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“هذاالمصنفمنٕانجازموظفيمجموعةالبنكاإلسالّميللتنمية.والتعكسالنتأيجوالتفسيراتواالستنتاجاتالمعبر عنها في هذا المصنف بالضرورة وجهات 

نظر مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ٔاو مجلس المديرين التنفيذيين ٔاو الحكومات التي يمثلونها. وال يضمن البنك اإلسالمي للتنمية دقة البيانات 

الواردة في هذا المصنف. وال تمثل الحدود واأللوان واألسماء وغيرها من المعلومات الواردة في ٔاي خريطة في هذا العمل ٔاي حكم صادر عن 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بشٔان الوضع القانوني ألي ٕاقليم ٔاو ٕاقرار ٔاو قبول بهذه الحدود. وال يمثل ٔاي شيء مما ورد في هذا المصنف 

وال ُيعتبر تقييًدا المتيازات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وحصاناتها ٔاو تنازالً عنها، وهي جميعا محفوظة بشكل محدد.”

صدر هذا المنشور عن ٕادارة الموازنة واألداء والنتأيج، ويود الفريق ٔان يتقدم بخالص الشكر والتقدير للدعم المقدم من الوحدات الرٔييسية األخرى 

التي عملت معنا عن كثب، ومنها ٕادارة تقييم العمليات، وشعبة البحوث االقتصادية واإلحصاء، ومديرية كبير مسٔوولي العمليات، ومديرية كبير 

مسٔوولي المنتجات والشراكات، والمكتب التنفيذي للرٔييس، وٕادارة االستراتيجية والتحول، وجميع وحدات األعمال في البنك اإلسالمي للتنمية 

التي عملت بتفان خالل سنة 2021 لتحقيق ٔاهداف البنك اإلسالمي للتنمية وغاياته.
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رسالة الرئيس

التأثير سواء  متفاوت  عالمي  اقتصادي  انكماش  إلى  جائحة كوفيد-19  أدت 

داخل البلدان والمناطق أو من بلدان ومناطق إلى أخرى. وكان مسار التعافي 

أمام  العالم  اقتصاد  وضع  مما  أخرى،  إلى  منطقة  من   
ً
مختلفا االقتصادي 

مليون   51 حوالي  الفقر  براثن  في  وقع  التقديرات،  على  وبناًء  قوية.  تحديات 

شخص من البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية. والتزمت أغلب البلدان 

اآلثار  حدة  التخفيف من  أجل  من  المالية  الحوافز  من  حزمة  بتنفيذ  المتقدمة 

 من البلدان األعضاء لم تكن لديها 
ً
 كبيرا

ً
السلبية الناتجة عن الجائحة. إالّ أن عددا

قدرات وموارد وأنظمة قادرة على الصمود مثل البلدان المتقدمة وبالتالي كان 

    .
ً
الطريق نحو التعافي أبطأ مما كان متوقعا

 في سنة 
ً
 حادا

ً
وشهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان األعضاء تراجعا

الناتج المحلي اإلجمالي  2020 وأشارت التقديرات إلى خسارة حوالي 15٪ من 

)حوالي 2.9 تريليون دوالر أمريكي(. وبالرغم من أن البلدان األعضاء بدأت تتعافى 

البلدان األعضاء   أكبر في 
ً
 هذا التعافي سيتطلب وقتا

ّ
أن في سنة 2021، إال 

ذات الدخل المنخفض التي لديها اقتصادات قليلة التنوع واقتصادات ضعيفة. 

وبناًء على تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق االقتصاد العالمي، فإن االقتصاد 

. وقد أدت 
ً
 أضعف مما كان متوقعا

ً
العالمي سيشهد في سنة 2022 وضعا

العام  ْين  الدَّ وبلوغ  الضريبي  والعجز  التوريدات  واضطراب  الطاقة  أسعار  زيادة 

 .
ً
 مما كان متوقعا

ً
أكبر وأوسع نطاقا ٍم 

ّ
إلى تسجيل تضخ مستويات هائلة، 

البنى  بسبب  األعضاء  البلدان  على   
ً
إضافيا  

ً
سلبيا  

ً
تأثيرا األمر  لهذا  وسيكون 

التحتية الهشة التي تتوفر عليها ورأسمالها البشري الضعيف. 

وركز البنك اإلسالمي للتنمية -على غرار بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى- 

على التخفيف من حدة األثر السلبي الناتج عن الجائحة وقيادة مسار تحقيق 

خذت لتحقيق 
ُّ
ة التي ات أهداف التنمية المستدامة. وبالرغم من التدابير المِهمَّ

هذه األهداف، إالّ أن البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية ما زال أمامها 

 طويالً إن هي أرادت بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. وفي 
ً
طريقا

التنمية  الكلي ألهداف  المؤشر  األعضاء في  البلدان  نتيجة  بلغت   ،2021 سنة 

المستدامة 61 درجة، ما يعني أنها لم تحقق بعد أهداف التنمية المستدامة 

السبعة عشر.   

من  األعضاء  البلدان  مع  كثب  عن  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  وتعمل 

على  ومساعدتها  كوفيد-19،  جائحة  عن  الناشئة  التحديات  على  التغلب  أجل 

د 
ّ

استعادة النمو، وجعلها قادرة على التصدي ألي صدمات مستقبلية. وتعه

كوفيد-19  لجائحة  واالستجابة  للتأهب  االستراتيجي  البرنامج  بموجب  البنك 

بتقديم مبلغ 4.67 مليار دوالر أمريكي لمساعدة البلدان األعضاء على احتواء 

االعتماد  بفضل  وذلك  منها،  والتعافي  حدتها  من  والتخفيف  كوفيد-19  آثار 

على نهج ثالثي األركان )االستجابة االستعادة والبدء من جديد(.  

وبنهاية سنة 2021، سيصل المبلغ اإلجمالي للتمويل الذي اعتمدته مجموعة 

البرنامج.  هذا  بموجب  أمريكي  دوالر  مليار   3.36 إلى  للتنمية  اإلسالمي  البنك 

ويغطي مرفق إتاحة اللقاحات )IVAC( التابع للمجموعة عمليات نشر اللقاحات 

وشرائها ودعم تصنيعها. وقد اعتمد البنك مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 100 

مليون دوالر أمريكي بفضل هذا المرفق.      

االستراتيجي  البرنامج  إطار  في  المعتمدة  العمليات  تعود  أن  المتوقع  ومن 

مليون   59 حوالي  على  بالمنفعة  كوفيد-19  لجائحة  واالستجابة  للتأهب 

تلقيح  مركز   1,522 بفضل  مليون شخص   2.7 تلقيح   )1( طريق:  عن   ،
ً
مستفيدا

جديد، و)2( تنظيم حمالت توعية بكوفيد-19 والوقاية من انتشاره لفائدة 48.8 

مليون شخص و)3( تقديم الدعم على شكل حصص غذائية لـفائدة 9.7 مليون 

أسرة تعاني من انعدام حاد في األمن الغذائي، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها 

أثناء  طالب   40,000 لـفائدة  اإللكتروني  م 
ّ
التعل برامج  تقديم  و)4(  الغذائية، 

الجائحة، و)5( تقديم الدعم المالي لـفائدة 18,304 شركة صغيرة ومتوسطة. 

لدينا على  المصلحة  البنك وأصحاب  السنوي  اإلنمائية  الفعالية  ويساعد تقرير 

رصد الفعالية اإلنمائية لتدخالت البنك وأدائه ونتائجه الميدانية وإعداد التقارير 

الدولي.  اإلنمائي  المشهد  البنك في  إلى مكانة   
ً

إضافة العناصر،  بشأن هذه 

للتنمية  البنك اإلسالمي  التقرير المساهمة اإلنمائية التي يقدمها   هذا 
ُ
وُيبِرز

في البلدان األعضاء، وهي تشمل مخرجات التنمية ونتائجها والتأثيرات المحققة 

البنك والحركة المسجلة في  التقرير عمليات  التمويل. ويستعرض هذا  بفضل 

م الفعالية التنظيمية العامة من أجل تحديد  محفظة البنك خالل السنة، وُيقيِّ

نموذج تشغيلي كفؤ وفعال لخدمة البلدان األعضاء. 

والتنمية  التحتية  البنى  على  التركيز  إلى  للتنمية  اإلسالمي  البنك  ويتطلع 

في  الهدف  هذا  ويقع  القادمة،  القليلة  السنوات  في  المستدامة  البشرية 

إعادة  في  البنك  شرع  وقد   .2023-2025 للفترة  البنك  استراتيجية  صميم 

االستراتيجي  اتجاهه  مراجعة  أجل  من  كبير  حد  إلى  االستراتيجية  مواءمة 

ومواكبته مع الدعم الذي سيقدمه البنك خالل السنوات الثالث القادمة لتلبية 

أولوياتها.  تنفيذ  على  ومساعدتها  األعضاء  للبلدان  الحساسة  االحتياجات 

وستركز استراتيجية البنك خالل الفترة 2025-2023 على تحقيق ثالثة أهداف 

للفقر  التصدي  و)2(  التعافي،  تعزيز   )1( وهي:  ومترابطة  شاملة  استراتيجية 

 بالنمو االقتصادي األخضر. وتستند 
ً
دما

ُ
وبناء القدرة على الصمود، و)3( الدفع ق

وهما:  أساسيتين  استراتيجيتين  ركيزتين  إلى  االستراتيجية  األهداف  هذه 

التنمية  و)2(  والمستدامة،  الصمود  على  والقادرة  الخضراء  التحتية  البنى   )1(

الشاملة لرأس المال البشري. وسيساعد االستثمار في هذه المجاالت البلدان 

الصدمات  امتصاص  أجل  من  الصمود  على  أكبر  قدرة  اكتساب  على  األعضاء 

مستقبالً بفضل تقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز األنظمة الصحية والتعليمية، 

وتعزيز الشمول المالي، وضمان تكافؤ الفرص للنساء والشباب، وبناء رأس مال 

بشري مجهز جيدا.   

معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
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الشكل 1: لمحة عن أداء العمليات في سنة 2021

المحفظة الجارية عند نهاية السنة )بماليين الدوالرات األمريكية(

االتجاهات المتعلقة بعمر محفظة المشاريع

تقارير اكتمال المشاريع والتصنيفات

الشرق األوسط وشمال أفريقياآسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

(%10.1) (%59.6)

(%30.2)

النتائج الرئيسية للمشاريع المكتملة في 2021

 2021 2020 2019 2018 2017السنة المرجعية

من االعتماد إلى التوقيع )النسبة 
المئوية من المشاريع الموقع 

عليها في غضون 6 أشهر التي تلت 
االعتماد(

%67%41%79%55%69

من التوقيع إلى السريان )النسبة 
المئوية من المشاريع التي دخلت حيز 
النفاذ في غضون 6 أشهر التي تلت 

التوقيع(

%48%40%54%60%53

من السريان إلى أول صرف )النسبة 
المئوية من المشاريع التي تلقت أول 

صرف في غضون 6 أشهر التي تلت 
السريان(

%28%37%36%52%55

متوسط عمر محفظة المشاريع )من 
 6.3 6.5 6.9 7.5 7.7االعتماد إلى نهاية 2021( )بالسنوات(

 7.8 8.4 8.2 10.9 7.5من االعتماد إلى االكتمال )بالسنوات(

2017

3,379 

25,706 

29,085 

2019

2,593 

23,207 
25,800 

2018

2,148 

22,939 
25,087 

2020

23,693 
26,123 

2021

24,157
26,116

المجموعالموارد الرأسمالية العاديةالصناديق االستئمانية والمنح

20182020 20192021
ً
ناجحناجح جدا

ً
ناجح جزئيا

1

11

2

2

15

9

18

4

16

3

لمحة عن أداء العمليات في سنة 202١

2,430 1,960

صافي االعتمادات بحسب المناطق من الموارد الرأسمالية
العادية للبنك )بماليين الدوالرات األمريكية(

 بناء 30,000 مأوى 

 زيادة الصادرات الزراعية بمقدار 13 مليون طن
 ري مساحة تبلغ 88,000 هكتار

 زيادة إنتاج المحاصيل بمقدار 256,000 طن
 تدريب 1,700 مزارع 

 بناء 680 مرفق صحي
 تدريب 3 ماليين موظف صحي

 دعم المرافق الصحية بـ 1,800 سرير جديد
 83 مليون مستفيد من خدمات الرعاية الصحية الخارجية سنويا 

ً
 1.2 مليون طالب جامعي مستفيد سنويا

 تدريب 3.5 ألف معلم 

 استفادة 615,000 أسرة من خدمات صرف صحي محسنة
 وصول 1.9 مليون أسرة إلى أنظمة اإلمداد بمياه الشرب

 ربط 34 مليون أسرة بالكهرباء
 تركيب 2,000 كلم من الخطوط الكهربائية

 توظيف 267,000 شخص
 تدريب 189,000 شخص

 إتاحة التمويل األصغر لفائدة 201,000 شخص 

 بناء 879 كلم من الطرق السريعة
 بناء 1,300 كلم من الطرق الريفية

 بناء 870 كلم من السكك الحديدية
 60 مليون مشترك جديد في خدمات اإلنترنت 

صرف التمويل و معدل صرف التمويل من الموارد الرأسمالية العادية

صرف التمويل معدل صرف التمويل

 204
مليون دوالر أمريكي

 1,188
مليون دوالر أمريكي

 600
مليون دوالر أمريكي
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الموجز

  قدم البنك الدعم للبلدان األعضاء من خالل 
البرنامج االستراتيجي للتأهب واالستجابة لجائحة 

كوفيد-19، وزادت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
التزامها بالتمويل من 2.27 مليار دوالر أمريكي في 
أبريل 2020 إلى 4.67 مليار دوالر أمريكي. وستعود 
العمليات المعتمدة في إطار هذا البرنامج بالمنفعة 

على 59 مليون شخص.

في ظل التغّير السريع للوضع العالمي وتأثر االقتصاد الكلي والمشهد 

اإلسالمي  البنك  ز 
ّ
رك كوفيد-19،  بجائحة  األعضاء  البلدان  في  اإلنمائي 

للتنمية -على غرار بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى- على التخفيف 

أهداف  تحقيق  مسار  الجائحة وقيادة  عن  الناتج  السلبي  األثر  حدة  من 

لتحقيق  ذت 
ّ

ف
ُ
ن التي  ة  المِهمَّ التدابير  من  وبالرغم  المستدامة.  التنمية 

هذه األهداف، إالّ أن البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية ما زال 

 طويالً إن هي أرادت بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 
ً
أمامها طريقا

 .2030

البنك إلى االستفادة من سجله الطويل والناجح في تطوير  وسيسعى 

الصمود  على  وقادرة  خضراء  تحتية  بنى  تطوير  لدعم  التحتية  البنى 

المعلومات  وتكنولوجيا  الطاقة  قطاعات  في  وشاملة  ومستدامة 

واالتصال والنقل والمياه والصرف الصحي في البلدان األعضاء. وسيعمل 

لدعم  صلة  وذات  مبتكرة  إسالمي  تمويل  أدوات  تعميم  على   
ً
أيضا

االستثمارات، ويشمل ذلك التمويل األخضر وتمويل العمل المناخي. ومتى 

، سُيعزز البنك تمويل القطاع الخاص إلنشاء البنى التحتية 
ً
كان ذلك مالئما

المشاريع  ذلك  ويشمل  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكات  وعقد 

التمويلية  غير  واألنشطة  التمويل  على  باالعتماد  واإلقليمية،  الوطنية 

على حد سواء.

