه ،و�أن ذلك النظام لي�س موجه ًا ال�ستيعاب اخلريجني
واملنقطعني عن الدرا�سة .وذكر �أن �إدراك هذه امل�شكلة هو الذي �شجع البنك على تنظيم محفل ال�شباب الثالث.
و�شارك يف حلقة املناق�شة ممثلون من م�صر ،وغانا ،والكامريون ،واململكة العربية ال�سعودية ،واململكة املتحدة ،من بني �آخرين،
وحدث تقارع للأفكار ب�ش�أن مناخ الأعمال الراهن والتحديات التي تواجه �صغار منظمي امل�شاريع .ومن �أجل احلفاظ على مناف�سة
وحرية رواد الأعمال ال�شباب ودخولهم ال�سوق ،دعا امل�شاركون �إلى �إن�شاء �أُطر عمل تنظيمية ف ّعالة ملكافحة �آثار الأعمال االحتكارية
وامل�ؤ�س�سات الكبرية.
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موارد صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

يبلغ ر�أ�س املال امل�ستهدف لل�صندوق  10مليارات دوالر �أمريكي .ويبني امللحق الأول و�ضع االكتتاب يف ر�أ�س املال حتى نهاية عام
1435هـ ( .)2014وتتكون هذه امل�ساهمات من اكتتابات طوعية من الدول الأع�ضاء يف البنك الإ�سالمي للتنمية ،ومن "البنك"
نف�سه .وال يوجد لل�صندوق ر�أ�سمال قابل لال�ستدعاء.
بلغ جمموع التعهدات يف نهاية عام 1435هـ (2014م)  2.68مليار دوالر �أمريكي ،منها :مبلغ  1.68مليار دوالر التزمت بها 44
دولة من الدول الأع�ضاء يف البنك الإ�سالمي للتنمية ،ومبلغ مليار دوالر التزم بها "البنك" .و�أكرب املبالغ املتعهد بها كانت من
اململكة العربية ال�سعودية (مليار دوالر �أمريكي) والكويت ( 300مليون دوالر �أمريكي) ،و�إيران ( 100مليون دوالر �أمريكي) .ومل
تكن هناك �أي تعهدات جديدة للم�ساهمة يف ر�أ�سمال ال�صندوق يف 1435هـ (2014م).
بلغ ر�أ�س املال املدفوع يف نهاية 1435هـ (2014م)  2.27مليار دوالر �أمريكي ،باملقارنة مع  2.17مليار دوالر �أمريكي يف العام
ال�سابق .ومن جمموع املبالغ الرتاكمية املدفوعة حتى نهاية 1435هـ (2014م) ،دفعت الدول الأع�ضاء  1.57مليار دوالر �أمريكي،
ودفع البنك الإ�سالمي للتنمية  0.70مليار دوالر .وبلغ جمموع املبالغ التي دفعتها الدول الأع�ضاء يف عام 1435هـ وحده 2.944
مليون دوالر �أمريكي مقابل  318.4مليون دوالر يف عام 1434هـ (2013م) ،و 9.445مليون دوالر يف 1433هـ (2012م) ،و�أقل من
 2مليون دوالر �أمريكي يف 1432هـ (2011م) ،بالإ�ضافة �إلى  100مليون دوالر �أمريكي يدفعها البنك الإ�سالمي للتنمية كل عام.
ومع �أن معدل منو ر�أ�سمال ال�صندوق و�صايف �أ�صوله تباط�أ يف ال�سنوات الأخرية ،ظل منو الأرباح امل�ستبقاة ي�سجل زيادة مطردة،
بف�ضل الزيادة يف دخل ال�صندوق من ا�ستثمارات موارده الر�أ�سمالية.
لل�صندوق ح�سابات و�سجالت م�ستقلة ملوارده الر�أ�سمالية العادية .وكل عمليات ال�صندوق وا�ستثماراته تتم وفق ًا ملبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية التي حتكم الأوقاف الإ�سالمية .ومع �أن ح�سابات ال�صندوق مت�سك بالدوالر الأمريكي ،ف�إن لوائحه تن�ص على �أنه يجوز
�أن مت�سك هذه احل�سابات ب�أي عملية �أخرى� ،أو بوحدة ح�سابية يراها جمل�س الإدارة منا�سبة .وك�إجراء م�ؤقت ،قرر جمل�س الإدارة
ا�ستخدام الدوالر الأمريكي وحدة حل�سابات ال�صندوق .لأن ر�أ�سماله مقوم بالدوالر الأمريكي .ومت�سك ح�سابات ال�صندوق لدى
�إدارة الرقابة املالية للبنك الإ�سالمي للتنمية ،وت�ستثمر موارده الر�أ�سمالية من قبل �إدارة اخلزانة ،و�إدارة اال�ستثمار ،و�إدارة
البنية التحتية للبنك.
تمويل العمليات

بلغت التمويالت التي اعتمدها ال�صندوق يف عام 1435هـ (2014م)  149.93مليون دوالر �أمريكي ،ملنفعة  1٦عملية يف  13دولة
ع�ضو ًا .وبذلك ،ا�ستخدم ال�صندوق كامل قدرته االلتزامية للعام والبالغة  130مليون دوالر �أمريكي ،علم ًا �أن هذه العمليات مولت
من دخل ال�صندوق .وقد ُحددت ال�شروط والأحكام املطبقة على عمليات ال�صندوق على نحو ي�ضمن تقدمي التمويل ب�شروط
مي�سرة للدول الأع�ضاء ،مع املحافظة على ا�ستدامة ال�صندوق على الأمد البعيد.
إدارة األرصدة السائلة

�أن�شئ ال�صندوق على �شكل وقف .وهذا يعني �أن عملياته متول من عائد ا�ستثمارات موارده الر�أ�سمالية� ،أو من �أي موارد �إ�ضافية
�أخرى يعبئها ال�صندوق من م�صادر خارجية .واملطلوب من ال�صندوق �أن ي�ستثمر موارده ،التي ال يحتاجها فور ًا لتمويل عملياته.
وباعتبار ال�صندوق وقف ًا ،لن يتاح ر�أ�سماله املدفوع يف �أن�شطة عملياته .لذلك ،من �أجل تعظيم دخل ال�صندوقُ ،يحتفظ بال�سيولة
42

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

4

استعراض الوضع المالي

فقط يف احلدود التي ت�سمح بتلبية احتياجات ال�صندوق احلالية �إلى النقدية ويف حدود االلتزامات غري املدفوعة .وت�ستثمر الأ�صول
ال�سائلة لل�صندوق ا�ستناد ًا �إلى �سيا�سته اال�ستثمارية ،ويف �ضوء ما ي�صدر من مبادئ توجيهية عن �إدارة املخاطر ملجموعة البنك.
وتتكون الأر�صدة ال�سائلة لل�صندوق من امل�ساهمات التي تدفعها الدول الأع�ضاء ،ويدفعها "البنك" ،بالإ�ضافة �إلى الأرباح غري
امل�ستخدمة .وتوظف هذه الأر�صدة يف ا�ستثمارات تقوم على �سيا�سة ال�صندوق اال�ستثمارية ،وعلى جمموعة املعدالت املعيارية
ملخ�ص�صات الأ�صول امل�ستهدفة للعمليات امل�ؤهلة .وفئات الأ�صول ال�ستثمارات ال�صندوق هي الآتي:
	�أدوات �سوق املال :توظيف الأر�صدة لدى بنوك يف �شكل عمليات مرابحة. متويل التجارة :امل�شاركة يف التمويالت اجلماعية للتجارة. ال�صكوك :اال�ستثمارات يف ال�سندات الإ�سالمية ،ويف الكيانات ال�سيادية واملالية وال�شركات مبدد �أق�صاها � 10سنوات،وفق ًا حلدود التعر�ض واملبادئ التوجيهية ال�صادرة عن �إدارة املخاطر ملجموعة البنك.
 امل�ساهمة يف ر�ؤو�س الأموال :ينظر فقط يف اال�ستثمار بالفر�ص اال�ستثمارية ذات املخاطر املنخف�ضة. اال�ستثمارات العقارية :اال�ستثمار املبا�شر يف املمتلكات العقارية التي ت�ستخدم فقط للأغرا�ض التجارية. متويل امل�شاريع :امل�شاركة يف العمليات ال�سيادية وغري ال�سيادية التي تتيحها املوارد الر�أ�سمالية العادية للبنك.وبلغ جمموع املوارد املتاحة لال�ستثمار يف نهاية 1435هـ  2.34مليار دوالر �أمريكي ،منها :موارد ر�أ�سمالية قدرها  2.27مليار
دوالر ،و�أرباح م�ستبقاة قدرها  235.72مليون دوالر �أمريكي.
و�سجلت محفظة اال�ستثمار الإجمالية تقدم ًا مهم ًا يف 1435هـ (2014م)� ،إذ حققت معدل عائد مقداره  %2.95خالل العام،
باملقارنة مع عائد م�ستهدف مقداره  %3.52للعام نف�سه.
الدخل

بلغ الدخل الت�شغيلي لل�صندوق يف عام 1435هـ (2014م)  75.64مليون دوالر �أمريكي ،مقابل دخل بلغ  29.48مليون دوالر
يف العام ال�سابق  .ويت�ألف هذا الدخل �أ�سا�س ًا من دخل اال�ستثمارات يف ال�صكوك التي هيمنت على فئات اال�ستثمار الأخرى
خالل العام قيد النظر ( 47.36مليون دوالر �أمريكي) ،تليها يف الرتتيب اال�ستثمارات ال�سلعية ( 15.91مليون دوالر �أمريكي)
واال�ستثمارات يف املرابحة اجلماعية ( 8.35مليون دوالر �أمريكي) .وارتفع الدخل الت�شغيلي يف 1435هـ بن�سبة  %157.5من
الدخل املتحقق يف العام املن�صرم ،ويعود ذلك �أ�سا�س ًا �إلى الزيادة الكبرية يف �أ�سعار ا�ستثمارات ال�صكوك (من  6.76مليون
دوالر �أمريكي يف 1434هـ �إلى  47.36مليون دوالر يف 1435هـ � -أي بزيادة تربو على  .)%600وارتفع الدخل من اال�ستثمارات يف
املرابحة اجلماعية بنحو  %70يف الفرتة نف�سها ،ب�سبب زيادة قاعدة �أ�صول هذه اال�ستثمارات (.)%38
وبلغ �صايف الدخل لعام 1435هـ (2014م)  72.33مليون دوالر �أمريكي ،مقابل  26.48مليون دوالر يف 1434هـ (2013م)
 �أي ما ميثل زيادة بن�سبة  .% 173.1ويعود ذلك ب�شكل رئي�س �إلى التعايف الكبري يف �أ�سعار ا�ستثمارات ال�صكوك باملقارنة معاالنخفا�ض الذي �شهدته يف العام ال�سابق .
التقرير السنوي السابع 1435هـ 2014 -م
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التمويالت المصروفة