 1.9 إلى   
ً
49 مشروعا لـ  المعتمد  التمويل  مبلغ  وصل   ،2021 وفي سنة 

مليار دوالر أمريكي، ما يمثل 79% من خطة العمليات السنوية المحددة 

بالقروض  التمويل  إنجاز  نسبة  وبلغت  أمريكي.  دوالر  مليار   2.5 بمبلغ 

97% )ومنه 4 عمليات متعلقة بالمنح بمبلغ 0.65 مليون دوالر أمريكي(، 

مشاريع  إلى   
ً

وإضافة  .%89.7 العادي  التمويل  إنجاز  نسبة  بلغت  فيما 

االستراتيجي  البرنامج  إطار  في   
ً
مشروعا  13  

ً
أيضا يوجد  العام،  التمويل 

أمريكي  دوالر  مليون   229 بمبلغ  كوفيد-19  لجائحة  واالستجابة  للتأهب 

و3 عمليات تمويل إضافية بمبلغ 91 مليون دوالر أمريكي. وفيما يتعلق 

بتوزيع التمويل بحسب القطاعات، حازت قطاعات النقل والزراعة والتعليم 

من   %57 بنسبة  المعتمد  العمل  برنامج  من  األسد  حصة  على  والطاقة 

 %73 
ً
العمليات المعتمدة، وذلك بمبلغ 1.451 مليار دوالر أمريكي )أي تقريبا

من التمويل المعتمد(.    



تقرير الفعالية اإلنمائية 2021  8

للتأهب  االستراتيجي  البرنامج  تمديد  التنفيذيين  المديرين  مجلس  وقرر 

التمديد  هذا  ويشمل   ،2021 أبريل  في  كوفيد-19  لجائحة  واالستجابة 

إتاحة  مرفق  في  يتمثل   
ً
ثالثا  

ً
مكّونا الحاليين-  المكّونين  إلى   

ً
-إضافة

إلى  يهدف  الذي  للتنمية  اإلسالمي  البنك  لمجموعة   )IVAC( اللقاحات 

دعم البلدان األعضاء في الوصول إلى لقاحات كوفيد-19. وبفضل تمديد 

من  بالتمويل  التزامها  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  زادت  البرنامج، 

2.27 مليار دوالر أمريكي في أبريل 2020 إلى 4.43 مليار دوالر أمريكي، 

ومنها 770 مليون دوالر أمريكي تمثل حجم أعمال المؤسسة اإلسالمية 

لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات.   

للتأهب  االستراتيجي  البرنامج  إطار  في  المعتمدة  العمليات  وستعود 

 ،
ً
واالستجابة لجائحة كوفيد-19 بالمنفعة على حوالي 59 مليون مستفيدا

عن طريق: )1( تلقيح 2.7 مليون شخص بفضل 1,522 مركز تلقيح جديد، و)2( 

 48.8 لفائدة  انتشاره  من  والوقاية  بكوفيد-19  التوعية  حمالت  تنظيم 

مليون شخص و)3( تقديم الدعم على شكل حصص غذائية لـفائدة 9.7 

أجل  من  وذلك  الغذائي،  األمن  في  حاد  انعدام  من  تعاني  أسرة  مليون 

لـفائدة  اإللكتروني  م 
ّ
التعل برامج  الغذائية، و)4( تقديم  احتياجاتها  تلبية 

 18,304 لـفائدة  المالي  الدعم  تقديم  و)5(  الجائحة،  أثناء  طالب   40,000

شركة صغيرة ومتوسطة. 

  حققت المشاريع المكتملة في سنة 2021 
نتائج تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية 

في البلدان األعضاء: الهدف 1 )القضاء على الفقر(، 
والهدف 2 )القضاء التام على الجوع(، والهدف 3 

)الصحة الجيدة(، والهدف 4 )التعليم الجيد(، والهدف 6 
)المياه النظيفة والنظافة الصحية(، والهدف 7 )الطاقة 

النظيفة(، والهدف 8 )النمو االقتصادي(، والهدف 9 
)الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية(. 

ومن المتوقع أن تحقق المشاريع المكتملة في سنة 2021 نتائج كبيرة 

أهداف  تعالج  أن  اإلنمائية  النتائج  هذه  شأن  ومن  األعضاء.  البلدان  في 

)القضاء   1 الهدف  وهي  الحاجة،  إليها  تمس  التي  المستدامة  التنمية 

)الصحة   3 والهدف  الجوع(،  على  التام  )القضاء   2 والهدف  الفقر(،  على 

الجيدة(، والهدف 4 )التعليم الجيد(، والهدف 6 )المياه النظيفة والنظافة 

االقتصادي(،  )النمو   8 والهدف  النظيفة(،  )الطاقة   7 والهدف  الصحية(، 

والهدف 9 )الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية(.   
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الجدول 1: البرامج االستراتيجية التي ساهمت في أهداف التنمية المستدامة

ّصصت موارد إجمالية بمبلغ 14 مليون دوالر أمريكي -أي 
ُ
وفي سنة 2021، خ

10% من صافي الدخل السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية- لتمويل العمليات 

ح الدعم الفني. وساهمت هذه البرامج االستراتيجية في 
َ
المتعلقة بـِمن

مبين  السبعة عشر، كما هو  المستدامة  التنمية  أهداف  من   
ً
13 هدفا

فيما يلي.   

 بمبلغ 2.65 
ً
وينطوي برنامج عمل العمليات لسنة 2022 على 61 مشروعا

 
ً
مليار دوالر أمريكي في الفئة أ )مرحلة متقدمة من الجاهزية( و23 مشروعا

 من الجاهزية( بمبلغ 0.8 مليون دوالر 
ً
في الفئة ب )مرحلة متقدمة نسبيا

 بمبلغ 3.4 مليار دوالر أمريكي(. وتتماشى 
ً
أمريكي )المجموع 83 مشروعا

الثالثة  االستراتيجية  األهداف  من  أكثر  أو  واحد  مع  المشاريع  هذه 

المتضمنة في اآلفاق االستراتيجية الجديدة للبنك التي تهدف إلى وضع 

البلدان األعضاء على سكة التنمية المستدامة. وُيظِهُر تقييم المواءمة 

والتقييم األولي لبرنامج العمل والمحفظة الكلية مستوى مقبوالً من 

المواءمة بالرغم من أن هذه العملية لم تنطلق إالّ بعد شهر سبتمبر.     

تبادل المعارف والخبرات 

برنامج تمكين النساء والشباب

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

برنامج التعاون والتكامل اإلقليمي

برنامج الدعم الفني

ح اإلغاثة الطارئة
َ
ِمن

منتدى األعمال لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )ثقة(

برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارة

برنامج الدعم الفني لالستثمار 

برنامج العلوم واالبتكار والمنح الدراسية )صندوق التحول غير معني(

المجتمعات المسلمة في البلدان غير األعضاء

برنامج الدعم الفني للتكامل اإلقليمي )بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي( والعالمي )منظمة التجارة العالمية( في التجارة
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، ُوّجهت أغلب المشاريع )حوالي 60%( نحو هدف التصدي للفقر 
ً
وعموما

وبناء القدرة على الصمود من خالل التركيز على المشاريع التي تعمل 

على: )1( عكس اتجاه الفقر المتفاقم، و)2( تعزيز االزدهار، و)3( تحسين 

المؤشرات االجتماعية، و)4( زيادة القدرة على الصمود أمام أي صدمات 

مستقبلية.   

بالنمو   
ً
ما

ُ
د

ُ
ق الدفع  هدف  تحقيق  على  المشاريع  من   %34 زت 

ّ
ورك

وصديق  شامل  نمو  تحقيق  على  أوالً  العمل  مع  األخضر،  االقتصادي 

للبيئة من خالل دعم مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة ومشاريع النقل 

متعدد الوسائط المستدام، إلخ. 

برنامج  في  المتضمنة  المشاريع  من  المتبقية  المجموعة  تركز   ،
ً
وأخيرا

العمل لسنة 2022 والناشئة عن البرنامج االستراتيجي للتأهب واالستجابة 

لجائحة كوفيد-19، على تعزيز التعافي، وال سّيما من الخسائر االقتصادية 

البرنامج  استجابة  مسار  تدعم  أنها  كما  كوفيد-19،  جائحة  عن  الناتجة 

االستراتيجي للتأهب واالستجابة لجائحة كوفيد-19. 

  ُوّجهت المشاريع التي تدخل في نطاق 
برنامج العمل المتكامل لسنة 2022 نحو تنفيذ 

األولويات المنصوص عليها في عملية إعادة مواءمة 
االستراتيجية لسنة 2025، ذلك أن 60% من المشاريع 

المخطط لها تعمل على تحقيق هدف “التصدي 
للفقر وبناء القدرة على الصمود”، فيما تركز %34 

 بالنمو االقتصادي 
ً
دما

ُ
من المشاريع على “الدفع ق

األخضر”.   

  في سنة 2021، بلغت نتيجة البلدان األعضاء 
في المؤشر الكلي ألهداف التنمية المستدامة 61 

درجة، ما يعني أن نسبة إنجاز مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية ألهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 

تجاوزت بقليل ٪60. ويتطلب هذا األمر تركيز الجهود 
على المجاالت المتعلقة بالهدف 9 )الصناعة واالبتكار 

والهياكل األساسية(، والهدف 5 )المساواة بين 
الجنسين(، والهدف 10 )الحد من أوجه عدم المساواة(.        

)القضاء   1 الهدف  وهي  الحاجة،  إليها  تمس  التي  المستدامة  التنمية 

)الصحة   3 والهدف  الجوع(،  على  التام  )القضاء   2 والهدف  الفقر(،  على 

الجيدة(، والهدف 4 )التعليم الجيد(، والهدف 6 )المياه النظيفة والنظافة 

االقتصادي(،  )النمو   8 والهدف  النظيفة(،  )الطاقة   7 والهدف  الصحية(، 

والهدف 9 )الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية(، والهدف 13 )العمل 

المناخي(.    

الوضع االجتماعي واالقتصادي في البلدان األعضاء 

 في البلدان األعضاء في البنك 
ً
من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو كثيرا

 إلى تقرير آفاق االقتصاد 
ً
خالل سنة 2021 مقارنة بسنة 2020. واستنادا

من  فإنه   ،2021 أكتوبر  في  الدولي  النقد  صندوق  عن  الصادر  العالمي 

 بمعدل 4.6% في سنة 
ً
المتوقع أن تحقق اقتصادات البلدان األعضاء نموا

  .1 2021

وتختلف وتيرة تعافي االقتصاد من بلد عضو إلى آخر بما أن آفاق النمو 

البلدان  تسجل  أن  المتوقع  ومن  المناطق.  بحسب  األخرى  هي  تختلف 

األعضاء من آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا أعلى معدل نمو بمقدار %4.8 

 بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمقدار 
ً

في سنة 2021، متبوعة

البلدان األعضاء الواقعة في أفريقيا  ع أن تسجل 
ّ

4.6%. وبالمقابل، ُيتوق

جنوب الصحراء الكبرى نموا بمعدل %3.4. 

وفي سنة 2021، بلغت نتيجة البلدان األعضاء في المؤشر الكلي ألهداف 

في   
ً
كبيرا  

ً
تعثرا سجلت  أنها  ذلك  ويعني  درجة،   61 المستدامة  التنمية 

نسبة  أكبر  وُحققت  عشر.  السبعة  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 

 بالهدف 12 )االستهالك 
ً
إنجاز )92.3%( للهدف 13 )العمل المناخي(، متبوعا

بنسبة  الجيد(  )التعليم   4 والهدف   ،%88.4 بنسبة  المسؤوالن(  واإلنتاج 

)الصناعة   9 الهدف  تحقيق  في  األعضاء  البلدان  تعثرت  بينما   .%71.5

واالبتكار والهياكل األساسية( بنسبة 34.1%، والهدف 5 )المساواة بين 

المساواة(  عدم  أوجه  من  )الحد   10 والهدف   ،%45.8 بنسبة  الجنسين( 

بنسبة %51.2. 

الفقر في   وطويل األمد على 
ً
عا ُمروِّ  

ً
تأثيرا أحدثت جائحة كوفيد-19  لقد 

كوفيد-19  بأزمة   
ً
سلبا البنك  في  األعضاء  البلدان  تأثرت  وبالمثل،  العالم. 

ومن المتوقع أن تحقق خطة العمليات المقترحة لسنة 2022 نتائج كبيرة 

في البلدان األعضاء. ومن شأن هذه المخرجات اإلنمائية أن تعالج أهداف 

1 فيما يتعلق بالبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، يستند التحليل الوارد في هذا التحديث إلى تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 1202 الذي يتضمن آخر البيانات المتوفرة لجميع البلدان األعضاء. 
ويتضمن تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر في يناير 2202 تحديثا لبعض البلدان األعضاء فقط.
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ً
الشكل 2: مجموعة من المؤشرات المختارة التي تبين وضع البلدان األعضاء في البنك مقارنة بالقيم المسجلة عالميا

البنك اإلسالمي للتنمية العالم

الصناعة ومنها قطاع البناء، القيمة المضافة )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

معدل وفيات األطفال البالغة أعمارهم أقل من 5 سنوات )لكل 1,000 مولود حي(

عدد األشخاص الذين يستعملون على األقل الخدمات األساسية لمياه الشرب )بالنسبة 
المئوية من عدد السكان(

معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة )بالنسبة المئوية من السكان البالغة أعمارهم 
)
ً
من 15 إلى 64 عاما

عدد األشخاص الذين يستعملون خدمات الصرف الصحي بطريقة آمنة )بالنسبة 
المئوية من عدد السكان(

تمدرس اإلناث في الطور الثانوي )بالنسبة المئوية اإلجمالية(

معدل البطالة، المجموع )بالنسبة المئوية من القوى العاملة(

معدل وفيات األمهات )لكل 100,000 مولود حي(

المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالمدارس، المرحلة الثانوية، المجموع )بالنسبة المئوية(

الوصول إلى الكهرباء )بالنسبة المئوية من عدد السكان(

اإلنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي )بالنسبة المئوية(

عدد مستعملي اإلنترنت )بالنسبة المئوية من عدد السكان(

التصنيع، القيمة المضافة )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

050150250 100200300

وزاد المعدل اإلجمالي للفقر المدقع )األفراد الذين يعيشون بأقل من 1.90 

( في البلدان األعضاء بنسبة 9% بين سنة وأخرى في 
ً
دوالر أمريكي يوميا

سنة 2020. 

ويتضمن الجدول أدناه مجموعة من المؤشرات المختارة التي تبين وضع 

 .
ً
البلدان األعضاء في البنك مقارنة بالقيم المسجلة عالميا
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النتائج اإلنمائية لعمليات البنك 

  الزراعة

ساهمت المشاريع المكتملة في سنة 2021 في ري 88,700 هكتار من 

ذلك،  على  وفضالً  طن.   256,000 بمقدار  الزراعي  اإلنتاج  وزيادة  األراضي 

بمقدار  الزراعية  الصادرات  وزادت  بمقدار 8,680 طن،  التخزين  تعززت سعة 

لتطبيق  مزارع   1,700 لفائدة  تدريبية  دورات  مت  دِّ
ُ

وق طن،  مليون   13.2

تكنولوجيات وممارسات زراعية محسنة.  

  الرعاية الصحية

مليون شخص   83 استفاد   ،2021 في سنة  المكتملة  المشاريع  بفضل 

حمالت  من  مستفيد  مليون   25 ومنهم  الخارجية،  الطبية  الخدمات  من 

 ،
ً
 صحيا

ً
 أكثر من 680 مرفقا

َ
ز

ِّ
ث أو ُجه الرعاية الصحية الوقائية. وُبنَي أو ُحدِّ

مت ناموسيات معالجة  دِّ
ُ

واستفاد من التدريب 3 ماليين موظف صحي، وق

بمبيدات الحشرات ذات مفعول مطول لحوالي 881,000 شخص. 