بلغت التمويالت الرتاكمية امل�صروفة فيما بني 1430هـ و1435هـ  81.9مليون دوالر �أمريكي� ،أي ما ميثل  %18من جمموع التمويل
الذي اعتمده ال�صندوق يف هذه الفرتة .و�سجلت التمويالت امل�صروفة للعمليات يف عام 1435هـ زيادة كبرية حيث بلغت 47.22
مليون دوالر �أمريكي ،مقابل  34.68مليون دوالر يف 1434هـ ،و 12.77مليون دوالر يف 1433هـ ،ويعزى ذلك �أ�سا�س ًا �إلى الزيادة يف
عدد امل�شاريع التي اعتمدها ال�صندوق يف ال�سنوات اخلم�س املن�صرمة والتي ت�ستويف معايري ال�صرف.
الموارد التكميلية

تطبيق ًا لقرار جمل�س محافظي ال�صندوق ب�ش�أن "وقف ال�صندوق" (القرار رقم �ص ت �إ ت /م م ،)433-3 /ح�صل ال�صندوق على
قطع �أرا�ضي يف كل من كوتونو ،بنني ( 10.000مرت مربع)ووغادوغو ،بوركينافا�سو ( 9000مرت مربع) .وقيمت قطعة الأر�ض يف
بنني تقييم ًا م�ستق ًال مببلغ  5.7مليون دوالر �أمريكي .و�سيعترب هذا املبلغ م�ساهمة �إ�ضافية من بنني يف موارد ال�صندوق ،طبق ًا
لقرار جمل�س املحافظني يف هذا ال�ش�أن� .أما بالن�سبة لقطعة الأر�ض يف بوركينا فا�سو فقد بد�أت امل�شاورات فع ًال للح�صول على �صك
امللكية وتثمني الأر�ض.
يف غ�ضون ذلك ،ي�سعى ال�صندوق لتعبئة موارد تكميلية �أخرى من خالل �آليات مختلفة منها �صناديق اال�ستئمان للحد من
الفقر ،وتثمري �أرا�ضي الأوقاف يف الدول الأع�ضاء ،وامل�شاركة يف التمويل مع ال�شركاء الآخرين ،والزكاة وال�شراكة مع املح�سنني،
وامل�ستثمرين االجتماعيني ،والقطاع اخلا�ص ،وكلها م�صادر ميكن لل�صندوق �أن يعزز موارده من خاللها.
محفظة ا�ستثمارات ال�صندوق
توظيفات لدى البنوك
ا�ستثمارات يف مرابحات جتارية
ا�ستثمارات يف ال�صكوك
عائد جمموع الأ�صول
عائد �صايف الأ�صول
عائد جمموع الأ�صول (الدخل العادي)
عائد �صايف الأ�صول (الدخل العادي)

1435هـ
%1.99
%3.02
%2.48
%2.08
%1.93
%1.94
%1.94

1434هـ
%1.18
%3.74
%3.11
%0.72
%1.14
%2.10
%2.10

امل�ؤ�شرات املالية الأ�سا�سية لل�صندوق (مباليني الدوالرات الأمريكية)
1429هـ 1430هـ 1431هـ 1432هـ 1433هـ 1434هـ 1435هـ
امل�ساهمات الر�أ�سمالية :االلتزامات 2.679.360 2.679.360 2.679.36 2.639.36 2.639.36 2.629.0 2.610.0
2.269.595 2.166.651 1.743.22 1.633.8 1.531.8 1.060.7
538.2
امل�ساهمات الر�أ�سمالية :املدفوعات
أع�ضاء
امل�ساهمات الواردة من الدول ال
2.94 323.43
9.45
1.02
371.1
422.5
438.2
خالل ال�سنة
البنك
من
الواردة
امل�ساهمات
100
100
100
100
100
100
100
الإ�سالمي للتنمية خالل ال�سنة
75.64
29.49
62.36
31.88
20.02
11.23
23.54
الدخل الإجمايل
72.33 26.48 59.86 30.07 18.62 2.568 21.88
�صايف الدخل
44

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

5
التحديات والتوقعات

5

التحديات والتوقعات
الحاجة لمعالجة قاعدة الموارد المحدودة للصندوق

على الرغم من التقدم اجلوهري الذي حققه ال�صندوق منذ بدء عملياته يف 1428هـ (2009م) ،ال يزال مو�ضوع تعبئة املوارد ميثل
�أهم حتدٍ يواجهه ال�صندوق .وباملقارنة مببلغ ر�أ�س املال املعتمد البالغ  10مليارات دوالر �أمريكي ،ت�شكل االلتزامات الإجمالية جتاه
ال�صندوق حتى الآن ن�سبة  %26.9من املبلغ امل�ستهدف.
لقد وا�صل كل من البنك الإ�سالمي للتنمية و�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية جهودهما احلثيثة لتوعية الدول الأع�ضاء ،من
خالل امل�شاورات املنتظمة مع محافظي ال�صندوق ،باحلاجة �إلى الإعالن عن م�ساهماتها يف ال�صندوق ودفع هذه امل�ساهمات.
واعرتاف ًا منه مبدى الت�أثري الذي حتدثه هذه امل�ستويات املنخف�ضة من امل�ساهمات على ال�صندوق ،طالب جمل�س محافظي ال�صندوق
الدول الأع�ضاء بت�أ�سي�س م�ساهماتهم يف ال�صندوق على معايري محددة تتعلق بالناجت املحلي الإجمايل احلقيق للدولة ،و�صادراتها
واحتياطي العمالت الأجنبية لديها .و�أ�صدر املجل�س �أي�ضا قرار ًا ينا�شد الدول الأع�ضاء اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لدعم جهود
ال�صندوق يف جمال تعبئة املوارد ،ومن ذلك :تخ�صي�ص وقف منا�سب لل�صندوق ميكن �أن يث ّمره ليدر عليه �إيراد ًا يعزز موارده.
ومع ذلك� ،أعلنت حتى الآن  44دولة من الدول الأع�ضاء عن م�ساهماتها يف ال�صندوق التي بلغت مع م�ساهمة "البنك"  2.68مليار
دوالر �أمريكي ،الذي يكاد يعادل امل�ستويات امل�سجلة يف عام 1428هـ(2009م) .ويف احلقيقة �أن تعهدات خم�س من هذه الدول هي:
اململكة العربية ال�سعودية والكويت و�إيران وقطر واجلزائر ،بالإ�ضافة �إلى البنك الإ�سالمي للتنمية ،ت�شكل مع ًا  %٩٥من �إجمايل
االلتزامات التي �أعلنت حتى الآن للم�ساهمة يف ال�صندوق.
لذا ،يتطلع ال�صندوق �إلى الدول الأع�ضاء التي مل ت�سهم بعد يف ال�صندوق �إلى �أن تبادر بالإعالن عن م�ساهماتها يف �أقرب وقت
ممكن ،و�أن تقوم الدول الأع�ضاء التي قدمت م�ساهمات مبدئية بزيادة م�ساهماتها متكين ًا لل�صندوق من اال�ضالع بدوره النبيل.
ولي�س ثمة �شك يف �أن تنفيذ القرارات املذكورة �آنف ًا ،وال �سيما فيما يتعلق بت�أ�سي�س م�ساهمات الدول الأع�ضاء يف ر�أ�سمال ال�صندوق
على معايري محددة تت�صل بقدراتها املالية ،من �ش�أنه �أن يحدث �أثر ًا كبري ًا يف معاجلة م�شكلة �ضعف م�ستوى امل�ساهمات.
تعزيز جهود تعبئة الموارد

�سوف يقوم �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية بحملة لتعبئة املوارد من خالل �أن�شطة متعددة كما يلي:
 �إيفاد بعثات رفيعة امل�ستوى �إلى الدول الأع�ضاء لإ�شعار ال�سلطات فيها باحلاجة لاللتزام بتزويد ال�صندوق باملواردالالزمة.
 �إعداد خطة لتعبئة املوارد.� -إن�شاء �صناديق ا�ستئمانية خا�صة مبعاجلة م�شكالت الفقر.
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 بناء �شبكة عمل و�شراكات مع وكاالت الأمم املتحدة والبنوك الإقليمية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة ومنظمات املجتمعاملدين لزيادة دعم م�شاريع ال�صندوق.
 حت�سني �أمنوذج �أعمال ال�صندوق ،وتعزيز قدرات موظفيه لتحقيق نتائج �أف�ضل فيما يتعلق بتعبئة املوارد و �أعمال ال�صندوق.تعزيز نموذج أعمال الصندوق

رغم مرور �سبع �سنوات على �إن�شاء ال�صندوق ،هناك حاجة لإدماج �أن�شطة احلد من الفقر يف �أعمال ال�صندوق ،وتركيز عمل
ال�صندوق على الأهداف اال�سرتاتيجية املتمثلة يف تعبئة املوارد ،وا�ستثمارات املوارد الر�أ�سمالية ،وو�ضع وتنفيذ برامج للحد من
الفقر .ولهذا الغر�ض� ،شكل جمل�س �إدارة ال�صندوق جلنة م�ؤقتة ملراجعة �أداء ال�صندوق ومنوذج �أعماله .و�أو�صت اللجنة بعدد من
اخليارات ب�ش�أن الإدارة و�أمنوذج الأعمال كانت محل مناق�شة يف جمل�س الإدارة الذي �أكد على �أهمية اتخاذ �إجراء �سريع لتقوية
�إدارة ال�صندوق ،و�إعداد درا�سة �شاملة عن ال�صندوق ت�أخذ يف احل�سبان خربات امل�ؤ�س�سات املالية متعددة الأطراف املماثلة،
وت�ساعد يف التطبيق الأمثل لأمنوذج �أعمال ال�صندوق .كما �أكد املجل�س على احلاجة لإكمال هذا العمل يف عام 1436هـ (2015م).

بعد قرار جمل�س محافظي «ال�صندوق» ب�ش�أن تخ�صي�ص "وقف لل�صندوق" ح�صل "ال�صندوق" على قطعة �أر�ض يف موقع مميز يف كوتونو بنني (م�ساحتها 10000
مرت مربع) .و ُق ّيمت الأر�ض من جهة م�ستقلة مببلغ  5.7مليون دوالر �أمريكي .و�سيعترب هذا املبلغ م�ساهمة �إ�ضافية من بنني يف موارد ال�صندوق طبق ًا لقرار جمل�س
املحافظني يف هذا ال�ش�أن ،وتظهر ال�صورة ممثل ال�صندوق الدكتور عمر توري ،برفقة ا�ست�شاريني وم�س�ؤولني من حكومة بنني يف زيارة تفقدية لقطعة الأر�ض التي
تربعت بها احلكومة لل�صندوق.
التقرير السنوي السابع 1435هـ 2014 -م
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نظم "ال�صندوق" امل�ؤمتر الإقليمي حول الطاقة املتجددة من �أجل احلد من الفقر "مب�شاركة من �إدارة البنية التحتية بالبنك الإ�سالمي للتنمية ،واملكتب الإقليمي
ملجموعة البنك يف داكار ،يف الفرتة ما بني  2و 4يونيو 2014م .و�سبق امل�ؤمتر �إطالق �شراكة جديدة ب�ش�أن "حتالف الطاقة املتجددة من �أجل الفقراء" .وح�ضر امل�ؤمتر
�أكرث من  100م�شارك من  25م�ؤ�س�سة ،منها م�ؤ�س�سات مالية ووكاالت متخ�ص�صة من  23دولة من الدول الأع�ضاء يف البنك.