  التعليم

عادت مشاريع قطاع التعليم المكتملة في سنة 2021 بالمنفعة على 1.2 

عيد تأهيل 
ُ
ّدمت دورات تدريبية لـ 3,500 معلم، وُبنَي أو أ

ُ
مليون تلميذ، وق

 و178 مؤسسة تعليمية.
ً
854 فصالً دراسيا

  النقل

ساهمت مشاريع النقل المكتملة في سنة 2021 في تحديث 879 كلم 

من الطرق السريعة في 8 بلدان أعضاء، و1,400 كلم من الطرق الريفية 

استيعاب  قدرة  وزيادة  الحديدية،  السكك  مسارات  من  و870  المحلية، 

مراكز النقل أو المراكز اللوجستية بمقدار 81 مليون طن. 

  الطاقة

 ساهمت المشاريع المكتملة في سنة 2021 في توصيل شبكة الكهرباء 

 24,400 بمقدار  الطاقة  توليد  قدرات  وزيادة  أسرة،  مليون   35 لحوالي 

ميغاوات، وإنجاز أكثر من 2,000 كلم من خطوط نقل الكهرباء أو الغاز.

  التنمية الحضرية

المجتمعات  لفائدة  الصحي  الصرف  مشروع  مل 
ُ
اكت إندونيسيا،  في 

المشروع على  2021. وسيساعد هذا  المحلية “SANIMAS” في سنة 

والصرف  العراء  في  التغّوط  عن  الناشئة  الصحية  للمشكالت  التصدي 

الصحي السيء، من خالل توفير البنى التحتية للصرف الصحي للمجتمعات 

المشروع 1,800  للطلب. ويشمل هذا  االستجابة  نهج  على  بناًء  المحلية 

موقع في 58 مدينة من 13 مقاطعة. وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 

بتمويل قيمته 100.00  البنك  أمريكي، ساهم فيها  117.00 مليون دوالر 

مليون دوالر أمريكي.

  المياه والصرف الصحي

أتاحت المشاريع المكتملة في قطاع المياه والصرف الصحي في سنة 

وتوفير  بالمياه،  اإلمداد  شبكة  من  كلم   634 تحديث  أو  تركيب   ،2021

صرف صحي محسن لفائدة 615,000 أسرة، وتوصيل أنظمة اإلمداد بمياه 

النفايات  خدمات  إلى  الوصول  وإتاحة  أسرة،  مليون   1.1 لـفائدة  الشرب 

الصلبة لفائدة 143,000 أسرة. 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصال والرقمنة

للتخفيف من حدة االضطرابات التي شهدتها المدارس بسبب كوفيد-19، 

م 
ّ
 لرقمنة المدارس في سيراليون بهدف تعزيز التعل

ً
اعتمد البنك مشروعا

الرقمي في 403 مدارس لفائدة 150,00 تلميذ و3,000 معلم. 

  الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء الوظائف

اعتمد البنك في سنة 2021 مشروعين في أوزباكستان واألردن لمساعدة 

االقتصادية  التحديات  مواجهة  على  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

والمالية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وتشمل محفظة مشاريع التمكين 

وفلسطين.  وجيبوتي  وألبانيا  وليبيا ومصر  والسودان  األردن  االقتصادي 

أكثر من 20,000 وظيفة مباشرة  إلى استحداث  المشاريع  وأدت هذه 

وغير مباشرة أو الحفاظ عليها.

  المجاالت متعددة الجوانب

مالية  مؤسسة   28 في  ملكية  حقوق  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يملك 

، ويتيح ذلك إنشاء بيئٍة للتمويل 
ً
 على أكثر من 20 بلدا

ً
عة

ّ
إسالمية، موز

اإلسالمي.         

تمكين  و)2(  والخبرات،  المعارف  تبادل   )1( للمنح:   
ً
برنامجا  12 البنك  ولدى 

المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  و)3(  والشباب،  النساء 
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المدني، و)4( برنامج التعاون والتكامل اإلقليمي، و)5( برنامج الدعم الفني، 

و)6( برنامج اإلغاثة الطارئة، و)7( دعم المركز الدولي للزراعة الملحية، و)8( 

برنامج  و)9(  “ثقة”،  للتنمية  اإلسالمي  البنك  لمجموعة  األعمال  منتدى 

برنامج  و)11(  التجارة،  وتنمية  التجاري  التعاون  برنامج  و)10(  الفني،  الدعم 

و)13(  الدراسية،  والمنح  واالبتكار  العلوم  و)12(  لالستثمار،  الفني  الدعم 

المجتمعات المسلمة في البلدان غير األعضاء.   

أداء العمليات

وبلغت  األخيرة  السنوات  في  مستقرة  للبنك2  الجارية  المحفظة  ظلت 

قيمتها 25.29 مليار دوالر أمريكي عند نهاية سنة 2021. وهي تشمل 

مليار   23.62 وقيمتها  العادية  الرأسمالية  بالموارد  الممولة  المشاريع 

تبلغ  ومنح  استئمانية  وصناديق  سيادية  غير  ومشاريع  أمريكي،  دوالر 

 1,064 الجارية  المحفظة  وتتضمن  أمريكي.  دوالر  مليار   1.670 قيمتها 

الرأسمالية  الموارد  باستخدام  ممّولة  مشاريع   410 ومنها   ،
ً
مشروعا

العام  القطاعين  بين  ذلك مشاريع سيادية وشراكات  )ويشمل  العادية 

 
ً
مشروعا  654 وعددها  المتبقية  المشاريع  مّول 

ُ
ت فيما  والخاص(. 

باستخدام المنح والصناديق الخاصة والصناديق االستئمانية مثل صندوق 

وصندوق  األقصى  وصندوق  األوقاف  ممتلكات  تثمير  وصندوق  الوقف 

التحّول  وصندوق  االقتصادي  التمكين  وصندوق  االستئماني  فلسطين 

وصندوق  والمعيشة  العيش  وصندوق  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم 

التضامن اإلسالمي للتنمية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد 

الله بن عبد العزيز لألعمال الخيرية.

طرية 
ُ

الق الشراكة  استراتيجيات  الخاصة  االعتمادات  تباطؤ  إلى  وبالنظر 

للبنك  العليا  اإلدارة  قررت  العالمية،  القيمة  سلسلة  على  القائمة   2.0

طرية 2.0 القائمة على 
ُ

إعادة تخصيص تمويل استراتيجيات الشراكة الق

 1.2( العام  التمويل  إلى  أمريكي(  )مليار دوالر  العالمية  القيمة  سلسلة 

مليار دوالر أمريكي(، ونتجت عن ذلك مراجعة شاملة للمبلغ المستهدف 

الموجه لمشاريع التمويل العام الذي ُحّدد بـ 2.2 مليار دوالر أمريكي. وقد 

طلق برنامج عاجل أدى إلى اعتماد 2 مليار دوالر أمريكي للتمويل العام، 
ُ
أ

الموجه  المراجع  المستهدف  المبلغ  من   %90 نسبة  قت 
ّ

ُحق وبالتالي 

من   %80 نسبة  قت 
ّ

ُحق فيما  أمريكي(،  دوالر  مليار   2.2( العام  للتمويل 

اعتماد البنك الكلي المستهدف )2.5 مليار دوالر أمريكي(.   

وفي سنة 2021، نجح البنك في حشد 2.60 مليار دوالر أمريكي مقابل 2.2 

مليار دوالر أمريكي التي تمثل اعتماداته )ومنها التمويل لعدة سنوات(، 

وكان هذا المبلغ أعلى بكثير من نسبة التمويل المشترك المسجلة في 

 لذلك، زادت نسبة الرفع المالي -التي 
ً

السنوات القليلة الماضية. ونتيجة

تشكل نسبة مبالغ التمويل المشترك إلى اعتمادات البنك- من 0.67 في 

السنة الماضية إلى 1.17.  

 بالنمو االقتصادي األخضر 
ً
ُدما

ُ
  يشغل الدفع ق

 في جدول أعمال البنك واستراتيجيته. وفي 
ً
 كبيرا

ً
حيزا

سنة 2021، ساهم البنك في تمويل مشاريع مناخية 
بمبلغ 684 مليون دوالر أمريكي، ما يمثل 31% من 

مجموع المبالغ المعتمدة المخصصة خالل السنة.         

قت.
ّ
لغيت أو ُعل

ُ
غلقت أو أ

ُ
مدت ولكن لم يكتمل إنجازها أو أ

ُ
2 تشمل هذه المحفظة جميع المشاريع أو العمليات التي يمولها البنك اإلسالمي للتنمية بأي نمط من أنماط التمويل، التي اعت
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المكتملة ومنها 15  المشاريع  نجز 19 تقريرا عن 
ُ
أ  ،

ً
أيضا وفي سنة 2021 

 بمشاريع سيادية و4 تقارير متعلقة بشراكات بين القطاعين 
ً
 متعلقا

ً
تقريرا

 على 
ً
فت 3 مشاريع على أنها ناجحة جدا و16 مشروعا

ّ
العام والخاص. وُصن

 أو غير ناجح.   
ً
أنها ناجحة، فيما لم ُيسّجل أي مشروع ناجح جزئيا

دوالر  مليار   2.3 مبلغ   
ً
أوليا للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  واعتمدت 

كوفيد-19  لجائحة  واالستجابة  للتأهب  االستراتيجي  للبرنامج  أمريكي 

بغرض مساعدة البلدان األعضاء على التصدي للتحديات الفورية والتحديات 

التزامات  الجائحة. وزاد مجموع  التي نشأت عن  متوسطة وطويلة األجل 

 4.6 إلى  ليصل  البرنامج،  هذا  بموجب  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة 

مليار دوالر أمريكي في أبريل 2021. وعند نهاية 2021، ستصل اعتمادات 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى 3.36 مليار دوالر أمريكي والمبالغ 

المصروفة إلى 1.20 مليار دوالر أمريكي. 
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ذت مصروفات بمبلغ 2.3 مليار دوالر أمريكي 
ّ

ف
ُ
معدل صرف التمويل: ن  

خضع  الذي  المستهدف  أمريكي  دوالر  مليار   2.6 بمبلغ  مقارنة 

للمراجعة. ويمثل ذلك نسبة إنجاز بلغت 90% من أهداف صرف التمويل 

االلتزامات  من   %21  
ً
أيضا التمويل  صرف  معدل  ويمثل  السنوية. 

التراكمية غير المصروفة عند بداية السنة التي بلغت 11.7 مليار دوالر 

أمريكي. 

متوسط عمر المحفظة )سنوات(: ُيشكل متوسط عمر المحفظة   

 من أهم المؤشرات التي تعبر عن الكفاءة التشغيلية. ويتضمن 
ً
واحدا

التنفيذ  وأثناء  البدء  نقطة  في  الجودة  هذا  الرئيسي  األداء  مؤشر 

وعند إغالق المشاريع. وانخفض هذا المتوسط إلى 6.3 سنوات عند 

نهاية سنة 2021 مقابل 5.9 سنوات المستهدفة لسنة 2021. وهذا 

ص دورة حياة المشاريع.
ّ
األمر يعبر عن مدة تنفيذ أسرع وتقل

بهذا  يتعلق  فيما  الموارد:  تعبئة  طريق  عن  الميسر  التمويل   

بنسبة  تقدم  تحقيق  إلى  التقارير  أشارت  لألداء،  الرئيسي  المؤشر 

دوالر  مليون   120 يبلغ  إجمالي  بمبلغ  المنح  موارد  وُحِشدت   .%100

أمريكي بفضل جهود مختلف اإلدارات والوحدات خالل سنة 2021.    

تكاليف التمويل: تجاوزت تكاليف التمويل بناًء على متوسط عقود   

بلغت  وبالتالي  بنسبة %47،  المحدد  الهدف   ،)Mid-SWAP( المبادلة 

بـ  المحدد  الهدف  مقابل  أساس  نقطة   29 بمقدار   
ً
 سنويا

ً
متوسطا

 على معدالت فائدة الصكوك 
ً
55 نقطة أساس. وأثر هذا األمر إيجابيا

الصادرة في سنة 2021، مما أدى إلى زيادة تكاليف تمويل الموارد 

الرأسمالية العادية.

األربع  الدولية  الوكاالت  جميع  أكدت   :AAA االئتماني  التصنيف   

 ،MARCو  Moody’sو  Fitchو  S&P وهي  االئتماني  للتصنيف 

التصنيف االئتماني AAA للبنك في سنة 2021. 

النفقات اإلدارية لكل مليون دوالر أمريكي معتمد: تحّسنت نسبة   

خالل  متسق  نحو  على  أمريكي  دوالر  مليون  لكل  اإلدارية  النفقات 

السنوات الثالث األخيرة، ويعود هذا األمر إلى زيادة االعتمادات مع 

التحكم -في الوقت ذاته- بالنفقات اإلدارية. 

األداء التنظيمي

رع في إعادة مواءمة االستراتيجية في النصف األخير من سنة 2021 
ُ

ش

وقد   .2022 فبراير  في  القرار  هذا  التنفيذيين  المديرين  مجلس  واعتمد 

ُصّممت األولويات االستراتيجية من أجل االستجابة لطلبات البلدان األعضاء 

واحتياجاتها، ويشمل ذلك تلك المعّبر عنها خالل االجتماع المصغر لمجلس 

مجلس  اجتماع  بمناسبة  للرئيس  االفتتاحي  البيان  وفي  المحافظين 

المحافظين السادس واألربعين في طشقند.  

  حدد البنك بوضوح مؤشرات األداء 

مت من أجل دعم التطلعات  الرئيسة التي ُصمِّ

االستراتيجية للبنك والنتائج اإلنمائية والفعالية 

في البلدان األعضاء. وأدت النتائج اإليجابية 

المحققة في سنة 2021، ومنها الحفاظ على 

التصنيف االئتماني AAA )لدى 4 وكاالت تصنيف 

كبرى( وتحسين نسبة التمويل المشترك، إلى 

خفض تكاليف التمويل وتحسين النفقات اإلدارية 

لكل مليون دوالر أمريكي معتمد.          

النصف  غاية  إلى   
ً
كان مالئما -الذي  للرئيس  الخماسي  البرنامج  ويستند 

األول من السنة- إلى نهج قائم على سلسلة القيمة العالمية. وتتمثل 

االعتمادات  نقص  في   2021 سنة  في  البنك  واجهت  التي  التحديات  أحد 

القيمة  سلسلة  على  القائمة   2.0 طرية 
ُ

الق الشراكة  الستراتيجيات 

العالمية وتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشكل العدد 

طرية المعتمدة )اثنتان فقط( 
ُ

المنخفض لوثائق استراتيجيات الشراكة الق

في  ِرَع 
ُ

ش التي  الوثائق  عدد  وأن   
ً

خاصة السنة،  هذه  خالل  أكبر   
ً
تحديا

بلغ 7 وثائق )ولكنها لم تكتمل(، فيما  إعدادها في السنتين األخيرتين 

طرية جديدة في سنة 
ُ

كان من المقرر بدء إعداد 11 استراتيجية شراكة ق

.2021

وانخفض صافي الدخل من الموارد الرأسمالية العادية بمقدار 8% مقارنة 

بصافي الدخل المحقق في سنة 2020 الذي بلغ 116 مليون دينار إسالمي. 

ويعود هذا االنخفاض إلى آثار التعويض المتبادل في األعمال الرئيسية 

للبنك، ومنها تراجع معدالت الفائدة المرجعية الذي أثر على إيرادات خزينة 

البنك وأصول المشاريع.

وفيما يلي بعض مؤشرات األداء الرئيسية األخرى:  

المئوية(:  )بالنسبة  المعتمد  المبلغ  مقابل  المشترك  التمويل   

بلغت نسبة التمويل المشترك 1.17 في سنة 2021، ما يمثل 67% من 

النسبة المستهدفة 1.75.
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يقدم تقرير فاعلية التنمية السنوي لمحة عامة عن أنشطة البنك خالل العام ويربطها 

بالمستويات األربعة إلطار النتائج.

1.1  أهداف تقرير الفعالية اإلنمائية السنوي

البنك  استراتيجية  تنفيذ  تقدم  السنوي  اإلنمائية  الفعالية  تقرير  م  ُيقيِّ

التقرير  هذا  ويوزع  األعضاء.  البلدان  في  وأثرها  البنك  أنشطة  نتائج  وُيبِرز 

أنشطة البنك خالل السنة على أربعة مستويات ضمن إطاٍر للنتائج. ويتناول 

الصعيد  االجتماعي واالقتصادي على  المشهد   )1 )المستوى   2 الفصل 

العالمي، واألسس المرجعية لقياس الوضع في البلدان األعضاء. ويتيح 

العالم.  التنمية في  للبنك فرصة مواءمة استراتيجيته مع  التحليل  هذا 

األعضاء  البلدان  في  البنك  تدخالت   )2 )المستوى   3 الفصل  ويستعرض 

والمجتمعات المسلمة في البلدان غير األعضاء خالل سنة 2021 والتأثير 

الميداني لهذه المشاريع. بينما يدرس الفصل 4 )المستويان 3 و4( األداء 

م الفعالية الداخلية للبنك من  والنتائج على الصعيد التنظيمي، كما ُيقيِّ

أجل ضمان تنفيذ عمليات ذات جودة بطريقة فعالة.  

 يستعرض التدخالت 
ً
 رئيسا

ً
وُيعدُّ تقرير الفعالية اإلنمائية السنوي تقريرا

إلى  الرامية  الرئيسة  التدخالت   
ُ
ُيبِرز وهو  السنة،  خالل  للبنك  المكتملة 

تحقيق مخرجات ونتائج إنمائية. كما أنه يتيح الفرصة لالحتفاء بقصص النجاح 

الخاصة بالبنك بفضل اإللمام التام بالفرص والمعوقات، وال سّيما في ظل 

التغيرات السريعة التي يشهدها العالم واألزمات غير المسبوقة التي 

تلوح في األفق.

2.1  المنهجية

 انتقال البنك من البرنامج الخماسي للرئيس إلى 
ً
شهدت سنة 2021 أيضا

ت على أساس االستعراض  ِعدَّ
ُ
عملية إعادة مواءمة االستراتيجية التي أ

الشامل متوسط األجل )2016-2025( لتقدم تنفيذ االستراتيجية العشرية 

للبنك اإلسالمي للتنمية، مع مراعاة تطّورات المشهد اإلنمائي العالمي. 

وتعكس هذه العملية حتمية مواكبة البنك -باعتباره مؤسسة إنمائية 

التنمية المتغيرة وتلبية تطلعات  رائدة في العالم اإلسالمي- ألولويات 

البلدان األعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير األعضاء في خضم 

استجابتهم لجائحة كوفيد-19 والمرحلة التي تليها.      

المقدمة

الفصل 1
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الركائز  وفق  على  اإلنمائية  الفعالية  تقرير  م 
َّ
ُينظ سبق،  ما  على  وبناًء 

الرئيسية لعملية إعادة مواءمة االستراتيجية من أجل المساعدة على 

تشكيل قاعدٍة لالستراتيجية الجديدة. وهو يأخذ في االعتبار إنجازات البنك 

 على األدلة بشأن فعالية الدعم الذي 
ً
 قائما

ً
خالل السنة ويقدم تقييما

المسلمة  والمجتمعات  األعضاء  للبلدان  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يقدمه 

 التقدم المحرز في أعمال 
ً
في البلدان غير األعضاء. ويصف هذا التقرير أيضا

التنمية على الصعيد العالمي بناًء على المؤشرات المتوفرة من مصادر 

ذ 
َّ

نف
ُ
خارجية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات أخرى. وت

 من أجل مقارنة المجاميع لكل 
ً
العمليات الحسابية لألرقام المتاحة داخليا

بلد عضو. 

بّين مساهمة النتائج التي حققها البنك 
ُ
  ت

بناًء على مجموعة من مؤشرات النتائج الرئيسة. 
ربط 

ُ
وترد هذه المؤشرات في تقارير المشاريع وت

بمجاالت أهداف التنمية المستدامة.        

  يسعى التقرير السنوي عن الفعالية 
اإلنمائية إلى قياس الفعالية اإلنمائية بواسطة 

 على 
ً

مجموعة محددة من المؤشرات، موزعة
المستويات األربعة إلطار النتائج. ويتناول 

المستوى 1 مؤشرات األهداف على صعيد 
البلدان األعضاء، فيما يتناول المستوى 2 النتائج 

والفعالية اإلنمائية المحققة بفضل تدخالت 
البنك، ويقدم المستوى 3 نظرة معمقة عن 

الكفاءة التشغيلية لألدوات المستخدمة في 
م المستوى  تحسين تنفيذ الخدمات، فيما ُيقيِّ
4 الفعالية التنظيمية لدعم استراتيجية البنك 

والعمليات الرئيسية.  

النتائج  مؤشرات  من  مجموعة  على  بناًء  البنك  نتائج  مساهمة  بّين 
ُ
وت

بمجاالت  ربط 
ُ
وت المشاريع  تقارير  في  المؤشرات  هذه  وترد  الرئيسة. 

أهداف التنمية المستدامة. 

الكفاءة  )أي  و4   3 المستويين  في  الرئيسة  األداء  مؤشرات  وتخضع 

التشغيلية والتنظيمية( للرصد على صعيد وحدات األعمال ذات الصلة في 

البنك مقابل األهداف المحددة في بداية السنة.

اإلطار  نظام  في  المدخلة  البيانات  من  النتائج  تقدم  مؤشرات  جَمع 
ُ
وت

اكتمال  تقارير  المكتملة من  المشاريع  نتائج  بيانات  ستمّد 
ُ
وت المنطقي. 

المشاريع.

3.1   االفتراضات والقيود

الفعالية  قياس  إلى  اإلنمائية  الفعالية  عن  السنوي  التقرير  يسعى 

 على المستويات 
ً

اإلنمائية بواسطة مجموعة محددة من المؤشرات موزعة

األربعة إلطار النتائج. ويتوقف قياس المشهد اإلنمائي على صعيد البلدان 

على آخر البيانات المتوفرة في قواعد البيانات الخارجية المرجعية. ويختلف 

توقيت وتوافر هذه البيانات بحسب المؤشر والبلد.

جَمع 
ُ
)المستوى 2( وت البنك  النتائج إلبراز مساهمة  ستخَدم مؤشرات 

ُ
وت

ن هذه النتائج مساهمة البنك في تحقيق نتائج  بيِّ
ُ
في تقارير المشاريع. وت

 إلى جانب الحكومات ومن خالل 
ً
المشاريع التي ساهم فيها البنك ماليا

ْسَب النتائج الواردة إلى البنك 
َ
تمويالت مشتركة أخرى. وهي ال تفترض ن

ألن هذا األمر يتطلب مراعاة عدة عوامل مختلفة وخارجية.   

وال تتضمن تقارير الفعالية اإلنمائية نتائج المشاريع التي ال ترد في قائمة 

المؤشرات القطاعية األساسية. 
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العالمي،  الصعيد  على  واالقتصادي  االجتماعي  المشهد   )1 )المستوى   2 الفصل 

واألسس المرجعية لقياس الوضع في البلدان األعضاء. 

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي – يناير 2022

الشكل 3: اتجاهات وتوقعات النمو )بالنسبة المئوية(

األسواق الناشئة واالقتصادات الناميةاالقتصادات المتقدمةعالميا
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الفصل 2

تقدم التنمية في البلدان األعضاء )المستوى 1(

1.2  آفاق االقتصاد العالمي

 من االنتكاسة غير المسبوقة التي تسببت 
ً
يخرج االقتصاد العالمي تدريجيا

 للتقدم المحرز في تعميم اللقاحات في 
ً

فيها جائحة كوفيد-19. ونتيجة

العديد من البلدان المتقدمة والناشئة، وتخفيف قيود اإلغالق واستئناف 

األنشطة االقتصادية، وتحسين الدعم من خالل السياسات، فإن االقتصاد 

الناتج  يحقق  أن  المتوقع  ومن  التعافي.  مسار  إلى  يعود  بدأ  العالمي 

العالمي قفزة قوية بنمو يبلغ 5.9% في سنة 2021 بعد تسجيل تراجع 

حاد في سنة 2020. وفي سنة 2021، من المتوقع أن يبلغ النمو %5.0 

واالقتصادات  الناشئة  األسواق  في  و%6.5  المتقدمة  االقتصادات  في 

النامية. )الشكل 1(. 
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المصدر: تستند العمليات الحسابية لحصة الدخل الفعلي إلى تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021

الشكل 4: نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في البلدان األعضاء )بالنسبة المئوية(

آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الشرق األوسط وشمال أفريقياالبنك اإلسالمي للتنمية
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الفقر في   وطويل األمد على 
ً
عا ُمروِّ  

ً
تأثيرا أحدثت جائحة كوفيد-19  لقد 

 في مجال 
ً
المحققة مؤخرا المكاسب  العالم من خالل عكسها التجاه 

 إلى مستويات 
ً
مكافحة الفقر ودفعها لمعدالت الفقر العالمية مجددا

 
ً

ومقارنة الزمن.  من  عقدين  ألكثر   
ً
منتظما  

ً
تراجعا شهدت  أن  بعد  عالية 

شير إلى أن أكثر 
ُ
بالتوقعات الصادرة قبل الجائحة، فإن التقديرات الحالية ت

من 70 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر المدقع بعد أن شهد دخل 

 ومتواصالً أثناء أزمة كوفيد-19.     
ً
 كبيرا

ً
 انخفاضا

ً
الفئات األكثر فقرا

2.2 النمو االقتصادي في البلدان األعضاء في البنك 

من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو االقتصادي في البلدان األعضاء في 

البنك إلى حد كبير في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020. وبناًء على تقرير 

آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021، 

فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان األعضاء بمعدل 4.6% في سنة 

2021 )الشكل 2(. 3

وتختلف وتيرة تعافي االقتصاد من بلد عضو إلى آخر بما أن آفاق النمو 

البلدان  تسجل  أن  المتوقع  ومن  المناطق.  بحسب  األخرى  هي  تختلف 

3  فيما يتعلق بالبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، يستند التحليل الوارد في هذا التحديث إلى تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 1202 الذي يتضمن آخر البيانات المتوفرة لجميع البلدان األعضاء. 
ويتضمن تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر في يناير 2202 تحديثا لبعض البلدان األعضاء فقط.

األعضاء من آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا أعلى معدل نمو بمقدار %4.8 

 بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمعدل 
ً

في سنة 2021، متبوعة

البلدان األعضاء الواقعة في أفريقيا  ع أن تسجل 
ّ

4.6%. وبالمقابل، ُيتوق

جنوب الصحراء الكبرى نموا بمعدل 3.4% فقط. 
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المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021 

الجدول 2: البلدان األعضاء في البنك التي لديها أكبر معدالت نمو 
للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بناًء على التوقعات لسنة 2021 

)بالنسبة المئوية(

 
ً
إيجابيا  

ً
نموا األعضاء4  البلدان  جميع  اقتصادات  تسجل  أن  المتوقع  ومن 

في سنة 2021، ما عدا اليمن التي ُيتوقع أن ينكمش اقتصادها بمعدل 

التي  األعضاء  البلدان  تتمثل   ،1 الجدول  في  مالحظته  يمكن  وكما   .%2

لديها معدل نمو أعلى من المتوسط في ليبيا5 بمعدل 123.2% وغويانا 

4 بيانات محدثة لتسعة بلدان أعضاء )مصر، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، المملكة العربية السعودية، تركيا( من تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في نسخة 
محدثة في يناير 2202. بينما تستند بيانات البلدان األعضاء األخرى إلى تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 1202.

5 “في ظل الحرب األهلية والقدرات المحدودة لجمع البيانات، تكون موثوقية البيانات الخاصة بليبيا منخفضة، وال سّيما تلك المتعلقة بالحسابات الوطنية والتوقعات متوسطة األجل” )تقرير آفاق االقتصاد العالمي 
الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 1202(.

النمو ضعيفة  آفاق  أخرى، تظل  )18.9%(. ومن جهة  والمالديف   )%20.4(

 في سورينام )0.7%( والسودان )0.9%( وتشاد )0.9%( والكويت 
ً
نسبيا

)0.9%( والغابون )1.5%( وجزر القمر )1.6%( والصومال )1.6%( )الجدول 2(.

التوقعاتالتقديراتالبلد العضو

202020212022

59.7123.25.3-ليبيا

43.520.448.7غويانا

32.018.913.2-المالديف

1.811.03.3تركيا*

1.96.75.6بوركينا فاسو

1.76.15.4أوزباكستان

2.06.06.5كوت ديفوار

6.35.73.1-المغرب

3.85.56.5بنين

3.65.46.6النيجر

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021 
مالحظة: *فيما يتعلق بتركيا، يتمثل المصدر في التقرير الصادر في يناير 2022. 

أدنى معدالت  لديها  التي  البنك  األعضاء في  البلدان   :3 الجدول 
نمو للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بناًء على التوقعات لسنة 

2021 )بالنسبة المئوية(

التوقعاتالتقديرات

202020212022البلد العضو

2.01.0-8.5-اليمن

15.90.71.5-سورينام

3.60.93.5-السودان

0.80.92.4-تشاد

8.90.94.3-الكويت

1.81.53.9-الغابون

0.51.63.8-جزر القمر

0.71.63.9-الصومال
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الشكل 6: معدل إنجاز البلدان األعضاء ألهداف التنمية 
المستدامة بناًء على أبعادها الخمسة، 2021 

الناس

الكوكب

الرخاء

السلم

الشراكة

%58.7

%72.8

%53.1

%59.8

%54.3

التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية   3.2
المستدامة 

اإلنمائية  استراتيجيتها  مواءمة  في  األعضاء  البلدان  معظم  نجحت 

نحو   
ً
تقدما منها  العديد  وحققت  العالمية،  التنمية  خطة  مع  الوطنية 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إالّ أن تفشي جائحة كوفيد-19، في 

بداية هذا العقد األول منذ بدء العمل، أدى إلى تغيير الحياة التي عرفناها 

تحقيق  أجل  من  المبذولة  الجهود  على  كارثية  آثار  عنه  ونتجت  قبل  من 

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة بحلول سنة 2030 )المربع 1(.   

وبالرغم من االنتكاسة العالمية واسعة النطاق الناتجة عن هذه الجائحة، 

إالّ أن البنك اإلسالمي للتنمية ركز -على غرار بنوك التنمية متعددة األطراف 

األخرى- على التخفيف من حدة اآلثار السلبية الناتجة عن الجائحة وقيادة 

حِرز تقدم مهم، إالّ 
ُ
مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحتى وإن أ

 طويالً 
ً
أن البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية ما زال أمامها طريقا

إن هي أرادت بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. 