الملحقات

الملحق  - 1قائمة المساهمات في رأسمال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
رقم
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
44
45
46

الدولة
�ألبانيا
اجلزائر
�أذربيجان
البحرين
بنغالدي�ش
بنني
بروناي دار ال�سالم
بوركينا فا�سو
الكامريون
ت�شاد
كوت ديفوار
م�صر
اجلابون
غامبيا
غينيا
�إندوني�سيا*
�إيران
العراق
الأردن
كازاخ�ستان
الكويت
لبنان
ماليزيا
مايل
موريتانيا
املغرب
موزمبيق
النيجر
نيجرييا
عمان
باك�ستان
فل�سطني
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
ال�سنغال
�سرياليون
ال�سودان
�سورينام
�سوريا
توغو
تون�س
تركيا
�أوغندا
�أوزبك�ستان
اليمن
البنك الإ�سالمي للتنمية **
املجموع

حتى  29ذي احلجة 1435هـ (� 24أكتوبر 2014م)
مبلغ االلتزام
10.00
50.000.000
300.000
2.000.000
13.000.000
12.250.000
2.000.000
2.200.000
2.000.000
2.000.000
5.000.000
10.000.000
4.000.000
ال يوجد التزام
2.000.000
10.000.000
100.000.000
1.000.000
3.000.000
11.000.000.00
300.000.000
1.000.000
20.000.000
4.000.000
5.000.000
5.000.000
200.000
2.000.000
2.000.000
5.000.000
10.000.000
500.000
50.000.000
1.000.000.000
10.000.000
1.000.000
15.000.000
500.000
2.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
100.000
300.000
3.000.000
1.000.000.000
2.679.360.000

* كما دفعت اندوني�سيا مبلغ�آ ا�ضافيا بلغ  ٣،١١٥ميلون دوالر خالل العام ١٤٣٦هـ (٢٠١٥م)
** خالل الن�صف االول من العام ١٤٣٦هـ (٢٠١٥م) دفع البنك  ١٠٠مليون دوالر ا�ضافية من م�ساهمته املعلنة يف ال�صندوق.
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املدفوع من امل�ساهمة
0
50.000.000
424.000
2.000.000
4.000.000
0
2.000.000
2.238.000
2.000.000
0
0
10.000.000
4.000.000
12.000
2.000.000
4.384.000
65.000.000
1.000.000
3.000.000
11.000.000
300.000.000
1.000.000
20.000.000
0
0
5.000.000
200.000
0
2.000.000
5.000.000
5.116.000
186.000
50.000.000
1.000.000.000
0
300.000
944.000
500.000
2.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
0
300.000
3.000.000
700.000.000
2.269.595.000

القوائم المالية وتقرير مراجعي
الحسابات لعام 1435هـ
 30ذي الحجة 1435هـ ( 24اكتوبر 2014م)
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين المشتركة

براي�س ووتر هاو�س كوبرز

الفوزان وال�سدحان

�ص  .ب  - 16415جدة 21464
اململكة العربية ال�سعودية

�ص  .ب  - 55078جدة 21534
اململكة العربية ال�سعودية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين المشترك
�أ�صحاب املعايل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س املحافظني
البنك الإ�سالمي للتنمية
جدة ,اململكة العربية ال�سعودية
لقد راجعنا قائمة املركز املايل ل�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية («ال�صنـ ـ ـ ـ ــدوق») كما ف ـ ـ ـ ـ ــي  30ذي احلجـ ــة 1435هـ ( 24اكتوبر 2014م)
وقوائم الدخل والتغريات يف �صايف املوجودات والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  20التي تعترب جزء ًا ال
يتجز�أ من القوائم املالية.
مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

تعترب �إدارة ال�صندوق م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها ب�شكل عادل وفقا ًملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية («الهيئة») والعمل مبا يتوافق مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية و�أي �إجراء رقابة داخلي ترى الإدارة �أنه �ضروري
لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء ًا كانت نا�شئة عن غ�ش �أو خط�أ.
مسؤولية مراجعي الحسابات

�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية �إ�ستناد ًا �إلى املراجعة التي قمنا بها .لقد قمنا مبراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ال�صادرة عن الهيئة ومعايري املراجعة الدولية .تتطلب تلك املعايري �أن نلتزم مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني و�أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال
املراجعة للح�صول على ت�أكيد معقول ب�أن القوائم املالية ال حتتوي على �أخطاء جوهرية.
تت�ضمن املراجعة القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف القوائم املالية .تعتمد الإجراءات التي مت �إختيارها بناء
على تقديرات محا�سبية معقولة ,كما تت�ضمن �أي�ض ًا تقييم ًا ملخاطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �سواء ًا كانت هذه الأخطاء نا�شئة عن غ�ش �أو
خط�أ .عند القيام بتقييم هذه املخاطر ,ي�أخذ مراجعوا احل�سابات بعني الإعتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�ص ب�إعداد قوائم مالية للمن�ش�أة وعر�ضها
ب�صورة عادلة بغر�ض ت�صميم �إجراءات مراجعة مالئمة وفق ًا للظروف املتاحة ولي�س بغر�ض �إبداء الر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ش�أة .كما
تت�ضمن املراجعة �إجراء تقييم للمبادئ املحا�سبية املطبقة والتقديرات الهامة املعدة من قبل الإدارة ,ولطريقة العر�ض العام للقوائم املالية.
نعتقد �أن �أدلة املراجعة التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتكون �أ�سا�س ًا لإبداء ر�أينا.
الرأي

فـ ـ ـ ـ ــي ر�أينا� ,أن القوائم املالية تظهر ب�صـ ــورة �صادقة وعادلة املركز املايل لل�صندوق ك ـ ـ ــما يف 30ذي احلجة 1435هـ (� 24أكتوبر 2014م) ونتائج
�أعماله وتدفقاته النقدية والتغريات يف �صايف املوجودات لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية التي حتددها اللجنة ال�شرعية لل�صندوق.
		
بـراي�س وتر هاو�س كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي
ترخي�ص رقم ()379
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة المركز المالي
كما في 30ذي الحجة 1435هـ ( 24اكتوبر 2014م)

(جميع املبالغ ب�آالف الدوالرات الأمريكية مامل يذكر غري ذلك)

املوجودات
موجودات اخلزينة
نقد وما يف حكمه
ودائع �سلع
ا�ستثمارات يف متويل م�شاركات باملرابحة
ا�ستثمارات يف �صكوك
القرو�ض واملوجودات االخرى
قرو�ض
�إيرادات م�ستحقة وموجودات �أخرى
موجودات ا�ستثمار
�إ�ستثمارات يف ر�أ�س مال �شركات
ا�ستثمارات يف م�شاركات �إجارة
ا�ستثمارات اخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
�صايف املوجودات
ممثله يف:
موارد ال�صندوق
�أرباح مبقاه
احتياطي القيمة العادلة

�إي�ضاح

1435هـ

1434هـ

4
5
6
7

43.171
498.000
227.208
1.518.955

270.096
893.574
163.405
880.902

8

94.162
37.383

58.606
45.319

54.952
20.000
16.496
2.510.327

8.533
20.000
2.340.435

9
10

11

1

1.202
2.509.125
2.269.595
235.719
3.811
2.509.125

10.396
2.330.039

2.166.651
163.388
2.330.039

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 20جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 30ذي الحجة 1435هـ ( 24اكتوبر 2014م)

(جميع املبالغ ب�آالف الدوالرات الأمريكية مامل يذكر غري ذلك)

اي�ضاح
دخل من:
موجودات اخلزينة
ودائع �سلع
متويل م�شاركات باملرابحة
ا�ستثمارات يف �صكوك
القرو�ض واملوجودات الأخرى
ر�سوم خدمة القرو�ض
موجودات اال�ستثمار
�إ�ستثمارات يف ر�أ�س مال �شركات
الإ�ستثمار يف م�شاركات الإجارة
خ�سائر حتويل العمالت الأجنبية
عقود مقاي�ضة
جمموع الدخل
م�صروفات موظفني
م�صروفات عمومية و�إدارية
فائ�ض ال�سنة

7

8

1435هـ

15.913
8.353
47.355

14.964
4.934
6.758

1.530

1.732

228
562
73.941
()29
1.728
75.640
()2.503
()806
72.331

52
1.054
29.494
()168
52
29.378
()2.057
()842
26.479
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في 30ذي الحجة 1435هـ ( 24اكتوبر 2014م)

(جميع املبالغ ب�آالف الدوالرات الأمريكية مامل يذكر غري ذلك)

الر�صيد كما يف  1محرم1434هـ
م�ساهمات م�ستلمة خالل ال�سنة
فائ�ض الدخل لل�سنة
الر�صيد كما يف 29ذي احلجة 1434هـ
م�ساهمات م�ستلمة خالل ال�سنة
فائ�ض الدخل لل�سنة
احتياطي القيمة العادلة
الر�صيد يف  30ذي احلجة 1435هـ

موارد
ال�صندوق

�أرباح مبقاه

1.743.220
423.431
2.166.651
102.944
2.269.595

136.909
26.479
163.388
72.331
235.719

احتياطي
القيمة
العادلة
3.811
3.811

املجموع

1.880.129
423.431
26.479
2.330.039
102.944
72.331
3.811
2.509.125

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 20جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 30ذي الحجة 1435هـ ( 24اكتوبر 2014م)

(جميع املبالغ ب�آالف الدوالرات الأمريكية مامل يذكر غري ذلك)

التدفقات النقدية من �أن�شطة العمليات:
فائ�ض الدخل لل�سنة
تعديل للبنود الغري نقدية :
خ�سائر �( /أرباح) القيمة العادلة من اال�ستثمارات يف �صكوك
(�أرباح) /خ�سائر من �إ�ستثمارات يف ر�أ�سمال ال�شركات
عالوة على اال�ستثمار يف ال�صكوك
التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
قرو�ض
�إيرادات م�ستحقة وموجودات �أخرى
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة العمليات
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية:
ودائع �سلع
مدفوعات ا�ستثمارات يف مرابحة م�شرتكة
�إ�ضافة ال�ستثمارات يف �صكوك
متح�صالت من ا�سرتداد ا�ستثمارات يف �صكوك
مدفوعات لال�ستثمار يف ر�أ�س مال ال�شركات
مدفوعات ال�ستثمارات �أخرى
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفق النقدي من الأن�شطة التمويلية:
م�ساهمات م�ستلمة
�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