وفي سنة 2021، بلغت نتيجة البلدان األعضاء في المؤشر الكلي ألهداف 

البنك  إنجاز مجموعة  أن نسبة  درجة، ويعني ذلك   61 المستدامة  التنمية 

تجاوزت  عشر  السبعة  المستدامة  التنمية  ألهداف  للتنمية  اإلسالمي 

بقليل 60% )الشكل 3(. وُحقق أكبر معدل إنجاز )92.3%( للهدف 13 )العمل 

بمعدل  المسؤوالن(  واإلنتاج  )االستهالك   12 بالهدف   
ً
متبوعا المناخي(، 

88.4%، والهدف 4 )التعليم الجيد( بمعدل 71.5%. بينما تتمثل التحديات 

)الصناعة واالبتكار  البلدان األعضاء في الهدف 9  التي تواجه  األساسية 

والهياكل األساسية( بمعدل 34.1%، والهدف 5 )المساواة بين الجنسين( 

بمعدل 45.8%، والهدف 10 )الحد من أوجه عدم المساواة( بمعدل %51.2. 

الناس  المستدامة، وهي  التنمية  الخمسة ألهداف  األبعاد  إلى  وبالنظر 

التنمية  أهداف  إنجاز  معدل  فإن  والشراكة،  والسلم  والرخاء  والكوكب 

 أقل يتراوح بين 53.1% للرخاء و72.8% للكوكب 
ً
المستدامة سجل تفاوتا

)الشكل 4(. وإجماالً، تواجه البلدان األعضاء في البنك تحديات هائلة فيما 

 فيما يتعلق 
ً
 نسبيا

ً
يتعلق بعنصر الرخاء. وقد كان أداء البلدان األعضاء جيدا

بالكوكب بمعدل إنجاز بلغ 72.8%، وهذا يعني أنها على بعد 27.2% من 

البلدان  في  التنمية  بمستوى  األرجح  على  األمر  هذا  ويرتبط  الهدف، 

 فيما 
ً
الجيد نسبيا اإلنجاز  الناتج عن ذلك. ويرتبط  البيئي  األعضاء والتلّوث 

المناخي(  )العمل   بتحقيق الهدف 13 
ً
 كبيرا

ً
ارتباطا يتعلق بعنصر الكوكب 

والهدف 12 )االستهالك واإلنتاج المسؤوالن(.   

الشكل 5: معدل إنجاز البلدان األعضاء ألهداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر، 2021

أهداف  “تحقيق  بعنوان  للتنمية  اإلسالمي  البنك  معهد  عن  الصادر  التقرير  المصدر: 
التنمية المستدامة: التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في البنك حتى سنة 2021”

أهداف  »تحقيق  بعنوان  للتنمية  اإلسالمي  البنك  معهد  عن  الصادر  التقرير  المصدر: 
التنمية المستدامة: التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في البنك حتى سنة 2021
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الشكل 7: األداء المتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، 2021

المصدر: التقرير الصادر عن معهد البنك اإلسالمي للتنمية بعنوان “تحقيق أهداف التنمية المستدامة: التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في البنك حتى سنة 2021”

األداءأهداف التنمية المستدامة

ُمرِض جدا
)من 80% فما فوق(

ُمرٍض
)من 60% إلى %80(

جيد
)من 40% إلى %60(

غير ُمرٍض
)من 20% إلى %40(

ال يوجد
غير ُمرٍض تماما
)أقل من %20(

يمكن تصنيف إنجازات البلدان األعضاء وأدائها فيما يتعلق بكل هدف بناًء 

على خمس فئات )غير ُمرٍض تماما، غير ُمرٍض، جيد، ُمرٍض، ُمرٍض جدا(، كما 

برت نتائج البلدان األعضاء المتعلقة بهدفين، 
ُ
هو مبين في الشكل 5. واعت

)العمل   13 والهدف  المسؤوالن(  واإلنتاج  )االستهالك   12 الهدف  وهما 

 جدا، بينما لم يحصل البنك اإلسالمي للتنمية على الدرجة 
ً

المناخي(، ُمرضية

»غير مرٍض تماما« ألي هدف من أهداف التنمية المستدامة. 

التنمية  أهداف  من  أهداف  سبعة  المرِضية  النتائج  فئة  في  وجاءت 

)التعليم   4 والهدف  الفقر(،  على  )القضاء   1 الهدف  وهي  المستدامة 

الجيد(، والهدف 7 )الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة(، والهدف 8 )العمل 

الالئق ونمو االقتصاد(، والهدف 14 )الحياة تحت الماء(، والهدف 15 )الحياة 

في البر(، والهدف 16 )السالم والعدل والمؤسسات القوية(. فيما جاءت 

فئة  في  عشر  السبعة  المستدامة  التنمية  أهداف  من  أهداف  سبعة 

األداء الجيد، بمعدالت إنجاز تتراوح بين 40% و%60.  

ولم تحقق البلدان األعضاء نتائج ُمرِضَية فيما يتعلق بالهدف 9 »الصناعة 

نطاق  تدخل في  التي  القطاعات  عّد 
ُ
وت والهياكل األساسية«.  واالبتكار 

بإمكان  وبالتالي  التنمية.  في  وأساسية  رئيسية  قطاعات  الهدف  هذا 

البنك اإلسالمي للتنمية أن يوجه موارده المحدودة لتحسين القطاعات 

المرتبطة بالصناعة واالبتكار والهياكل األساسية. وبالنظر إلى وجود روابط 

بين أهداف التنمية المستدامة، فإن تحسين تحقيق الهدف 9 يجعل البنك 

اإلسالمي للتنمية يساهم على نحو مباشر في تحسين تحقيق األهداف 

األخرى التي ما زالت البلدان األعضاء تكافح من أجلها.  



تقرير الفعالية اإلنمائية 2021  26

التأثير على الفقر
4.2 آثار كوفيد-19 على البلدان األعضاء في البنك 

كشف التأثير العميق للجائحة عن هشاشة األنظمة الصحية، وال سّيما 

 إلى 
ً

في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط األدنى. وإضافة

األعضاء  البلدان  في  وخاصة   
ً
أيضا التعليم  قطاع  تأثر  الصحية،  األنظمة 

التي لديها بنية تحتية رقمية محدودة. وفي العديد من البلدان األعضاء، 

التعليم  تدهور جودة  إلى  الجائحة  أثناء  التعليمي  النظام  اضطراب  أدى 

وتعميق الفجوة بين الجنسين. 

وفضالً على ذلك، أدى نقص شبكات األمان االجتماعي والعدد الكبير من 

الوظائف غير الرسمية والهشة في العديد من البلدان األعضاء، إلى تفاقم 

التأثير االجتماعي للجائحة وجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر 

 
ً
تحديا تظل  البشري  المال  رأس  تنمية  أساسيات  فإن  وبالتالي  صعوبة. 

 في العديد من البلدان األعضاء، وال سّيما زيادة حدة الفقر، ونصيب 
ً
حاسما

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، وسوق العمل، والتوظيف.

 
ً
 مرّوعا

ً
  أحدثت جائحة كوفيد-19 تأثيرا

وطويل األمد على الفقر في العالم. وبالمثل، 
 بأزمة 

ً
تأثرت البلدان األعضاء في البنك سلبا

كوفيد-19 وزاد المعدل اإلجمالي للفقر المدقع 
)األفراد الذين يعيشون بأقل من 1.90 دوالر 

( في البلدان األعضاء بنسبة %9 
ً
أمريكي يوميا

بين سنة وأخرى في سنة 2020. 

 وطويل األمد على الفقر في 
ً
عا  ُمروِّ

ً
لقد أحدثت جائحة كوفيد-19 تأثيرا

 بأزمة كوفيد-19 
ً
العالم. وبالمثل، تأثرت البلدان األعضاء في البنك سلبا

وزاد المعدل اإلجمالي للفقر المدقع )األفراد الذين يعيشون بأقل من 

بين سنة   %9 بنسبة  األعضاء  البلدان  في   )
ً
يوميا أمريكي  دوالر   1.90

وبالرغم من ذلك، تضم منطقة  )الشكل 6(.  وأخرى في سنة 2020 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا أقل عدد مطلق من األشخاص الذين 

إليها  تنتمي  التي  األخرى  بالمناطق  مقارنة   
ً
مدقعا  

ً
فقرا يعيشون 

البلدان األعضاء )الشكل 9(. وقد شهدت هذه المنطقة الزيادة األكثر 

حدة )+16%( على أساس التحّول من “أعداد قليلة إلى نسبة مئوية 

اإلجمالي  العدد  أن يستقر  المتوقع  2021، من  مرتفعة”. وفي سنة 

عند  األعضاء  البلدان  في   
ً
مدقعا  

ً
فقرا يعيشون  الذين  لألشخاص 

أفريقيا  بلدان  تزايده بشكل طفيف في  بالرغم من  مستوى معين 

ِنمُّ هذه الزيادة 
َ
. وت

ً
جنوب الصحراء الكبرى والبلدان األعضاء األقل نموا

المتواصلة لعدد الفقراء من الفئات المذكورة عن تعاٍف غير متسق 

في البلدان األعضاء.   

البلدان  من  شخص  مليون   51 حوالي  وقوع  إلى  التقديرات  شير 
ُ
وت

األعضاء في دائرة الفقر المدقع. وتبين المقارنة بين اتجاهات المرحلة 

السابقة لكوفيد-19 والتوقعات الحالية وقوع 25 مليون شخص في 

المدقع في سنة 2020 وحوالي 26 مليون شخص في  الفقر  دائرة 

حدة خالل سنة 2020  أقل  االنكماش  وكان   .)8 )الشكل   2021 سنة 

الناشئة  األسواق  المسجل في  بالمعدل  األعضاء مقارنة  البلدان  في 

 أن يكون التعافي بطيئا 
ً
واالقتصادات النامية. إالّ أنه من المتوقع أيضا

إلى  المحدود  الوصول  بسبب  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مناطق  في 

 .
ً
اللقاحات في العديد من البلدان األعضاء، وال سّيما البلدان األقل نموا

بلدان  عدة  في  المتوقعة  المنخفضة  التعافي  وتيرة  إلى   
ً
واستنادا

والفئات  الفقراء  على  الدخل  لخسارة  المتساوي  غير  والتأثير  أعضاء 

 لفترة من الزمن.     
ً
السكانية الهشة، فإن تفاقم الفقر سيتواصل نسبيا
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الشكل 8: عدد األشخاص الذين يعيشون فقرا مدقعا في جميع 
 )بالماليين(

ً
البلدان األعضاء والبلدان األعضاء األقل نموا

جميع البلدان األعضاء في البنك
ً
البلدان األعضاء األقل نموا

201620172020 201820192021

151

266

150

266

157

282

146

257

147

260

158

281

المصدر: تستند العمليات الحسابية لحصة الدخل الفعلي إلى تقديرات وتوقعات مختبر البيانات 
العالمية الصادرة في أكتوبر 2021.

المصدر: تستند العمليات الحسابية لحصة الدخل الفعلي إلى تقديرات وتوقعات مختبر البيانات 
العالمية الصادرة في أكتوبر 2021.

الشكل 9: الفقر المدقع في مناطق البنك اإلسالمي للتنمية 
)بالماليين(

آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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201620172018201920202021

مناطق البنك اإلسالمي 
للتنمية

16%17%17%19%23%25%آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا 

11%11%10%10%9%8%الشرق األوسط وشمال أفريقيا

73%72%73%71%68%66%أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

بحسب المناطق
9%9%9%9%8%7%حضرية

91%91%91%91%92%93%ريفية

بحسب الجنس
49%4949%49%49%49%ذكر

51%51%51%51%51%51%أنثى

 في البلدان األعضاء في البنك(
ً
الجدول 4: توزيع الفقر المدقع )نسبة العدد اإلجمالي ألشد السكان فقرا

المصدر: يستند حساب حصة الدخل الفعلي إلى تقديرات وتوقعات مختبر البيانات العالمية الصادرة في أكتوبر 2021.

  تضم البلدان األعضاء في البنك حوالي 
ل هؤالء 

ّ
25% من سكان العالم، وُيشك

حوالي 40% من األشخاص الذين يعيشون 
 إلى البيانات 

ً
 في العالم. واستنادا

ً
 مدقعا

ً
فقرا

المتوفرة، يتركز الفقر المدقع في البلدان 
األعضاء بدرجة كبيرة في المناطق الريفية حيث 

.
ً
يعيش حوالي 91% من أشد السكان فقرا

ل 
ّ
تضم البلدان األعضاء في البنك حوالي 25% من سكان العالم، وُيشك

 في العالم. 
ً
 مدقعا

ً
هؤالء حوالي 40% من األشخاص الذين يعيشون فقرا

 إلى البيانات المتوفرة، يتركز الفقر المدقع في البلدان األعضاء 
ً
واستنادا

أشد  من   %91 حوالي  يعيش  حيث  الريفية  المناطق  في  كبيرة  بدرجة 

 
ً
ل النساء والفتيات 51% من أشد السكان فقرا

ّ
. وتشك

ً
السكان فقرا

في البلدان األعضاء. وعلى صعيد المناطق، تضم منطقة أفريقيا جنوب 

األعضاء،  البلدان  في   
ً
فقرا األشد  السكان  من   %73 الكبرى  الصحراء 

مقارنة بمعدل 16% في آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا، ومعدل %11 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )الجدول 4(.
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االقتصادات
المتقدمة

األسواق الناشئة واالقتصادات النامية 
باستثناء البلدان األعضاء في البنك

البلدان األعضاء 
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ب. البلدان األعضاء المصدرة للنفط مقابل البلدان األعضاء غيرأ. االتجاهات العالمية
     المصدرة للنفط
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الشكل 10: اتجاهات نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية )باألسعار الثابتة للدوالر الدولي في سنة 2017(

المصدر: تستند العمليات الحسابية لحصة الدخل الفعلي إلى تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021.

المصدر: منظمة العمل الدولية 2020-2021

الفارق20192020

5.46.51.1عالميا

4.86.82.0االقتصادات المتقدمة

5.56.40.9األسواق الناشئة واالقتصادات النامية

6.47.10.7البنك اإلسالمي للتنمية

 
ً
5.86.50.7البلدان األعضاء األقل نموا

6.67.30.7البلدان األعضاء األخرى

8.49.30.9البلدان األعضاء المصدرة للنفط

5.76.30.6البلدان األعضاء غير المصدرة للنفط

الجدول 5: معدالت البطالة – القيم المتوسطة على الصعيدين 
العالمي واإلقليمي )بالنسبة المئوية(

تراجع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في سنة 2020 
بمعدل 4.0% في البلدان األعضاء بسبب تأثير الجائحة على االقتصاد. 
ومن غير المتوقع أن يعود الدخل الحقيقي إلى المستوى المسجل 
في المرحلة السابقة للجائحة قبل سنة 2022. وفضالً على ذلك، تشير 
المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  بين  تفاوت  وجود  إلى  االتجاهات  آخر 
المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  وبين  األعضاء  البلدان  في  اإلجمالي 
اإلجمالي في االقتصادات المتقدمة واألسواق الناشئة واالقتصادات 
في  الدخل  فجوة  تتوسع  أن  ع 

َّ
وُيتوق 10أ(.  )الشكل  األخرى  النامية 

األجل المتوسط بسبب النمو المتواضع في البلدان األعضاء.        

وفي سنة 2020، تراجع معدل دخل الفرد من صادرات النفط في البلدان 
تسببت  الذي  العالمي  االنكماش  سياق  في   %6 بمقدار  األعضاء 

فيه الجائحة. وبالرغم من القفزة الحالية في أسعار النفط، إالّ أنه من غير التأثير على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

الدخل المسجل في  النفطية إلى مستوى  الصادرات  أن تعود  المتوقع 

المتنوعة  االقتصادات  وبدت   .2026 حلول  قبل  للجائحة  السابقة  المرحلة 

 على الصمود أثناء 
ً
للبلدان األعضاء غير المصدرة للنفط أكثر قدرة نسبيا

ع أن تتوسع 
ّ

. وبالتالي ُيتوق
ً
 قويا

ً
الجائحة، ومن المتوقع أن تشهد تعافيا

فجوة الدخل بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان غير المصدرة للنفط في 

األجل المتوسط )الشكل 10ب(. 

األعضاء  والبلدان   
ً
نموا األقل  األعضاء  البلدان  تشهد  أن  المتوقع  ومن 

 من التفاوت في نصيب الفرد من الدخل. وفيما يتعلق بناتج 
ً
األخرى مزيدا

بعض  عن   
ً
نموا األقل  األعضاء  البلدان  اقتصادات  أبانت  الحقيقي،  النمو 

القدرة على الصمود، بمعدل نمو قريب من 1% في سنة 2020. ومع ذلك، 

أدت جائحة كوفيد-19 إلى فرض قيود وتدابير إغالق ترتبت عنها نتائج 

سلبية على األنشطة االقتصادية في العالم. وواجهت الشركات خالل 

بسبب  للوظائف   
ً
وفقدانا أرباحها  في   

ً
كبيرا  

ً
انخفاضا كوفيد-19  أزمة 

وأدت  التوريد.  سلسلة  واضطراب  اليقين  عدم  وتزايد  الطلب  تراجع 

إلى  الخصوص-  وجه  -على  كوفيد-19  احتواء  إلى  الرامية  اإلجراءات 

إضعاف الطلب في قطاع الخدمات الذي يتضمن عددا أكبر من الوظائف 

البلدان. وتضاعف هذا  والزراعة في معظم  الصناعة  بقطاعي  مقارنة 

سّيما  وال  الموظفين،  معظم  ن 
ّ
تمك عدم  إلى  بالنظر   

ً
أيضا التأثير 

في قطاعي التجزئة والخدمات، من العمل عن بعد بسبب المستوى 

المنخفض للرقمنة. 

التأثير على سوق العمل والبطالة 
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ً
البلدان األعضاء األخرىالبلدان األعضاء األقل نموا

 مقابل البلدان األعضاء األخرى
ً
ج. البلدان األعضاء األقل نموا
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أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى 

آسيا وأمريكا
الالتينية وأوروبا 

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

د. التوزيع بحسب مناطق البنك اإلسالمي للتنمية
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 انخفض بمقدار 
ً
فإن نصيب الفرد من الدخل في البلدان األعضاء األقل نموا

 
ً
واستنادا السكان.  لعدد  السريعة  الزيادة  بسبب   2020 سنة  في   %4

إلى التوقعات الحالية، ستتوسع الفجوة في نصيب الفرد من الدخل بين 

 والبلدان األعضاء األخرى، لتبلغ حوالي 10,000 
ً
البلدان األعضاء األقل نموا

 2010 سنة  في  دوالر   8,000 من  أقل  كانت  أن  بعد   2026 بحلول  دوالر 

)الشكل 10ج(، ما يمثل زيادة بحوالي %25.  

جنوب  أفريقيا  في  الواقعة  األعضاء  البلدان  تتخلف  أن  المتوقع  ومن 

الفرد من  بنصيب  يتعلق  األخرى فيما  المناطق  أكثر عن  الكبرى  الصحراء 

ع أن يعود معدل نصيب الفرد من الدخل في منطقة الشرق 
ّ

الدخل. وُيتوق

األوسط وشمال أفريقيا إلى المستوى المسجل في المرحلة السابقة 

أعلى  ليظل  االرتفاع حتى سنة 2026،  يواصل  وأن  بحلول 2022  للجائحة 

األعضاء  البلدان  أما  األخرى.  المناطق  في  الدخل  من مستوى  بكثير 

في  منتظمة  زيادة  سجلت  فقد  وأوروبا  الالتينية  وأمريكا  آسيا  في 

مستوى نصيب الفرد من الدخل خالل العقد الماضي بالرغم من التراجع 

 إلى 
ً
المؤقت المسجل في سنة 2020 بسبب تأثير الجائحة. واستنادا

التوقعات التي تشير إلى بلوغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 

المتوقع  من   ،2026 بحلول  دوالر   21,400 حوالي  الحقيقي  اإلجمالي 

أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الدخل  فجوة  سدَّ 
ُ
ت أن 

. وعلى النقيض من ذلك، يظل متوسط نصيب الفرد من الناتج 
ً
تدريجيا

الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  الحقيقي في  اإلجمالي  المحلي 

 في مستوى يقل عن 4,000 دوالر. وبالتالي من 
ً
 لمكانه نسبيا

ً
مراوحا

المسجلة في  المستويات  المستوى من  يقترب هذا  أن  المرجح  غير 

المناطق األخرى )المخطط البياني 10د(.     

أن  إالّ  السياسات،  خالل  من  المقدم  االستثنائي  الدعم  من  بالرغم 

معدالت البطالة ظلت مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الجائحة. 

المسجلة  بالمعدالت  مقارنة  العاملة  القوى  مشاركة   
ً
أيضا وانخفضت 

الناشئة واالقتصادات  المتقدمة واألسواق  الجائحة في االقتصادات  قبل 

فئة  ومن  آخر  إلى  قطاع  من  كوفيد-19  جائحة  تأثير  ويختلف  النامية. 

سكانية إلى أخرى. 

 لألتمتة بدرجة أكبر، 
ً

، أصابت هذه الصدمة القطاعات األقل عرضة
ً
وعموما

ذوي  من  واألشخاص  والنساء  الشباب  على  للغاية   
ً
قويا تأثيرها  وكان 

المهارات الضعيفة. وبالرغم من تعافي االقتصاد، من المتوقع أن يتواصل 

السيناريوهات  أكثر  ظل  في  وحتى   .2021 في  العمل  فرص  في  العجز 

ع أن تنخفض ساعات العمل في العالم بمقدار %1.3 
ّ

تفاؤالً، ما زال ُيتوق

يمثل 36 مليون  األخير من سنة 2019، ما  بالربع  2021 مقارنة  في سنة 

وظيفة مكافئة لعمل بدوام كامل. وسجل المعدل العالمي للبطالة زيادة 

بمقدار 1.1 نقطة مئوية، وزاد معدل البطالة بمقدار 2.0 نقطة مئوية في 

 بمقدار 0.9 نقطة مئوية في األسواق 
ً

االقتصادات المتقدمة مقارنة

الناشئة واالقتصادات النامية من 2019 إلى 2020 )الشكل 5(.
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5.2 المؤشرات االجتماعية واالقتصادية 

البنك مقارنة  البلدان األعضاء في  تبين وضع  التي  المختارة  المؤشرات  أدناه مجموعة من  الجدول 6  يتضمن 

 .
ً
بالقيم المسجلة عالميا

الجدول 6: وضع البلدان األعضاء في البنك بناًء على عدد من المؤشرات االجتماعية واالقتصادية

البنك اإلسالمي المؤشرالقطاع
السنةعالمياللتنمية

الصحة

معدل وفيات األطفال البالغة أعمارهم 
47.4837.72019أقل من 5 سنوات )لكل 1,000 مولود حي(

معدل وفيات األمهات )لكل 100,000 
268.292112017مولود حي(

المياه والصرف 
الصحي

عدد األشخاص الذين يستعملون على 
األقل الخدمات األساسية لمياه الشرب 

)بالنسبة المئوية من عدد السكان(
86.2390.032020

عدد األشخاص الذين يستعملون خدمات 
الصرف الصحي بطريقة آمنة )بالنسبة 

المئوية من عدد السكان( 

50.83  )أفريقيا 

جنوب الصحراء 

الكبرى(

53.952020

التعليم

المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالمدارس، 
المرحلة الثانوية، المجموع )بالنسبة 

المئوية(
67.4775.97

آخر 

تحديث

اإلنفاق الحكومي على التعليم من الناتج 
3.574.53المحلي اإلجمالي )بالنسبة المئوية(

آخر 

تحديث

تمكين النساء

معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة 
)بالنسبة المئوية من السكان البالغة 

)
ً
أعمارهم من 15 إلى 64 عاما

37.9147.362019

تمدرس اإلناث في الطور الثانوي )بالنسبة 
67.675.66المئوية اإلجمالية(

آخر 

تحديث

البنى التحتية

الحصول على الكهرباء )بالنسبة المئوية 
80.5390.082019من عدد السكان(

عدد مستعملي اإلنترنت )بالنسبة المئوية 
43.1456.732019من عدد السكان(

معدل البطالة، المجموع )بالنسبة المئوية 
7.086.462020من القوى العاملة(

التصنيع، القيمة المضافة )بالنسبة 
14.7514.462019المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

الصناعة ومنها قطاع البناء، القيمة 
المضافة )بالنسبة المئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي(
33.1124.792020
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حرم الملك عبد الله ، الجامعة اإلسالمية بالنيجر





33تقرير الفعالية اإلنمائية 2021 

الفصل 3 )المستوى 2( تدخالت البنك في البلدان األعضاء والمجتمعات المسلمة في 

البلدان غير األعضاء خالل سنة 2021 والتأثير الميداني لهذه المشاريع.

الفصل 3

النتائج اإلنمائية لعمليات البنك )المستوى 2(

مراحل  ثالث  مستوى  على  لمشاريعه  اإلنمائية  الفعالية  البنك  يتتبع 

االكتمال.  ومرحلة  التنفيذ  ومرحلة  االعتماد  مرحلة  وهي:  أساسية 

النتائج  للتنمية  اإلسالمي  البنك  استراتيجية  من   2 المستوى  ويقيس 

حّدد باعتبارها مخرجات للمشاريع ونتائج فورية. ويتناول هذا 
ُ
اإلنمائية التي ت

الفصل الركائز االستراتيجية والمجاالت متعددة الجوانب التي ُحّددت في 

آخر تحديث لالستراتيجية. ويبين هذا القسم ما يلي: )1( النتائج الرئيسية 

مدت في سنة 2021، و)2( النتائج 
ُ
 و99 منحة اعت

ً
المتوقعة لـ 36 مشروعا

 و76 منحة اكتملت أو بلغت مراحل 
ً
لـ 39 مشروعا الفعلية أو المتوقعة 

متقدمة من اإلنجاز خالل السنة.
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أ . الركيزة 1: بنى تحتية خضراء وقادرة على الصمود ومستدامة

األولويات االستراتيجية

الزراعة والتنمية الريفية 

مؤشر النتائج
النتائج 

المتوقعة

عدد مراكز البحوث الزراعية أو مراكز التدريب أو 
المعاهد اإلنمائية التي ستؤسس أو يعاد تأهيلها

4

60,001بناء أو تعزيز سعة التخزين الزراعي )طن(

7,338المساحة المروية )بالهكتارات(

عدد المؤسسات العامة )مثالً وزارة الزراعة 
بنى قدراتها 

ُ
والماشية( التي ست

433

بنى أو يعاد 
ُ
عدد مرافق معالجة المحاصيل التي ست

تأهيلها
12

بنى قدراتها أو 
ُ
منظمات المزارعين التي ست

ستستفيد من التدريب )عدد المزارعين(
5,200

ب )كلم(
ّ
رك

ُ
صّمم وت

ُ
360شبكات الري الجديدة التي ست

وزع على 
ُ
البذور أو أسمدة التخصيب التي ست

المزارعين )عدد المنتجات(
30,000

مؤشر النتائج
النتائج 

المحققة 

13,200,000زيادة الصادرات الزراعية )طن(

عت  أماكن تخزين المنتجات الزراعية التي ُبنيت أو ُوسِّ
)طن(

8,687

88,706المساحة المروية )بالهكتارات(

عدد المؤسسات العامة )مثال وزارة الزراعة وتربية 
الماشية( التي ُبنيت قدراتها

252

256,550زيادة إنتاج المحاصيل )طن(

منظمات المزارعين التي ُبنيت قدراتها أو استفادت 
من التدريب )عدد األشخاص(

1,704

1,200استخدام بذور محسنة عالية الغلة )عدد المنتجات(

4,500األراضي المستصلحة إلنتاج المحاصيل )بالهكتارات(

الموارد المائية المطورة لالستعمال متعدد األغراض 
)متر مكعب(

100,000

والتنمية  الزراعة  قطاع  في  مشاريع   6 البنك  اعتمد   ،2021 سنة  وفي 

ونيجيريا  ديفوار  كوت  في  أمريكي  دوالر  مليون   292.2 بمبلغ  الريفية 

والعراق والسنغال وأوغندا ومالي.    

هكتار   88,700 ري  في   2021 سنة  في  المكتملة  المشاريع  ساهمت 

على  وفضالً  طن.   256,000 بمقدار  الزراعي  اإلنتاج  وزيادة  األراضي  من 

الزراعية  الصادرات  وزادت  طن،   8,680 بمقدار  التخزين  سعة  تعززت  ذلك، 

مت دورات تدريبية لفائدة 1,700 مزارع لتطبيق  دِّ
ُ

بمقدار 13.2 مليون طن، وق

تكنولوجيات وممارسات زراعية محسنة.  

المشاريع المنجزةموافقات المشروع

في تشاد، اكتمل مشروع تطوير سلسلة القيمة الخاصة باألرز في سهل شاري لوغون. وساهم هذا المشروع في زيادة سعة التخزين   

ل الوصول إلى التمويل 
ّ

 استخدام بذور محسنة وسه
ً
الزراعي بحوالي 9,000 طن بفضل ري مساحة تبلغ 2,850 هكتار. وأتاح المشروع أيضا

لفائدة 7,600 مزارع محلي. 

أتاح مشروع التنمية الريفية المتكاملة في سهل مو في توغو استصالح مساحة 4,500 هكتار من األراضي ونتج عن ذلك زيادة القدرة   

اإلنتاجية للمحاصيل بمقدار 10,000 طن. 

إلى  أكثر  الوصول  إلتاحة  الريفية  التحتية  البنى  تحسين  البنك  يدعم 

الخدمات األساسية وتحقيق هدف التنمية المستدامة 1 )القضاء على 

شح  تفاقم  ظل  وفي  الجوع(.  على  التام  )القضاء   2 والهدف  الفقر( 

 باالستثمار 
ً
 خاصا

ً
الموارد المائية في البلدان األعضاء، يولي البنك اهتماما

استخدام  ودعم  بكفاءة،  الموارد  تستخدم  التي  الذكية  الزراعة  في 

المعلومات  وإتاحة  والتوزيع،  اإلنتاج  لتحسين  الرقمية  التكنولوجيات 

من  مزيد  هناك  وستكون  المبتكرة.  المالية  وغير  المالية  واألدوات 

من  ستستفيد  التي  الريفية  االقتصادات  في  المنتجة  للعمالة  الفرص 

برامج وشراكات ذكية ترمي إلى تعزيز القدرات من خالل دعم المنتجين 

والتعاونيات والمنظمات.  

النتائج المتوقعة للمشاريع المعتمدة في سنة 2021:   الجدول 7: 
الزراعة والتنمية الريفية  

نتائج المشاريع المكتملة في قطاع الزراعة والتنمية   الجدول 8: 
الريفية  
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دعم صغار المزارعين في المنطقة التي دمرها إعصار سيدر في بنغالديش

امرأة تحصد األرز في السهول المنخفضة بمنطقة نيكوتا
مزارع مع مالطا في مالطا أورشارد

بحجم يعادل 100,000 متر  الريفية المتكاملة على ري مساحة 16,642 هكتار وتطوير موارد مائية  التنمية  في اليمن، ساعد مشروع   

مكعب لالستخدامات المتعددة. 