�إي�ضاحات

7
7
7

7
7

4

1435هـ
72.331

26.479

()11.358
2.575
()2.918

18.621
()1.537
-

()35.556
7.938
()9.194
23.816

()34.676
()1.524
9.047
16.410

395.574
()63.803
()652.400
26.048
()52.012
()7.092
()353.685

()1.014
()103.993
()453.791
159.307
()8.533
()408.024

102.944
()226.925
270.096
43.171

423.431
31.817
238.279
270.096
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  30ذي الحجة 1435هـ ( 24اكتوبر 2014م)

(جميع املبالغ ب�آالف الدوالرات الأمريكية مامل يذكر خالف ذلك)
-1

التأسيس واألنشطة وأخرى

ت�أ�س�س �صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية ("ال�صندوق") وفق ًا لقرار جمل�س محافظي البنك الإ�سالمي للتنمية يف
االجتماع ال�سنوي رقم ( )31الذي �أنعقد يف الكويت يف ربيع الثاين 1427هـ (مايو 2006م) .وقد د�شن ك�صندوق وقف
خالل االجتماع ال�سنوي رقم ( )32ملجل�س املحافظني للبنك الإ�سالمي للتنمية الذي �أنعقد بدكار -ال�سنغال يف ربيع الثاين
1427هـ (مايو 2007م).
يبلغ ر�أ�سمال ال�صندوق امل�ستهدف (موارد ال�صندوق)  10مليار دوالر �أمريكي .مت �إن�شاء ال�صندوق �ضمن البنك الإ�سالمي
للتنمية على �أ�سا�س التربعات الطوعية من جميع الدول الأع�ضاء بغ�ض النظر عن و�ضعها التنموي.
يهدف ال�صندوق للم�ساعدة يف تخفيف الفقر ودعم التنمية والق�ضاء على الأمية وا�ستئ�صال الأمرا�ض والأوبئة يف الدول
�أع�ضاء منظمة التعاون الإ�سالمي وقد بد�أ ال�صندوق �أعماله ب�شكل ر�سمي يف  1محرم 1429هـ ( 10يناير 2008م).
تتكون املوارد املتاحة لال�ستخدام يف �أن�شطة ال�صندوق مما يلي:
	.1الدخل من ا�ستثمارات ال�صندوق.
	.2الأموال الناجتة من متويل العمليات �أو امل�ستحقة لل�صندوق.
 .3م�صادر �أخرى م�ستلمة من ال�صندوق.
يتوجب على ال�صندوق القيام ب�أن�شطته وفق ًا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .املبد�أ الأ�سا�سي ملنهج ال�شريعة يف الأمور املالية �أنه
لك�سب الربح فمن ال�ضروري دائم ًا �أخذ املخاطر .يف الواقع هذا يعني ب�أن جميع التمويالت الإ�سالمية مبنيه على �أ�صول.
وكونه �صندوق للبنك الإ�سالمي (م�ؤ�س�سة تنمية دولية متعددة الأطراف) ،ف�إنه ال يخ�ضع ل�سلطة جهة رقابية محلية �أو جهة
�أجنبية خارجية.
-2

أساس اإلعداد
أساس االلتزام

مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
("الهيئة") و�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية التي حتددها اللجنة ال�شرعية لل�صندوق .فيما يتعلق بالأمور التي مل
تتطرق لها معايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،يقوم ال�صندوق
بالأخذ مبعايري التقارير املالية الدولية ذات العالقة ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدويل .وت�شمل هذه الأمور
ب�شكل رئي�سي ما يلي:
 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39الأدوات املالية  -االثبات والقيا�س ،لت�سجيل عقود مقاي�ضة الربح وعقود مبادلةالعمالت.
 معيار املحا�سبة الدويل رقم (" )7التدفقات النقدية"أساس القياس

مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا البنود التالية يف قائمة املركز املايل:
 �إ�ستثمارات يف ر�أ�س مال �شركات مدرجه تقا�س بالقيمة العادلة من خالل �صايف املوجودات. محفظة �إ�ستثمارات �صكوك تقا�س بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم ت�صنيفها عند االثبات االويل. عقود مقاي�ضة هام�ش الربح وعقود مبادلة العمالت املبنية على املرابحة تقا�س بالقيمة العادلة من خالل الدخل.التقرير السنوي السابع 1435هـ 2014 -م
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العملة الوظيفية

يجري ال�صندوق معظم عملياته وي ّقوم بال�صرف بالدوالر الأمريكي ،لذلك فهو العملة الوظيفية وعملة العر�ض لل�صندوق.
فيما عدا ما متت الإ�شارة �إليه ،فقد مت تقريب الأرقام لأقرب �ألف.
 - 3السياسات المحاسبية الهامة
أ) الموجودات والمطلوبات المالية

يتم �إثبات املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املايل عندما ي�أخذ ال�صندوق على عاتقه احلقوق التعاقدية �أو االلتزامات
املتعلقة بذلك.
	املوجودات املالية هي �أي موجودات مالية �أو �أداه حقوق ملكية جلهة �أخرى� ،أو حق تعاقدي ال�ستالم نقد �أو �أ�صل مايل �آخر
من كيان �آخر� ،أو مبادلة موجودات �أو مطلوبات مالية مع كيان �آخر حتت ظروف مالئمة لل�صندوق.
	املطلوبات املالية هي املطلوبات التعاقدية لت�سليم نقد �أو �أ�صل مايل جلهة �أخرى �أو تبادل املوجودات �أو املطلوبات املالية مع
جهة �أخرى وحتت ظروف ميكن �أن تكون غري م�ؤاتيه لل�صندوق.
يلخ�ص اجلدول �أدناه املوجودات واملطلوبات املالية لل�صندوق ومبادئ القيا�س واالثبات املتعلقة بها .ال�سيا�سات املحا�سبية
املف�صلة مدرجة يف الأجزاء ذات العالقة ادناه.
ّ
الــبـنــــــــــــــد
نقد وما يف حكمه
ودائع �سلعية
م�شاركات مرابحة
ا�ستثمار يف ال�صكوك
ا�ستثمار يف م�شاركات �إجارة
قرو�ض
ا�ستثمار يف ر�أ�س مال �شركات
ا�ستثمارات �أخرى

مبادئ الإثبات
التكلفة/التكلفة املطف�أة ناق�ص ًا مخ�ص�ص االنخفا�ض
التكلفة املطف�أة ناق�ص ًا مخ�ص�ص االنخفا�ض
التكلفة املطف�أة ناق�ص ًا مخ�ص�ص االنخفا�ض
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل/ا�ستثمار مديونية والتكلفة املطف�أة
ناق�ص ًا مخ�ص�ص هبوط القيمة  -ا�ستثمارات مديونية
التكلفة ناق�ص ًا مخ�ص�ص االنخفا�ض
التكلفة ناق�ص ًا مخ�ص�ص انخفا�ض القيمة
القيمة العادلة من خالل �صايف املوجودات  -ا�ستثمارات حقوق امللكية
القيمة العادلة من خالل �صايف املوجودات �أو التكلفة ناق�ص ًا مخ�ص�ص
الإنخفا�ض  -ا�ستثمارات مديونية

ب) مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات عندما يكون حق قانوين للمقا�صة بني املبالغ املثبته وينوي ال�صندوق �إما بال�سداد
على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو يقوم بتحقيق الأ�صل و�سداد املطلوب يف نف�س الوقت.
ت) نقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من �أر�صدة لدى البنوك وودائع بنكية والتي تكون فرتة �إ�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل
من تاريخ �إيداعها.
ث) ودائع سلع

ت�ستخدم ودائع ال�سلع يف �شراء وبيع ال�سلع با�ستخدام معدل ربح ثابت .يقت�صر �شراء وبيع ال�سلع بناء ًا على �شروط الإتفاق
بني ال�صندوق والبنوك .ت�سجل الودائع ال�سلعية يف البداية بالتكلفة مت�ضمنة ر�سوم تكلفة ال�شراء املرتبطة بها ،وتقا�س
الحق ًا بالتكلفة مطروح ًا منها مخ�ص�ص االنخفا�ض بالقيمة.
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ج) إستثمارات تمويل مشاركات بالمرابحة

تظهر الذمم املدينة من عمليات �إ�ستثمارات التمويل باملرابحة بتكلفة الب�ضاعة املباعة ب�سعر البيع ،ناق�ص ًا الإيرادات
الغري مكت�سبة لل�صندوق حتى تاريخ قائمة املركز املايل ،ناق�ص ًا الدفعات امل�ستلمة ومخ�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة.
ح) إستثمارات في صكوك

	اال�ستثمارات يف ال�صكوك هي �أدوات مديونية تقا�س �إما بالتكلفة املطف�أة او بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
تقا�س ال�صكوك بالتكلفة املطف�أة فقط يف حال متت �إدارتها على �أ�سا�س عائد تعاقدي �أو مل يحتفظ بها للمتاجرة ومل يتم
ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ت�صنف الإ�ستثمارات يف ال�صكوك بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .ت�سجل هذه الإ�ستثمارات مبدئي ًا بالقيمة
العادلة يف تاريخ التعاقد ومن ثم يعاد قيا�سها يف نهاية كل فرتة مالية واالثبات باملكا�سب واخل�سائر الناجتة عنها يف قائمة
الدخل .حتمل م�صاريف املعامالت يف قائمة الدخل يف تاريخ �إبرام العقد.
خ) إستثمارات في مشاركات إجارة

تظهر موجودات الإجارة بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا �إحتياطي لأي انخفا�ض يف قيمة هذه اال�ستثمارات.
د) قروض

يتم االثبات بالقرو�ض عند دفع املبالغ للمقرت�ضني .تتمثل الذمم املدينة من القرو�ض يف املبالغ التي �صرفت فيما يتعلق
بامل�شاريع ،م�ضاف ًا �إليها ر�سوم اخلدمة امل�ستحقة عن تلك القرو�ض ،مطروح ًا منها الدفعات امل�ستلمة فيما يتعلق باملبلغ
القائم املتداول من �أ�صل القرو�ض ،ور�سوم اخلدمة مبوجب �إتفاقيات القرو�ض ،ومخ�ص�ص انخفا�ض القيمة.
ذ) إستثمارات في رأس مال شركات واستثمارات اخرى

	الإ�ستثمارات يف ر�أ�س مال ال�شركات واال�ستثمارات الأخرى عبارة عن �أدوات يف ر�أ�س مال ال�شركات بق�صد االحتفاظ
بها لفرتة طويلة وميكن بيعها لتلبية احتياجات ال�سيولة �أو التغريات يف الأ�سعار .بداية والحق ًا ،تقا�س هذه الإ�ستثمارات
بالقيمة العادلة و�أي �أرباح غري محققة نا�شئة عن التغري يف قيمتها العادلة يتم �إثباتها مبا�شرة يف �إحتياطي القيمة العادلة
يف قائمة التغريات يف �صايف املوجودات حتى يتم �إلغاء �إثبات الإ�ستثمار �أو يعترب متدهور القيمة ,ويف هذه احلالة يتم �إثبات
الربح املرتاكم �أو اخل�سارة املرتاكمة التي �سبق �إدراجها يف قائمة التغريات يف �صايف الأ�صول ،يف قائمة الدخل .تدرج
الإ�ستثمارات يف ر�أ�س مال ال�شركات �أو �صايف �إ�ستثمارات �أخرى والتي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�صفة يعتمد عليها،
بالتكلفة ناق�ص ًا مخ�ص�ص �أي انخفا�ض يف قيمة هذه الإ�ستثمارات.
ر) عقود مقايضة معدل هامش الربح وعقود مبادلة عبر العمالت على أساس المرابحة

ي�ستخدم ال�صندوق عقود مقاي�ضة هام�ش الربح عرب العمالت على �أ�سا�س املرابحة لإدارة املوجودات �أو املطلوبات
ولأغرا�ض التحوط لتعديل هام�ش الربح �أو خ�صائ�ص عملة ال�صكوك امل�صدرة وفرتة التمويل املمنوحة ،وت�صنف هذه
العقود كمحتفظ بها للمتاجرة.
ويتم االثبات بهذه الأدوات بداية بالقيمة العادلة بتاريخ التعاقد ،ويعاد قيا�سها بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية،
ويتم االثبات بالأرباح واخل�سائر الناجتة يف قائمة الدخل .يتم �إثبات عقود مقاي�ضة هام�ش الربح وتبادل العمالت على
�أ�سا�س املرابحة ذات القيم الإيجابية �ضمن موجودات �أخرى ،ويتم �إثبات العقود ذات القيم العادلة ال�سلبية �ضمن
مطلوبات �أخرى.
ز) تحقق اإليرادات
ودائع سلع قصيرة األجل

تقيد الإيرادات من الودائع ق�صرية الأجل لدى البنوك ح�سب التحقق الزمني ،على مدى الفرتة من تاريخ ال�صرف الفعلي
للأموال حتى تاريخ الإ�ستحقاق.
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إستثمارات في مشاركات المرابحة

يتم �إثبات الإيرادات من م�شاركات باملرابحة كم�ستحقات ح�سب التحقق الزمني خالل الفرتة من تاريخ ال�صرف الفعلي
للأموال حتى التواريخ املجدولة ل�سداد الأق�ساط.
إستثمارات في الصكوك

يتم �إحت�ساب الدخل امل�ستحق ب�إ�ستخدام معدل الربح الفعلي ويتم �إثباته بقائمة الدخل ،وحيثما مت ت�صنيف ال�صكوك
بالقيمة العادلة فيتم �إثبات �أرباح وخ�سائر القيمة العادلة املحققة وغري املحققة الناجتة عن �إعادة قيا�س القيمة العادلة
بتاريخ قائمة املركز املايل يف قائمة الدخل.
إستثمارات في رأس مال الشركات واستثمارات اخرى

يتم �إثبات توزيعات الربح من ر�أ�س مال ال�شركات عندما يتم التثبت من حق �إ�ستالم الدفعات.
رسوم خدمة القروض

يحمل البنك ر�سوم خدمة فقط لتغطية امل�صاريف الإدارية املتعلقة ب�إدارة االتفاقية من تاريخ التوقيع وحتى االنتهاء من
ال�صرف ،لذلك يتم احت�ساب ر�سوم القر�ض خالل الفرتات املالية اعتبار ًا من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ �آخر دفعة.
ويتم توزيع ر�سوم القر�ض واثباتها بقائمة الدخل على مدى الفرتات املالية كما يلي:
  %4من اجمايل ر�سوم اخلدمة توزع وتثبت خالل الفرتة من تاريخ التوقيع وحتى تاريخ �أول دفعة.  %40من اجمايل ر�سوم اخلدمة توزع وتثبت خالل الفرتة من تاريخ �أول دفعة وحتى تاريخ �آخر دفعة.  %56من اجمايل ر�سوم اخلدمة توزع وتثبت خالل فرتة � 5سنوات من تاريخ �آخر دفعة.إستثمارات في مشاركات إجارة

يتم �إثبات الإيرادات من م�شاركات �إجارة كم�ستحقات طبق ًا جلدول �إعادة ال�سداد �أو با�ستخدام ن�سبة العائد يف عقد
الإجارة.
س) انخفاض قيمة الموجودات المالية
القروض

يقوم ال�صندوق بتحديد مخ�ص�ص خ�سارة من االنخفا�ض يف قيمة املوجودات بناء ًا على تقييم اخل�سائر املتكبدة .يتم يف
تاريخ كل مركز مايل عمل تقييم لأ�صل مايل او جمموعة موجودات مالية للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على حدوث
خ�سارة نتيجة انخفا�ض يف قيمتها .تنتج اخل�سارة عن الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات و�صايف القيمة احلالية
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ويتم خ�صمها على �أ�سا�س ن�سبة العائد ال�ضمنية املحددة للأ�صل املايل .يتم تعديل
مخ�ص�ص االنخفا�ض يف قيمة املوجودات ب�شكل دوري بناء ًا على مراجعة الظروف ال�سائدة يف ذلك الوقت.
تتم تعديل خ�سائر انخفا�ض القيمة من خالل �إ�ستخدام ح�ساب مخ�ص�ص .عندما تعترب قيمة �أحد املوجودات املالية غري
قابلة للإ�سرتداد ،يتم �شطبها مقابل ح�ساب املخ�ص�ص� ،أما التح�صيالت الالحقة من املبالغ امل�شطوبة �سابق ًا تقيد �ضمن
قائمة الدخل.
املوجودات املالية الأخرى يتم قيا�سها بـ:
القيمة العادلة من خالل صافي الموجودات

يتم �إجراء تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �أنه قد يحدث �إنخفا�ض
يف قيمة �إ�ستثمار يف �أدوات حقوق الأقلية .يف حال الإ�ستثمارات املدرجة بالقيمة يف �أدوات من خالل �صايف املوجودات
ي�ؤخذ بعني الإعتبار الإنخفا�ض الكبري �أو طويل الأجل يف االقيمة العادلة للإ�ستثمار الأقل وذلك عند حتديد ما �إذا كانت
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املوجودات فد �إنخف�ضت� .إذا وجد �أي دليل على �إنخفا�ض كبري يف الإ�ستثمار املدرج بالقيمة العادلة من خالل �صايف
املوجودات ،ف�إن اخل�سارة املرتاكمة ،التي يتم قيا�سها كالفارق بيم تكلفة ال�شراء والقيمة العادلة املتداولة ناق�ص ًا �أي
خ�سارة �إنخفا�ض يف القيمة من الإ�ستثمار يف حقوق امل�ساهمني الذي مت �إثباته م�سبق ًا يف ثايف املوجودات ،يتم �إ�ستبعادها
من �صايف املوجودات ويتم �إثباتها يف قائمة الدخل .ال يتم الحق ًا عك�س خ�سائر الإنخفا�ض من خالل قائمة الدخل من
�إ�ستثمارات حقوق امل�ساهيمن التي مت �إثباتها �سابق ًا يف قائمة الدخل.
التكلفة المطفأة أو التكلفة ناقصًا إنخفاض القيمة

�إذا وجد دليل مو�ضوعي على حتقق خ�سارة انخفا�ض يف القيمة ،فيتم قيا�س قيمة االنخفا�ض بالفرق بني القيمة الدفرتية
للأ�صل وقيمة اال�سرتداد التقديرية ،وتثبت خ�سائر االنخفا�ض يف قائمة الدخل.
ش) معامالت وتحويالت بالعمالت األجنبية

املعامالت املقومة بالعمالت الأجنبية التي تتطلب �سداد ًا بالعملة الأجنبية يتم حتويلها �إلى العملة الوظيفية لل�صندوق ب�سعر
ال�صرف يف تاريخ املعاملة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت الأجنبية بتاريخ التقرير املايل �إلى
العملة الوظيفية با�ستخدام �سعر ال�صرف يف ذلك التاريخ .املوجودات واملطلوبات الغري نقدية املقومة بالعمالت الأجنبية
والتي تقا�س بالقيمة العادلة يتم حتويلها �إلى العملة الوظيفية ب�سعر ال�صرف الفوري يف تاريخ حتديد القيمة العادلة.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية با�ستخدام �سعر ال�صرف بتاريخ
املعاملة .فروقات العملة الأجنبية الناجتة عن �سداد معامالت العمالت الأجنبية وحتويل املعامالت الناجتة عن التحويل
ب�سعر ال�صرف يف نهاية الفرتة للموجودات واملطلوبات املالية النقدية املقومة بالعمالت الأجنبية ،يتم �إثباتها يف قائمة الدخل.
ص) الزكاة والضريبة

يعترب ال�صندوق جز ًء من بيت املال (مال عام) ،لذلك ف�إنه ال يخ�ضع للزكاة �أو ال�ضريبة.
ض) االجتهادات المحاسبية والتقديرات الهامة

يتطلب �إعداد القوائم املالية لل�صندوق وفق معاير املحا�سبة ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ،ا�ستخدام بع�ض التقديرات الهامة واالفرتا�ضات ي�ؤثر على قيم املوجودات واملطلوبات الظاهرة بالتقرير وكذلك
الدخل وامل�صاريف ،وتتطلب من الإدارة �أن جتتهد �أثناء تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية مثل هذه التقديرات واالفرتا�ضات
واالجتهاد يتم تقيمها ب�شكل م�ستمر وت�ستند �إلى اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى ،مبا يف ذلك احل�صول على ا�ست�شارات
مهنية ،وتوقعات للأحداث امل�ستقبلية ،وتعترب معقولة بالنظر �إلى الظروف.
تتلخ�ص �أبرز االجتهادات والتقديرات فيما يلي:
	االجتهادات الهامة.	العملة الوطنية وعملة العر�ض.مبا �أن معظم عمليات البنك تتم بالدوالر ،مبا فيها ال�صرف على امل�شاريع ف�أن الدوالر هو العملة الوظيفية وعملة العر�ض
لل�صندوق.
ط) األحداث الالحقة

يتم تعديل القوائم املالية لإظهار �أثر الأحداث التي حت�صل بني تاريخ التقرير وتاريخ اعتماد القوائم املالية للإ�صدار،
ب�شرط �أنها تعطي دلي ًال على ظروف وجدت بتاريخ التقرير.
ظ) تقديرات ذات أهمية
مخصص انخفاض الموجودات المالية