الري  بمياه  اإلمداد  تحسين  إلى  أدى  قديم، مما  ري  نظام  تأهيل  إعادة  بنيجيريا  الرعوية في والية كانو  الزراعة  دعم مشروع تطوير   

 واستفاد من ذلك أكثر من 3,000 مزارع. 
ً
لمساحة تبلغ 962 هكتارا
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األولويات االستراتيجية

النتائج المتوقعة للمشاريع المعتمدة في سنة 2021: النقل الجدول 10: نتائج المشاريع المكتملة في قطاع النقلالجدول 9: 

مؤشر النتائج
النتائج 

المتوقعة

حّدث أو ُيعاد 
ُ
بنى أو ت

ُ
الطرق والطرق السريعة التي ست

تأهيلها )كلم(
738

حّدث أو ُيعاد 
ُ
بنى أو ت

ُ
الطرق المحلية والريفية التي ست

تأهيلها )كلم(
1,961

1,000,000زيادة الطاقة االستيعابية البحرية )طن في السنة(

حّدث أو 
ُ
بنى أو ت

ُ
مسارات السكك الحديدية التي ست

ُيعاد تأهيلها )كلم(
19

مؤشر النتائج
النتائج 

المحققة 

زيادة قدرة االستيعاب السنوية لبوابات/مراكز أخرى 
للنقل أو اللوجستيات )طن( 

81,010,000

ثت أو أعيد  الطرق والطرق السريعة التي ُبِنيت أو ُحدِّ
تأهيلها )كلم(

879

ثت أو أعيد  الطرق المحلية والريفية التي ُبِنيت أو ُحدِّ
تأهيلها )كلم(

1,397

ثت أو أعيد  مسارات السكك الحديدية التي ُبِنيت أو ُحدِّ
تأهيلها )كلم(

870

النقل متعدد الوسائط المستدام 

مشروع السكك الحديدية في بيريكت-إتريك، تركمانستان 

2.11 )توفير إمكانية  )إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود( والهدف   9

الوصول  التكلفة ويسهل  نقل مأمونة وميسورة  أنظمة  إلى  الوصول 

نقل  أنظمة  تطوير   )1( أجل:  من  وذلك  للجميع(،  ومستدامة  إليها 

مستدامة وكفؤة، ويشمل ذلك تحسين الوصول إلى المناطق الريفية 

من أجل ربطها باألسواق والمراكز الحضرية، و)2( دعم الترابط اإلقليمي 

 ممرات النقل اإلقليمية الكبيرة، و)3( دعم النقل الصديق للبيئة من 
ً

وخاصة

أجل خفض اآلثار السلبية على البيئة مثل اكتظاظ المدن وتلوث الهواء 

قدرة  تعزيز  و)4(  الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  وانبعاثات  الصوتي  والتلوث 

أنظمة النقل على الصمود بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وتشجيع 

الشمول الرقمي في البنى التحتية المخصصة للنقل.      

واعتمد البنك في سنة 2021 عشرة مشاريع في مجال النقل بمبلغ 724.9 

وإندونيسيا وموريتانيا  وغينيا  وغامبيا  ألبانيا  أمريكي في  دوالر  مليون 

والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتركمانستان. 

ملت في سنة 2021 في تحديث 879 
ُ
التي اكت النقل  ساهمت مشاريع 

الطرق  من  كلم  و1,400  أعضاء  بلدان   8 في  السريعة  الطرق  من  كلم 

قدرة  وزيادة  الحديدية،  السكك  مسارات  من  و870  المحلية  الريفية 

االستيعاب لمراكز النقل أو المراكز اللوجستية بمقدار 81 مليون طن.  

المشاريع المنجزةموافقات المشروع

مشروع السكك الحديدية في بيريكت-

إتريك، تركمانستان

اكتمل مشروع السكك الحديدية في بيريكت-

المشروع  هذا  وساهم  بتركمانستان،  إتريك 

السكك  مسارات  من  كلم   256.5 بناء  بفضل 

الحديدية، في التنمية االجتماعية واالقتصادية 

والتكامل بين كازاخستان وتركمانستان وإيران. 

التحتية  والبنى  الترابط  تحسين  وسيساعد 

ومع  المنطقة  في  التجارة  تعزيز  على  للنقل 

بلدان الخليج والشرق واألوسط وأوروبا.  
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األولويات االستراتيجية

الطاقة النظيفة والمتجددة

الجدول 11: النتائج المتوقعة للمشاريع المعتمدة في سنة 2021: الطاقة

مؤشر النتائج
النتائج 

المتوقعة

ربط بالشبكة الكهربائية 
ُ
24,574عدد األسر التي ست

القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر غير 
متجددة )ما يعادلها بالميغاوات(

120

القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر 
متجددة )ما يعادلها بالميغاوات(

1,021

ب أو تحّدث أو ُيعاد 
ّ
رك

ُ
خطوط النقل/التوزيع التي ست

تأهيلها )كلم(
1,317

في قطاع الطاقة، دعم البنك التقدم نحو تحقيق المساهمات المحّددة 

نظيفة  )طاقة   7 المستدامة  التنمية  وهدف  األعضاء  للبلدان   
ً
وطنيا

بها وقادرة  إتاحة كهرباء موثوق   )1( أجل:  وبأسعار معقولة(، وذلك من 

 على 
ً
على الصمود وبأسعار معقولة ومستدامة )وهي مقصورة حاليا

(، و)2( زيادة تمويل البنى التحتية 
ً
نصف سكان البلدان األعضاء األقل نموا

خفض  إلى  الرامية  األعضاء  البلدان  جهود  لتسهيل  النظيفة  للطاقة 

مبادرات  لدعم  المناخي  العمل  تمويل  تكثيف  و)3(  الكربونية،  بصمتها 

التخفيف من آثار تغّير المناخ والتكّيف معه التي تنفذها البلدان األعضاء. 

المتعلق  السنوي  هدفه  تحقيق  على  البنك  سيساعد  األمر  وهذا 

بالعمل المناخي الذي يتمثل في تنفيذ 35% من االلتزامات بحلول 2025. 

المشاركة، وال سّيما  الخاص على  القطاع  البنك على تحفيز  وسيعمل 

في مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.    

واعتمد البنك في سنة 2021 ستة مشاريع في قطاع الطاقة بمبلغ 227 

مليون دوالر أمريكي في غينيا والمغرب ونيجيريا وباكستان والسنغال 

وتوغو.

ساهمت المشاريع المكتملة في سنة 2021 في توصيل شبكة الكهرباء 

 24,400 بمقدار  الطاقة  توليد  قدرات  وزيادة  أسرة،  مليون   35 لحوالي 

ميغاوات، وإنجاز أكثر من 2,000 كلم من خطوط نقل الكهرباء أو الغاز. 

المشاريع المنجزةموافقات المشروع

الجدول 12: نتائج المشاريع المكتملة في قطاع الطاقة 

مؤشر النتائج
النتائج 

المحققة 

صت )بالطن أو ما 
ّ
ل

ُ
كمية انبعاثات غازات الدفيئة التي ق

يعادلها من غاز ثاني أكسيد الكربون(
82,674

34,960,000عدد األسر التي ُربطت بالشبكة الكهربائية 

القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر غير 
متجددة )ما يعادلها بالميغاوات(

5,978

القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر 
متجددة )ما يعادلها بالميغاوات(

18,450

312طول أنابيب النفط/الغاز المركبة )كلم(

عدد فرص األعمال الجديدة التي نشأت بفضل 
الوصول إلى الطاقة 

2,500,000

4,700,000زيادة قدرات تكرير النفط )طن(

56,329,000زيادة قدرات نقل النفط/الغاز )م³(

ثت أو أعيد  بت أو ُحدِّ
ِّ
المحطات الفرعية التي ُرك
تأهيلها )ميغا فولت أمبير(

70

بت أو ُحّدثت أو أعيد 
ِّ
خطوط النقل/التوزيع التي ُرك

تأهيلها )كلم(
2,011
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مشروع مد الشبكة الكهربائية في المناطقمشروع زيادة قدرات وتحسين كفاءة محطة كهرباء غرب دمياط بمصر 
الريفية بأوغندا

مشروع تبادل المعارف والخبرات لتطوير مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في جيبوتي والنيجر

اعتمد البنك في سنة 2021 مبلغ 0.28 مليون دوالر أمريكي لدعم مشروع تبادل المعارف والخبرات لتطوير مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق 

في جيبوتي والنيجر. ويهدف هذا المشروع اإلقليمي إلى توفير طاقة كهربائية بأسعار معقولة وموثوق بها ونظيفة ومستدامة من خالل تطوير 

شبكات طاقة متجددة واسعة النطاق، وفي الوقت ذاته، ضمان نقل المهارات بفضل آلية تبادل الخبرات. ويدخل هذا المشروع في إطار المبادرة بين 

البنك اإلسالمي للتنمية والوكالة المغربية للطاقة المستدامة التي بدأ تنفيذها في ديسمبر 2020 بهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة واسعة 

النطاق في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتستند هذه المبادرة إلى الخبرة الفريدة من نوعها والثرية للوكالة المغربية للطاقة المستدامة 

في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ورغبة هذه الوكالة في نقل مهارتها وخبرتها إلى بلدان أفريقيا. 

مل مشروع محطة توليد الطاقة في جنوب حلوان بمصر الذي سمح بتشغيل محطة لتوليد الطاقة بالبخار بقدرة تبلغ 1,950 ميغاوات.  
ُ
اكت  

باالعتماد  إلى 750 ميغاوات  القدرات من 500 ميغاوات  بزيادة  المشروع  مل مشروع محطة كهرباء غرب دمياط بمصر، وسمح هذا 
ُ
اكت  

دات بخارية السترجاع الحرارة ومولد بخاري توربيني بقدرة 250 ميغاوات ومعدات 
ّ
على الدورة المدمجة، من خالل تزويد هذه المحطة بأربعة مول

إضافية أخرى. واستفادت من هذا المشروع حوالي 37,000 ورشة و20 مصنع مفروشات كبير يعمل فيها أكثر من 500,000 عامل وتلبي %80 

من احتياجات المفروشات في مصر.     

مل مشروع مد الشبكة الكهربائية الريفية في أوغندا. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية 
ُ
اكت  

بأوغندا من خالل تمديد تغطية الشبكة الكهربائية الوطنية. وساهم هذا المشروع في تطوير 1,106 كلم من الخطوط متوسطة الجهد و678 

كلم من الخطوط منخفضة الجهد و715 محّوالً )طاقة إجمالية تبلغ 34.1 ميغا فولت أمبير(، مع إنشاء بنى تحتية لـ 70,000 توصيل جديد في 

المناطق الريفية بأوغندا.   
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محطة معالجة النفايات مع موازنة البركة - سانيماس - بنك التنمية االسالمي - 2018

محطة معالجة النفايات بأغطية غرف التفتيش المزخرفة في منطقة 
الحديقة - سانيماس - بنك التنمية االسالمي - 2018

محطة معالجة النفايات أغطية غرف التفتيش المزخرفة - سانيماس - 
بنك التنمية االسالمي - 2018

األولويات االستراتيجية

التنمية الحضرية

الجدول 14: نتائج المشاريع المكتملة في قطاع التنمية الحضرية 

الجدول 14: نتائج المشاريع المكتملة في قطاع التنمية الحضرية

مؤشر النتائج
النتائج 

المحققة 

ثت أو أعيد  عدد المآوي/المنازل التي ُبِنيت أو ُحدَّ
تأهيلها 

29,177

النتائج مؤشر النتائج
المتوقعة

عدد األسر التي استفادت من صرف صحي محسن 
)مثال المراحيض والمجاري(

15,000

بطريقة  األعضاء  البلدان  السكان في  المتزايد من  العدد  أجل خدمة  من 

أفضل )هدف التنمية المستدامة 11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة(، 

خضراء  تحتية  بنى  إلقامة  المتكامل  الحضري  التخطيط  البنك  يدعم 

والطاقات  الجماعي  النقل  يشجع  نحو  على  المدن  في  ومستدامة 

المتجددة، ويجعل الفضاءات العامة والخدمات الحضرية متاحة وشاملة 

 التصدي لتحدي تحسين الخدمات المقدمة 
ً
للجميع. ويواصل البنك أيضا

للسكان المحرومين مثل سكان األحياء الفقيرة التي تتميز ببنية تحتية 

مهترئة ووصول محدود للخدمات. 

 في بنين بمبلغ 58.6 
ً
 واحدا

ً
 حضريا

ً
واعتمد البنك في سنة 2021 مشروعا

مليون دوالر أمريكي. 

المجتمعات  لفائدة  الصحي  الصرف  مشروع  مل 
ُ
اكت إندونيسيا،  وفي 

المحلية “SANIMAS” في سنة 2021. وسيساعد هذا المشروع على 

والصرف  العراء  في  التغّوط  عن  الناشئة  الصحية  للمشكالت  التصدي 

الصحي السيء، من خالل توفير البنى التحتية للصرف الصحي للمجتمعات 

بناًء على نهج االستجابة للطلب. ويشمل هذا المشروع 1,800  المحلية 

موقع في 58 مدينة من 13 مقاطعة. وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 

117.00 مليون دوالر أمريكي، ساهم فيها البنك بتمويل قيمته 100.00 

مليون دوالر أمريكي. 

المشاريع المنجزةموافقات المشروع
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يدعم البنك تحسين الوصول إلى شبكات اإلمداد بالمياه المدارة بطريقة 

الصحية(  والنظافة  النظيفة  المياه   6 المستدامة  التنمية  )هدف  آمنة 

 )1( ذلك:  ويشمل  وتحديثها.  وتوسيعها  التحتية  البنى  إقامة  بفضل 

و)2(  بالمياه،  اإلمداد  خدمات  تكلفة  استرداد  تحسين  المساهمة في 

زيادة كفاءة نظام اإلمداد بالمياه، و)3( زيادة معالجة المياه المستعملة، 

بتطبيق االقتصاد   ”
ً
المستعملة موردا المياه  “اعتبار  و)4( تعميم مبدأ 

اإلمداد  أنظمة  قدرة  بناء  و)5(  آخر،  قطاع  أي  في  به  المعمول  الدائري 

بالمياه على الصمود، و)6( توسيع تغطية شبكة الصرف الصحي، و)7( 

وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بمرافق تصريف مياه المجاري غير التابعة 

للشبكة.

األولويات االستراتيجية

المياه والصرف الصحي

الجدول 15: النتائج المتوقعة للمشاريع المعتمدة في سنة 2021:  
   المياه والصرف الصحي

النتائج مؤشر النتائج
المتوقعة

عدد األسر التي ستستفيد من صرف صحي محسن 
)مثال المراحيض والمجاري(

116,800

عدد األسر التي ستستفيد من أنظمة اإلمداد بمياه 
الشرب 

4,177,590

عدد األسر التي ستستفيد من خدمات الجمع 
المنتظم للنفايات الصلبة

810,007

حّدث )الطول 
ُ
ب أو ت

ّ
رك

ُ
شبكة مياه المجاري التي ست

بالكلم(
14,250

حّدث 
ُ
ب أو ت

ّ
رك

ُ
شبكة اإلمداد بالمياه التي ست

)الطول بالكلم(
31

الظروف الصحية غير اآلمنة - مراحيض معلقة فوق خندق أو قناة

واعتمد البنك في سنة 2021 ستة مشاريع في مجال المياه والصرف 

الصحي بمبلغ 217.3 مليون دوالر أمريكي في البحرين وبنغالديش وكوت 

ديفوار وغينيا ومالديف والسنغال. 