يجتهد ال�صندوق يف تقدير مخ�ص�ص انخفا�ض املوجودات املالية ،على وجه اخل�صو�ص موجودات امل�شاريع ،وقد مت بيان
الطريقة التي بها يتم تقدير املخ�ص�ص يف ق�سم ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة «انخفا�ض املوجودات املالية».
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القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم قيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية الغري مدرجة بالأ�سواق الن�شطة با�ستخدام تقنيات تقييم ،ويتم التحقق من هذه
التقنيات ب�شكل دوري من قبل موظفني م�ستقلني عن اجلهة التي �أعدت هذه التقديرات ،ويتم تعيري هذه النماذج للت�أكد
من �أن الناجت يعرب عن بيانات حقيقية و�أ�سعار مقارنة ،و�إلى احلد العملي ف�إن مناذج التقييم ت�ستخدم بيانات بالإمكان
ر�صدها .ويتطلب تقييم مدى �أهمية �أحد املدخالت لتحديد القيمة العادلة ،اجتهاد ًا تام ًا �آخذ ًا بعني االعتبار العوامل
املحددة املرتبطة باملوجود �أو املطلوب ،وكذلك ف�إن حتديد ما ميكن اعتباره قابل للر�صد يتطلب اجتهاد ًا جوهري ًا من
ال�صندوق.
معايير محاسبة مالية صدرت ولم تدخل حيز النفاذ

�أ�صدرت هيئة املحا�سبة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية معيار ًا جديد ًا حول ح�سابات اال�ستثمار (معيار رقم  )27يحدث ويحل
محل معياري محا�سبة مالية تتعلق بح�سابات اال�ستثمار (معيار  )25الإف�صاح عن �أ�سا�س توزيع الأرباح بني �أ�صحاب حقوق
امللكية و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ،ومعيار رقم ( )6حقوق ملكية �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وما يعادلها وينطبق
معيار ح�سابات اال�ستثمار املبنية على عقود امل�ضاربة والتي متثل حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وعقود امل�ضاربة التي
يتم �إيداعها على �أ�سا�س ق�صري الأجل بغر�ض �إدارة ال�سيولة.
و�سي�صبح املعيار نافذ ًا من الفرتات املالية اعتبار ًا من  1يناير 2015م ،وال تتوقع �إدارة ال�صندوق ب�أن يكون لهذا املعيار �أثر
جوهري على القوائم املالية.
-4

النقد وما في حكمه

نقد لدى البنوك
ودائع �سلع

�إي�ضاح
5

1435هـ
43.171
43.171

1434هـ
6.123
263.973
270.096

ت�شمل ودائع ال�سلع الودائع التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو اقل من تاريخ الإيداع .احل�سابات البنكية با�سم البنك حيث
يقوم ب�إدارتها مل�صلحة ال�صندوق.
 - 5ودائع سلع

ودائع �سلع
ناق�ص ًا :ودائع �سلع ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو اقل
من تاريخ الإيداع (االي�ضاح رقم)4
-6

4

498.000

()263.973
893.574

إستثمارات مشاركات بالمرابحة

�إجمايل مبالغ الذمم املدينة
يخ�صم� :أرباح غري مكت�سبة
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�إي�ضاح

1435هـ
498.000

1434هـ
1.157.547
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1435هـ
228.649
()1.441
227.208

1434هـ
166.603
()3.198
163.405
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تدار عمليات الإ�ستثمارات يف م�شاركات املرابحة لل�صندوق نيابة عنه عن طريق امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية الدولية لتمويل
التجارة (امل�ؤ�س�سة) ،وبناء ًا عليه تقوم امل�ؤ�س�سة بتحميل ال�صندوق �أتعاب م�ضاربة .بلغت �أتعاب امل�ضاربة لل�سنة املنتهية
يف  30ذي احلجة 1435هـ � 1.118ألف دوالر �أمريكي (1434هـ� 734 :آالف دوالر �أمريكي) متت مقا�صتها من الدخل من
عمليات اال�ستثمار يف م�شاركات باملرابحة.
 - 7استثمارات في صكوك

جميع ا�ستثمارات ال�صكوك ذات �أ�سعار ثابتة
 Aـ �أو �أقل غري م�صنف
A
+A
AA

1435هـ
�صكوك م�صنفة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل:
57.888
حكومات
- 159.108
م�ؤ�س�سات مالية
جهات �أخرى
57.888 159.108
�صكوك م�صنفة بالتكلفة
املطف�أة:
حكومات
- 271.745
م�ؤ�س�سات مالية
جهات �أخرى
- 271.745
57.888 430.853
املجمــــــــــوع
AAA

1434هـ
�صكوك م�صنفة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل:
حكومات
م�ؤ�س�سات مالية
جهات �أخرى
املجمــــــــــوع

AAA

املجموع

388.287
- 298.701 31.698
391.315 49.362 31.593 130.453 20.799
86.270 62.197 13.738
- 10.335
865.872 111.559 344.032 162.151 31.134
30.000
10.093
40.093
71.227

280.919
- 280.919
362.071 60.326
10.093
653.083 60.326 280.919
1.518.955 171.885 624.951 162.151

جميع ا�ستثمارات ال�صكوك ذات �أ�سعار ثابتة
 Aـ �أو �أقل غري م�صنف
A
+A
AA

37.489
- 55.845
15.472 54.972
- 161.253
18.180
71.141 54.972 55.845 161.253

املجموع

245.551
- 161.217
535.524 256.852 37.975
90.827 72.647
880.902 338.499 199.192

جميع �إ�ستثمارات ال�صكوك ب�سعر ثابت لل�صكوك يف عام 1434هـ مت ت�صنيف اال�ستثمارات يف ال�صكوك بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل.
الر�صيد يف  1محرم
تغريات خالل ال�سنة
بيع/ا�سرتداد
عالوة �صكوك مدرجة بالتكلفة املطف�أة
�أرباح (/خ�سائر) القيمة العادلة غري املحققة
خ�سائر�/أرباح حتويل العمالت الأجنبية غري املحققة
الر�صيد يف نهاية ذي احلجة

1435هـ
880.902
652.400
()26.048
2.918
11.358
()2.575
1.518.955

1434هـ
603.502
453.791
()159.307
()18.621
1.537
880.902
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يتكون الدخل من اال�ستثمار يف ال�صكوك مما يلي:
1435هـ
36.002
()5
11.358
47.355

دخل من ق�سائم �أرباح اال�ستثمار يف ال�صكوك
�أرباح ( /خ�سائر) القيمة العادلة املحققة
�أرباح( /خ�سائر) القيمة العادلة غري محققة

1434هـ
23.460
1.919
()18.621
6.758

 - 8إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
�إيرادات م�ستحقة
عقود مقاي�ضه هام�ش الربح عرب العمالت على �أ�سا�س
املرابحة
�أخرى

1435هـ
�إي�ضاح
8.625 12
24.547
2.668
1.543
37.383

 1434هـ
33.077
12.169
52
21
45.319

�أبرم البنك الإ�سالمي للتنمية ملنفعة ال�صندوق عقود مقاي�ضة معدل هام�ش الربح ومبادلة معدل هام�ش الربح عرب
املعامالت على �أ�سا�س املرابحة التالية مع امل�ؤ�س�سات املالية كما يلي:
�إ�ستثمر ال�صندوق يف �صكوك بالرينجيت املاليزي �صادرة عن البنك الإ�سالمي للتنمية بتاريخ  30يوليو 2014م مببلغ
 250مليون رينجيت ماليزي .ولأجل توفري حماية �ضد تقلبات �أ�سعار ال�صرف بني الرينجيت والدوالر الأمريكي وتوزيعات
الأرباح من الإ�ستثمار يف ال�صكوك فقد قام ال�صندوق ب�إبرام عقود مقاي�ضة هام�ش الربح ومبادلة العمالت بقيمة
العقد البالغ  250مليون رينجيت ماليزي ،ملقاي�ضة الأ�صل مببلغ  77.9مليون دوالر �أمريكي .ومبوجب هذا الرتتيب ،ف�إن
ال�صندوق يقوم مبقاي�ضة معدل الربح على الرينجيت مع معدل الربح على الدوالر الأمريكي مع الطرف املقابل.
بالن�سبة لعقود مبادلة معدل هام�ش الربح عرب العمالت ،ف�إن الأطراف املقابلة تت�صرف كوكيل لل�صندوق لغر�ض �شراء
وبيع �أ�صول مطابقة لل�شريعة وت�سليم فوري .ومبوجب هذه الرتتيبات ف�إن املرابحة ينتج عنها دفعات ثابتة (ت�شمل �سعر
التكلفة وهام�ش ربح ثابت) �أو العك�س .وينتج عن عقود املرابحة العك�سية املقابلة دفعات عائمة لعقد املقاي�ضة( .يتم تثبيت
�سعر التكلفة ،ومعدل هام�ش الربح ثابت/متغري) �أو العك�س.
يظهر اجلدول ادناه القيم العادلة املوجبة لعقود مقاي�ضة معدل هام�ش الربح �شام ًال تكلفة عملية املرابحة على �أ�سا�س
ال�صايف.
1435هـ
عقود مبادلة معدل الربح
عرب العمالت على �أ�سا�س
املرابحة
1434هـ
عقود مبادلة معدل الربح
عرب العمالت على �أ�سا�س
املرابحة
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املبلغ النظري
العملة اال�صلية رينجيت املعادل
بالدوالر
ماليزي
250.000

76.297

املبلغ النظري
العملة اال�صلية رينجيت املعادل
بالدوالر
ماليزي
250.000

77.892

�صايف القيمة العادلة  -دوالر امريكي
موجود
2.668

مطلوب
-

�صايف القيمة العادلة  -دوالر امريكي
موجود
2.668

مطلوب
-

تقرير مراجعي الحسابات

مت �إظهار القيمة العادلة املحققة والغري محققة التالية يف عام 1435هـ
عقود مبادلة معدل الربح عرب العمالت
على �أ�سا�س املرابحة

1434هـ
1435هـ
غري محقق محقق املجموع غري محقق محقق املجموع
2.616

()888

1.728

52

52

-

 - 9استثمار في رأس مال حقوق الشركاء

الر�صيد يف  1محرم:
�إ�ضافات
�إعادة ت�صنيف ا�ستثمارات �أخرى
�صايف �أرباح القيمة العادلة الغري محققة
الر�صيد يف نهاية ذي احلجة
لدى ال�صندوق �إ�ستثمارت يف حقوق امل�ساهمني غري املدرجة.

1435هـ
8.533
52.012
()8.533
2.940
54.952

1434هـ
8.533
8.533

 - 10إستثمارات أخرى

1435هـ

الر�صيد يف  1محرم:
�إ�ضافات
�إعادة ت�صنيف من ا�ستثمارات حقوق امل�ساهمني
�صايف �أرباح القيمة العادلة الغري محققة
الر�صيد يف  30ذي احلجة
- 11

7.092
8.533
871
16.496

-

1434هـ

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

م�ستحق لأطراف ذات عالقة
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

�إي�ضاح
12

1435هـ
1.080
122
1.202

 1434هـ
9.801
595
10.396

 - 12أطراف ذات عالقة

تتم �إدارة ال�صندوق من ِقبل البنك وتنفذ معامالته من خالله والأطراف ذات العالقة ,وتتعلق الرتتيبات الرئي�سية بودائع
ال�سلع ومتويل م�شاركات باملرابحة ،والإ�ستثمار يف ال�صكوك والقرو�ض ور�أ�س مال ال�شركات ،والإ�ستثمار يف م�شاركات
بالإجارة املنتهية بالتمليك بني البنك والأطراف املقابلة .ي�شارك ال�صندوق يف هذه الرتتيبات مع البنك واجلهات التابعة
له ذات العالقة.
1بلغت الأر�صدة الناجتة عن هذه املعامالت كما يلي:
 )1م�ستحق من �أطراف ذات عالقة مبجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية
 1434هـ
1435هـ
البنك الإ�سالمي للتنمية � -صندوق امل�ساعدات اخلا�صة
�صندوق الإ�ستثمار يف ممتلكات الأوقاف
�صندوق وحدات الإ�ستثمار

8.625
8.625

33.024
32
21
33.077
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 )2م�ستحق لأطراف ذات عالقة مبجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية
1435هـ
957
105
1.080

البنك الإ�سالمي للتنمية-املوارد املالية العادية
امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات
البنك الإ�سالمي للتنمية �صندوق العالج الطبي
البنك الإ�سالمي للتنمية  -الهيئة العاملية للوقف

 1434هـ
9.411
12
378
9.801

		
 - 13فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات

1435هـ
املوجودات
نقد وما يف حكمه
ودائع �سلع
ا�ستثمارات يف م�شاركات باملرابحة
ا�ستثمارات يف �صكوك
ا�ستثمارات يف م�شاركات �إجارة
قرو�ض
�إ�ستثمار يف ر�أ�س مال �شركات
ا�ستثمارات �أخرى
�إيرادات م�ستحقة وموجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
1435هـ
املوجودات
نقد وما يف حكمه
ودائع �سلع
ا�ستثمارات يف م�شاركات باملرابحة
ا�ستثمارات يف �صكوك
ا�ستثمارات يف م�شاركات �إجارة
قرو�ض
�إ�ستثمار يف ر�أ�س مال �شركات
�إيرادات م�ستحقة وموجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
66
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فرتات ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات
اكثــــــر
مــن خم�س
5-1
12-3
اقل من 3
�سنوات
�سنــوات
�شهــر
�شهــور
- 43.171
- 498.000
- 39.992 187.216
289.183 1.116.784 112.988
- 20.000
91.463
1.735
478
486
- 54.952
- 16.496
- 37.383
380.646 1.209.967 651.458 268.256
1.202

-

-

-

املجـموع
43.171
498.000
227.208
1.518.955
20.000
94.162
54.952
16.496
37.383
2.510.327
1.202

270.096
349.000
2.984
45.297
667.377

497.574
160.421
127.555
622
22
786.194

47.000
564.595
20.000
2.544
634.139

188.752
55.440
8.533
252.725

270.096
893.574
163.405
880.902
20.000
58.606
8.533
45.319
2.340.435

10.396

-

-

-

10.396

تقرير مراجعي الحسابات

 - 14تركيز الموجودات والمطلوبات

تعك�س املواقع اجلغرافية للموجودات واملطلوبات لعام 1435هـ ولعام 1434هـ الدول التي يوجد فيها امل�ستفيدون من
املوجودات والأطراف املقابلة.
ا�سيا

دول �أع�ضاء
افريقيا

اوروبا

 1435هـ
نقد وما يف حكمه
ودائع �سلع

43.171
473.000

ا�ستثمارات يف م�شاركات باملرابحة
ا�ستثمارات يف �صكوك
ا�ستثمارات يف م�شاركات �إجارة
قرو�ض
�إ�ستثمار يف ر�أ�س مال �شركات
ا�ستثمارات �أخرى
�إيرادات م�ستحقة وموجودات �أخرى

- 150.978
76.230
- 1.468.955
20.000
- 55.058
39.104
54.952
16.496
37.383

املجـمـــوع

-

43.171
498.000

50.000
-

227.208
1.518.955
20.000
94.162
54.952
16.496
37.383

25.000

50.000

2.510.327

 1434هـ
نقد وما يف حكمه
ودائع �سلع

270.096
827.574

-

66.000

-

270.096
893.574

ا�ستثمارات يف م�شاركات باملرابحة
ا�ستثمارات يف �صكوك
ا�ستثمارات يف م�شاركات �إجارة
قرو�ض
�إ�ستثمار يف ر�أ�س مال �شركات
�إيرادات م�ستحقة وموجودات �أخرى

126.481
880.902
20.000
40.650
8.533
45.319

36.924
17.956
-

-

-

163.405
880.902
20.000
58.606
8.533
45.319

جمموع املوجودات

54.880 2.219.555

66.000

-

2.340.435

جمموع املوجودات

-

206.036 2.229.291

25.000

دول غري
اع�ضاء

 - 15صافي الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية

بلغ �صايف املوجودات واملطلوبات لل�صندوق يف العمالت الأجنبية يف نهاية ذي احلجة كما يلي:
يورو
الدينار الإ�سالمي
الريال ال�سعودي
العمالت الأخرى

1435هـــ
12.296
10.095
42.998
570

1434هـــ
()523
9.463
43.114
1.079
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 - 16االلتزامات غير المصروفة

قرو�ض
			

1435هـــ
245.070

1434هـــ
257.350

 - 17الهيئة الشرعية

تخ�ضع �أن�شطة ال�صندوق لإ�شراف هيئة الرقابة ال�شرعية التي تتكون من �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة للبنك .ت�أ�س�ست
الهيئة ال�شرعيـة ملجموعـة البنك الإ�سالمي للتنمية مبوجـب قـرار املجل�س .يتم تعيني �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية ملجموعة
البنك الإ�سالمي للتنمية وم�ؤ�س�ساتها الزميلة و�صناديق اال�ستئمان ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
للهيئة املهام التالية:
	النظر يف كل ما يوجه اليها من معامالت ومنتجات يطرحها البنك للإ�ستخدام لأول مرة واحلكم على توافقها معمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ,وو�ضع املبادئ الأ�سا�سية ل�صياغة العقود ذات ال�صلة و�أية وثائق �أخرى.
 �إبداء ر�أيها ب�ش�أن البدائل ال�شرعية للمنتجات التقليدية التي يعتزم البنك �إ�ستخدامها ,وو�ضع املبادئ الأ�سا�سيةل�صياغة العقود ذات ال�صلة و�أية وثائق �أخرى ,وامل�ساهمة يف تنميته بغية تعزيز جتربة البنك يف هذا ال�صدد.
	الإجابة على الأ�سئلة والإ�ستف�سارات والتو�ضيحات املوجهة �إليها من قبل جمل�س املديرين التنفيذيني �أو �إدارة البنك.	امل�ساهمة يف برنامج البنك لتعزيز وعي موظفيه للعمل امل�صريف الإ�سالمي وتعميق فهمهم للأ�س�س والقواعد واملبادئوالقيم الن�سبية للمعامالت املالية الإ�سالمية.
 تقدمي تقرير �شامل �إلى جمل�س املديرين التنفيذيني يو�ضح مدى �إلتزام البنك مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية يف �ضوءالآراء والتوجيهات املعطاه ,واملعامالت التي متت مراجعتها
 - 18إدارة المخاطر

تتم مراقبة ال�صندوق من ِقبل �إدارة مخاطر املجموعة حيث لدى البنك ق�سم لإدارة املخاطر («الق�سم») والتحكم بها
على م�ستوى املجموعة ،وهو م�ستقل متام ًا عن كافة الأق�سام الأخـرى ومن�ش�آت البنك الأخرى .الق�سم م�س�ؤول عن حتديد
وتقدير وتخفيف وتقدمي التقارير عن كافة املخاطر املالزمة لن�شاطات البنك وذلك بهدف حتقيق واملحافظة على م�ستوى
مخاطر �آمنه ومنخف�ضة .كما قام البنك بت�أ�سي�س جلنة لإدارة مخاطر املجموعة وهي م�س�ؤولة عن الت�أكد من وجود �ضوابط
مالئمة على ك�آفة املخاطر الكربى الناجمة عن العمليات التمويلية والإ�ستثمارية من خالل مراجعة �إطار �إدارة املخاطر
وال�سيا�سات والإجراءات والتوجيهات وتقارير املخاطر.
أ) مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة �أحد �أطراف الأدوات املالية على الوفاء بالتزاماته ،مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف
الآخر خل�سارة مالية .وتن�ش�أ مخاطر االئتمان لل�صندوق �أ�سا�س ًا من الأ�صول الت�شغيلية .القيمة الدفرتية املف�صح عنها
يف قائمة املركز املايل متثل �أق�صى خطر ائتماين يواجه ال�صندوق .الأ�صول التي متثل مخاطر ائتمانية لل�صندوق تتكون
من ودائع �سلع وا�ستثمارات يف �صكوك وا�ستثمار يف م�شاركات املرابحة ,والقرو�ض التي تغطيها �ضمانات �سيادية من دول
الأع�ضاء و�ضمانات من بنوك جتارية مقبولة للبنك ،وفق ًا ملعايري ت�أهيل محددة وتقييمات مخاطر االئتمانُ .يدير ق�سم
اخلزينة محفظة ال�صندوق اال�ستثمارية ذات الطبيعة ال�سائلة ايل ت�ضم �صفقات مع بنوك جيدة ال�سمعة .و ُي ّ
غطى اال�ستثمار
يف م�شاركات املرابحة والقرو�ض يف معظم احلاالت من خالل �ضمانات �سيادية من الدول الأع�ضاء �أو البنوك التجارية،
�أو �ضمانات من البنوك التي يكون تقييمها مقبو ًال لدى البنك وال�صندوق طبق ًا ل�سيا�ساته .ي�ستفيد البنك والأطراف ذات
العالقة و�صناديق اال�ستئمان التي يديرها من و�ضع الدائن املف�ضل يف التمويل ال�سيادي ,الأمر الذي يعطيها الأولوية على
غريها من الدائنني يف حالة التخلف عن ال�سداد مما ي�شكل حماية قوية �ضد خ�سائر االئتمان.
و�ضع البنك �سيا�سات ائتمانية �شاملة ومبادئ توجيهية كجزء من �إطار �إدارة املخاطر لتوفري توجيهات وا�ضحة ملختلف
�أنواع التمويل.
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يتم تعميم هذه ال�سيا�سات ب�شكل وا�ضح داخل البنك بهدف احلفاظ على مخاطر ائتمان مقبولة �ضمن املعايري التي
و�ضعتها �إدارة البنك .وتتم �صياغة �سيا�سة االئتمان ,وحتديد �سقف االئتمان ,ومراقبة ا�ستثناءات االئتمان ومراجعة
العمليات ب�شكل م�ستقل من قبل �إدارة املخاطر ,التي ت�سعى ل�ضمان االمتثال ملعايري املخاطر واحلدود االحرتازية التي
و�ضعها جمل�س املديرين التنفيذيني و�إدارة البنك.
�إن �أحد �أهم عنا�صر �إدارة املخاطر التي و�ضعت من قبل الإدارة ،هو و�ضع حد �أق�صى ملبلغ الإئتمان املمنوح للم�ستفيد
�أو جمموعة من امل�ستفيدين ذوي العالقة .بالإ�ضافة �إلى وجود حدود لرتكيز الإئتمان يف املحفظة املتعلق بدولة واحدة
وم�ستفيد واحد بهدف احلفاظ على التنوع املنا�سب.
يعتمد تقييم احلد املمنوح للإئتمان على نظام ت�صنيف داخلي �شامل للجهات امل�ؤهلة واملتوقع دخولها يف عالقة عمل مع
البنك الإ�سالمي للتنمية وال�صناديق التي يديرها .ويف حالة زيادة التمويل املمنوح للدول الأع�ضاء ,يقوم البنك ب�ضمان
م�صاحله وم�صالح ال�صناديق التي يديرها من خالل احل�صول على ال�ضمانات املالئمة لتمويل العمليات الت�شغيلية,
ويقوم البنك �أي�ض ًا بالت�أكد من �أن الطرف امل�ستفيد واجلهة ال�ضامنة قادرة على �أداء �إلتزاماتها للبنك وال�صناديق التي
يديرها .بالإ�ضافة �إلى �أدوات تخفيف املخاطر �أعاله ,قام البنك بو�ضع معايري ومنهج تقييم �شامل لتقييم املخاطر،
وهيكل تف�صيلي حلدود االئتمان املمنوحة ،وفق ًا لأف�ضل املمار�سات املعمول بها يف البنوك.
ب)

مخاطر الدولة

ت�شري مخاطر الدولة �إلى املخاطر االقت�صادية ,واالجتماعية ,والبيئة ال�سيا�سية املرتبطة بو�ضع الدولة للم�ستفيد .لقد
مت تطوير �ضوابط ملراقبة مخاطر الدولة حلماية البنك من مخاطر الت�أخر يف ال�سداد .يتم و�ضع مخاطر الدولة وحدود
الإئتمان ومراجعتها ب�شكل دوري ويتم حتديثها بعد الأخذ بعني الإعتبار الإقت�صاد الكلي ,والو�ضع املايل والتطورات
الأخرى لدول الأع�ضاء بالإ�ضافة �إلى عالقات الدول الأع�ضاء التجارية مع البنك وتقييم مخاطر الإئتمان معهم ونظام
ت�صنيف مخاطر خارجي معد من قبل وكاالت ت�صنيف دولية متخ�ص�صة .مت ت�صنيف الدول الأع�ضاء �إلى �سبع فئات
مختلفة بح�سب درجة املخاطرة من �أ (احلد الأدنى من املخاطرة) �إلى ز (احلد الأعلى من املخاطرة).
ج)

مخاطر السوق

يتعر�ض ال�صندوق ملخاطر ال�سوق التالية:
 مخاطر العملةتظهر مخاطر العملة من احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية على قيمة املوجودات واملطلوبات
املالية بالعمالت الأجنبية يف احلاالت التي ال يقوم ال�صندوق فيها بالتحوط من مخاطر تقلبات العملة بالأدوات املالية� .إن
التعر�ض ملخاطر تقلب العملة محدود بالن�سبة لل�صندوق ,فمعظم عمليات متويل ال�صندوق تتم بالدوالر ,وهي نف�س العملة
التي مت�سك بها موارد ال�صندوق .كما �أن ال�صندوق ال يتاجر يف العمالت .لذلك ,ال يتعر�ض ال�صندوق ملخاطر تداول
العمالت .ويتبنى ال�صندوق �سيا�سة محافظة حيث يتم ر�صد تكوين العمالت يف محفظة ال�صندوق وتعديلها بانتظام.
 مخاطر �أ�سعار ا�سهم ال�شركات	ال يتعر�ض ال�صندوق ملخاطر �سعر الأ�سهم الناجتة من الإ�ستثمار يف الأ�سهم ,حيث �أنه يحتفظ بهذه الأ�سهم لأغرا�ض
�إ�سرتاتيجية عو�ض ًا عن كونها للتداول .يتم ت�صنيف �أ�سهم ال�شركات ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع بالنظر �إلى تركيبة الإ�ستثمار
 ،ف�إن مخاطر �أ�سعار الإ�ستثماريف ر�أ�س مال ال�شركات غري هامة.
 مخاطر هام�ش الربحتظهر مخاطر هام�ش الربح من امكانية �أن يكون التغري يف هام�ش الربح له �أثر على قيمة الأدوات املالية .يتعر�ض ال�صندوق
ملخاطر هام�ش الربح من ا�ستثماراته يف ودائع ال�سلع واال�ستثمارات يف ال�صكوك .فيما يتعلق باملوجودات املالية ف�إن عوائد
ال�صندوق تعتمد على م�ؤ�شرات ال�سوق التي تتغري طبق ًا لظروف ال�سوق.
هـ)

مخاطر السيولة

مخاطر ال�سيولة هي املخاطر التي تن�ش�أ من احتمال عدم مقدرة ال�صندوق على تلبية احتياجاته التمويلية ال�صافية.
ولتفادي هذه املخاطر ,يتبنى ال�صندوق نهجا محافظا من خالل احلفاظ على م�ستويات �سيولة عالية يتم ا�ستعمالها يف
اال�ستثمارات النقدية و�شبه النقدية واال�ستثمار مب�شاركات املرابحات ق�صرية الأجل التي يحل �أجلها خالل � 12-3شهر ًا.
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و) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

يحلل اجلدول �أدناه �أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة بطريقة التقييم وقد مت تعريف امل�ستويات املختلفة للقيمة العادلة
كما يلي:
	الأ�سعار املعرو�ضة (غري املعدلة) يف �أ�سواق ن�شطة ملوجودات ومطلوبات متماثله( .امل�ستوى الأول).	املدخالت غري الأ�سعار املعرو�ضة امل�شمولة يف امل�ستوى الأول بالإمكان ر�صدها للموجودات واملطلوبات مبا�شرة (مثلال�سعر) �أو بطريقة غري مبا�شرة (م�ستمدة من ال�سعر)( .امل�ستوى الثاين).
 مدخالت للموجودات واملطلوبات الغري مبنية على بيانات �سوقية بالإمكان ر�صدها (اي مدخالت ال ميكن مالحظتها).(امل�ستوى الثالث).

1435هـ
املوجودات
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل:
 �إ�ستثمارات يف ال�صكوك عقود مقاي�ضة هام�ش الربح عرب العمالتعلى ا�سا�س املرابحة
املوجودات املالية املتاحة للبيع:
�إ�ستثمار �أخرىجمموع الأ�صول

م�ستوى 1

م�ستوى 3

م�ستوى 2

-

- 1.518.955

-

2.668

-

-

16.494
- 1.538.117

املجموع

1.518.955
2.668
16.494
1.538.117

1434هـ
املوجودات
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل:
880.902
880.902
 �إ�ستثمارات يف ال�صكوك عقود مقاي�ضة هام�ش الربح عرب العمالت52
52
على ا�سا�س املرابحة
املوجودات املالية املتاحة للبيع:
8.533
8.533
الإ�ستثمار يف ر�أ�س مال ال�شركات889.487
889.487
جمموع الأ�صول
	القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبادلة �أ�صل �أو �سداد �إلتزام به بني طرفني بعلمهما و�إرادتهما يف معاملة تتم على
�أ�س�س جتارية.
تقا�س القيمة العادلة للإ�ستثمارات يف ال�صكوك ويف عقود مقاي�ضة هام�ش الربح عرب العمالت على �أ�سا�س املرابحة بناء
على املدخالت غري الأ�سعار املدرجة التي ميكن ر�صدها.
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 - ١٩معلومات قطاعية

حددت الإدارة جمل�س املديرين التنفيذيني ك�صانع القرار الت�شغيلي حيث �أن هذا الكيان هو امل�سئول عن �إتخاذ القرارات
ال�شاملة حول تخ�صي�ص املوارد التنموية يف الدول الأع�ضاء .للت�أكد من توفر املوارد الالزمة لتمكينه من حتقيق �أهدافه
التنموية ,ف�إن ال�صندوق ي�شارك بن�شاط يف �إدارة ال�سيولة واخلزينة .ويتم تنفيذ املبادرات التنموية من خالل عدد من
املنتجات املالية الإ�سالمية كما هي معرو�ضة يف قائمة املركز املايل ،ومتول من خالل ر�أ�س مال ال�صندوق وال�صكوك
الدائنة .مل حتدد الإدارة قطاعات ت�شغيلية منف�صلة �ضمن تعريف معايري املحا�سبة املالية رقم « 22التقارير القطاعية»،
حيث �أن جمل�س املديرين التنفيذيني يراقب الأداء واملركز املايل لل�صندوق ككل دون متييز بني الأن�شطة التمويلية,
والأن�شطة امل�ساندة لأن�شطة �إدارة ال�سيولة �أو التوزيع اجلغرايف لربامج التنمية .كما �أن التقارير الداخلية املقدمة �إلى
جمل�س املديرين التنفيذيني ال تقدم معلومات مالية تف�صيلية فيما يتعلق ب�أداء ال�صندوق بح�سب املن�صو�ص عليه يف معيار
املحا�سبة املالية رقم .22
 - ٢٠إعتماد القوائم المالية

مت �إعتماد القوائم املالية للإ�صدار وفق ًا لقرار جمل�س املديرين التنفيذيني ال�صادر بتاريخ  17جمادى الأولى 1436هـ
( 8مار�س 2015م).
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ُ
ش ْكر وتقدير

مت �إعداد التقرير ال�سنوي ل�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية للعام 1435هـ
(2014م) ب�إدارة "�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية" حتت الإ�شراف العام لنائب
الرئي�س للتعاون وبناء القدرات ،وجمل�س �إدارة ال�صندوق.
�أع ّد م�سودّة التقرير وو�ضعه يف �صورته النهائية الدكتور �أزهري قا�سم �أحمد ،كبري
االقت�صاديني ب�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية.