أتاحت المشاريع المكتملة في قطاع المياه والصرف الصحي في سنة 

وتوفير  بالمياه،  اإلمداد  تحديث 634 كلم من شبكة  أو  تركيب   ،2021

صرف صحي محسن لفائدة 615,000 أسرة، وتوصيل أنظمة اإلمداد بمياه 

النفايات  خدمات  إلى  الوصول  وإتاحة  أسرة،  مليون   1.1 لـفائدة  الشرب 

الصلبة لفائدة 143,000 أسرة. 

المشاريع المنجزةموافقات المشروع

الجدول 16: نتائج المشاريع المكتملة في قطاع المياه والصرف  
  الصحي

مؤشر النتائج
النتائج 

المحققة 

عدد األسر التي استفادت من صرف صحي محسن 
)مثال المراحيض والمجاري( 

615,101

عدد األسر التي استفادت من أنظمة اإلمداد بمياه 
الشرب

1,109,666

عدد األسر المستفيدة من الوصول إلى خدمات 
الجمع المنتظم للنفايات الصلبة 

143,000

بت أو ُحّدثت )الطول بالكلم(
ّ
19شبكة المجاري التي ُرك

بت أو ُحّدثت )الطول 
ّ
شبكة اإلمداد بالمياه التي ُرك

بالكلم(
634
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د محطة الطاقة الكهرومائية كمية 
ّ
مل مشروع سد سامنديني بسعة تخزين تبلغ 1.05 مليار متر مكعب. وستول

ُ
في بوركينا فاسو، اكت  

سنوية تبلغ 18 جيغاوات في الساعة من الطاقة النظيفة.   

ِملت إعادة تأهيل شبكات الري والصرف في منطقتي جيزاخ وسيرداريا. وأتاح هذا المشروع بناء ست محطات ضخ و15 
ُ
في أوزباكستان، اكت  

كلم من القنوات و292 كلم من قنوات الصرف، إلى جانب تنظيف وإعادة تشكيل 56 كلم من القنوات. 

 المرحلتين األولى والثانية من 
ً
ِمل مشروع نظام الصرف الزراعي تحت األرض )المرحلة الثالثة(. وكان البنك قد مّول سابقا

ُ
في مصر، اكت  

المشروع بمبلغ 21.5 مليون دوالر أمريكي إلنجاز نظام صرف تحت األرض على مساحة 159,000 فدان في منطقة دلتا النيل. وفي هذه المرحلة 

الثالثة، ساهم البنك بمبلغ 32.3 مليون دوالر أمريكي وقدم الدعم إلنشاء نظام صرٍف لمساحة إضافية تبلغ 90,000 فدان واستفادت من ذلك 

عيد تأهيل أو بناء 3,314 كلم من القنوات الجانبية و933 كلم من قنوات التجميع و20 هيكالً 
ُ
450,000 أسرة مزارعة. وبفضل هذا المشروع، أ

 ومنها جسور ومجاري سفلية وسيفونات، فضالً على توريد المعدات إلنجاز العمليات والصيانة. 
ً
إنشائيا

مشروع الري في تاشساكا بأوزباكستان 
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أداة  أنها  على  فأكثر  أكثر  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  إلى  ُينظر 

مجال  في  الجهود  وتكثيف  الناس،  لتمكين  ووسيلة  والنمو،  للتنمية 

البنك  الحوكمة. ويدعم  واإلنتاجية، وتحسين  المهارات  وتعزيز  التعليم، 

نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصال في جميع القطاعات )مثالً التعليم 

والصحة والخدمات المالية والزراعة والطاقة والهياكل األساسية والتجارة 

تحقيق  على  للمساعدة  اإللكترونية(  والحكومة  العامة  والخدمات 

األساسية(  والهياكل  واالبتكار  )الصناعة   9 المستدامة  التنمية  هدف 

ل رقمنة الشركات الصغيرة 
ّ
شك

ُ
 أكبر. وت

ً
 إنمائيا

ً
 من اإلنتاجية وأثرا

ً
ومزيدا

 لتعميم هذه الجوانب أكثر.
ً
والمتوسطة مجاالً مهما

األولويات االستراتيجية

تكنولوجيا المعلومات واالتصال والرقمنة

الجدول 18: نتائج المشاريع المكتملة في قطاع تكنولوجيا   
  المعلومات واالتصال والرقمنة

الجدول 17: النتائج المتوقعة للمشاريع المعتمدة في سنة 2021:  
   تكنولوجيا المعلومات واالتصال والرقمنة

مؤشر النتائج
النتائج 

المحققة 

عدد أنظمة تكنولوجيا المعلومات المجهز بها أو 
َرة 

ّ
الموف

118

5,340طول شبكة األلياف البصرية التي ُبِنيت )كلم(

الزيادة في عدد المشتركين في اإلنترنت/الهاتف 
الجّوال/الخطوط الهاتفية األرضية

60,000,100

النتائج مؤشر النتائج
المتوقعة

الزيادة في عدد المشتركين في اإلنترنت/الهاتف 
الجّوال/الخطوط الهاتفية األرضية

154,165

وللتخفيف من حدة االضطرابات التي شهدتها المدارس بسبب كوفيد-19، 

 بمبلغ 5 ماليين دوالر أمريكي لرقمنة المدارس في 
ً
اعتمد البنك مشروعا

م الرقمي في 403 مدارس لفائدة 150,00 
ّ
سيراليون بهدف تعزيز التعل

تلميذ و3,000 معلم. 

 مشروعين لتبادل المعارف والخبرات والطب عن بعد بين 
ً
ويدعم البنك حاليا

نيجيريا )المتلقي( وباكستان )مقدم الخدمة(، وبين الصومال )المتلقي( 

ومصر )مقدم الخدمة(. وسيتيح هذان المشروعان توفير تجهيزات طبية، 

وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، وتنظيم برامج 

تدريبية للطواقم الطبية، وتقديم خدمات الطب عن بعد.

موافقات المشروع
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ب . الركيزة 2: التنمية الشاملة لرأس المال البشري

األولويات االستراتيجية

الرعاية والخدمات الصحية الشاملة 

التأثير  التخفيف من حدة  الطارئة من أجل  تلبية االحتياجات  البنك  يواصل 

األنظمة  وتعزيز  الصحية،  األنظمة  على  كوفيد-19  لجائحة  المتواصل 

الصحية الوطنية والخدمات والمؤسسات من أجل التأهب بطريقة أفضل 

ألي جوائح مستقبلية. ويساعد البنك البلدان األعضاء على إدارة الجائحة 

إنتاجها  دعم  بفضل  كوفيد-19  لقاحات  إلى  العادل  الوصول  وتسهيل 

وتوريدها وتوزيعها. ولمعالجة مشكلة التغطية القليلة للخدمات الصحية 

الجدول 19: النتائج المتوقعة للمشاريع المعتمدة في سنة 2021:  
   الرعاية والخدمات الصحية الشاملة

النتائج مؤشر النتائج
المتوقعة

ز 
ّ

جه
ُ
حّدث أو ت

ُ
بنى أو ت

ُ
1,766عدد المرافق الصحية التي ست

عدد الموظفين الصحيين الذين سيستفيدون من 
التدريب 

3,006,800

زّود بها المرافق 
ُ
عدد األِسّرة اإلضافية التي ست

الصحية
1,500

المستفيدون من الخدمات الطبية الخارجية )العدد 
السنوي(

32,743,262

الرعاية الصحية الوقائية – عدد األشخاص الذين 
ستشملهم المشاريع من خالل حمالت التوعية 

1,185,924

الجدول 20: نتائج المشاريع المكتملة في قطاع الصحة 

مؤشر النتائج
النتائج 

المحققة 

زت 
ِّ

ثت أو ُجه 680عدد المرافق الصحية التي ُبنيت أو ُحدِّ

3,007,455عدد الموظفين الصحيين الذين استفادوا من التدريب 

دت بها المرافق الصحية 1,880عدد األِسّرة اإلضافية التي زوِّ

المستفيدون من الخدمات الطبية الخارجية )العدد 
السنوي(

83,029,266

الرعاية الصحية الوقائية – عدد الناموسيات المعالجة 
بمبيدات الحشرات ذات المفعول المطول الموزعة )مالريا( 

881,000

الرعاية الصحية الوقائية – عدد األشخاص الذين 
شملهم المشروع من خالل حمالت التوعية 

25,698,882

واعتمد البنك في سنة 2021 خمسة مشاريع في قطاع الصحة بمبلغ 

إجمالي بلغ 172.3 مليون دوالر أمريكي في بنين وتشاد وكوت ديفوار 

البلدان  لمساعدة  صحية  مشاريع  عدة  مدت 
ُ
اعت وباكستان.  وغينيا 

كوفيد-19.  لجائحة  السلبي  التأثير  حدة  من  التخفيف  على  األعضاء 

وساهم البنك بمبلغ 72.5 مليون دوالر أمريكي في إطار برنامج المركز 

الدولي إلتاحة اللقاحات )IVAC( لتزويد باكستان بلقاحات كوفيد-19. 

موافقات المشروع

 83 بفضلها  واستفاد   2021 سنة  في  المذكورة  المشاريع  ت 
َ
ِمل

ُ
اكت

مليون شخص من الخدمات الطبية الخارجية، ومنهم 25 مليون شخص 

أكثر   
َ
ز

ِّ
ُجه أو  ث  ُحدِّ أو  وُبنَي  الوقائية.  الصحية  الرعاية  حمالت  خالل  من 

3 ماليين موظف صحي،  التدريب  واستفاد من   ،
ً
 صحيا

ً
مرفقا من 680 

لـ  مطول  مفعول  ذات  الحشرات  بمبيدات  معالجة  ناموسيات  مت  دِّ
ُ

وق

881,000 شخص.   

المشاريع المنجزة

مشروع رصد إنفلونزا الطيور في مصر

، يركز البنك على العناصر التالية 
ً
في العديد من البلدان األعضاء األقل نموا

مع السعي في نفس الوقت إلى تحقيق هدفي التنمية المستدامة 2 

و3: )1( ضمان خدمات صحية جيدة وبأسعار معقولة للجميع، و)2( تحسين 

أداء الرعاية الصحية األولية، و)3( المساهمة في التصدي لآلثار الناتجة 

الحّساسة، وال سّيما في  الصحية  التحتية  البنية  بناء  و)4(  الجائحة،  عن 

 بسبب عوائق المالية العامة الموجودة فيها.
ً
البلدان األعضاء األقل نموا

رصد إنفلونزا الطيور في مصر

مل مشروع رصد إنفلونزا الطيور في مصر في سنة 2021 ودعم 
ُ
اكت

قدرات مصر لخفض مخاطر فيروس إنفلونزا الطيور على الحيوانات أو 

البشر، ومراقبة انتشار هذا المرض. وساعد هذا المشروع مصر على 

إنتاجية تبلغ  بناء القدرات المحلية لتصنيع لقاح إنفلونزا الطيور بقدرة 

، كما ساعد البلد على االستغناء عن اللقاحات 
ً
225 مليون جرعة سنويا

المستوردة.
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األولويات االستراتيجية

تعليم قادر على الصمود وجيد

قطاع  في  والخدمات  والقدرات  للتعليم  التحتية  البنية  البنك  يدعم 

التعليم من أجل المساهمة في هدف التنمية المستدامة 4 )التعليم 

 ،
ً
وحرمانا هشاشة  األكثر  المجتمعات  البنك  يستهدف  وفيما  الجيد(. 

وتعزيز  المدارس  في  المسجلين  غير  األطفال  تعليم   
ً
أيضا يدعم  فإنه 

م اإللكتروني. ويظل الدعم الذي يقدمه البنك للتعليم وثيق الصلة 
ّ
التعل

م من أجل التنمية البشرية”، وهو يركز على: )1( االستثمار 
ّ
بموضوع “التعل

النتائج مؤشر النتائج
المتوقعة

حّدث في 
ُ
بنى أو ت

ُ
عدد غرف اإليواء أو اإلقامة التي ست

دور الشباب واإليواء في المؤسسات التعليمية
260

حّدث في 
ُ
بنى أو ت

ُ
عدد الفصول الدراسية التي ست

التعليم االبتدائي والثانوية
16,040

حّدث أو 
ُ
بنى أو ت

ُ
عدد المؤسسات التعليمية التي ست

ز 
ّ

جه
ُ
ت

264

الطالب المستفيدون من خدمات اإليواء في 
المؤسسات التعليمية )العدد السنوي(

1,000

179,084الطالب المستفيدون )العدد السنوي(

عدد المعلمين / أعضاء هيئة التدريس / الموظفين 
الذين سيتلقون التدريب

8,875

مؤشر النتائج
النتائج 

المحققة 

الزيادة في عدد المشتركين في اإلنترنت/الهاتف 
الجّوال/الخطوط الهاتفية األرضية

854

الزيادة في عدد المشتركين في اإلنترنت/الهاتف 
الجّوال/الخطوط الهاتفية األرضية

178

الزيادة في عدد المشتركين في اإلنترنت/الهاتف 
الجّوال/الخطوط الهاتفية األرضية

260

الزيادة في عدد المشتركين في اإلنترنت/الهاتف 
الجّوال/الخطوط الهاتفية األرضية

1,221,513

الزيادة في عدد المشتركين في اإلنترنت/الهاتف 
الجّوال/الخطوط الهاتفية األرضية

3,514

المدعوم  والثانوي  األساسي  والتعليم  الصغار  األطفال  تعليم  في 

بالرقمنة من أجل ضمان حصول كل طفل على تعليم غير منقطع لمدة 

ذات  البلدان  في  جيٍد  تعليٍم  إلى  العادل  الوصول  ضمان  و)2(   ،
ً
عاما  12

الدخل المنخفض مع استهداف المجتمعات المحرومة، وال سّيما شريحة 

الفتيات.   

الجدول 21: النتائج المتوقعة للمشاريع المعتمدة في سنة 2021:  
   التعليم

Results of Completed Projects: Education :Table 22

وفي سنة 2021، اعتمد البنك 9 مشاريع في قطاع التعليم بمبلغ 237.3 

بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغامبيا وغينيا  أمريكي في  مليون دوالر 

بيساو والعراق وموريتانيا وسيراليون وطاجيكستان وتوغو. 

 1.2 منها  واستفاد   2021 سنة  في  التعليم  قطاع  مشاريع  ملت 
ُ
اكت

عيد تأهيل 
ُ
ّدمت دورات تدريبية لـ 3,500 معلم، وُبنَي أو أ

ُ
مليون تلميذ، وق

 و178 مؤسسة تعليمية.  
ً
854 فصالً دراسيا

المشاريع المنجزةموافقات المشروع

برنامج تبادل المعارف والخبرات: الرابطة األفريقية من أجل التدريب المهني

اعتمد البنك في سنة 2021 مبلغ 17.15 مليون دوالر أمريكي لدعم غينيا بيساو في تطوير نظام التعليم المهني لديها باالعتماد على تبادل 

المعارف والخبرات. وسيعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في المغرب على مساعدة غينيا بيساو على زيادة الوصول إلى نظام 

ذ هذا المشروع في إطار الرابطة األفريقية من أجل التدريب المهني التي 
ّ

. وُينف
ً

 ومالءمة
ً
التدريب المهني وتحسين جودته وجعله أكثر إنصافا

بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار وجيبوتي  للتنمية وهي  البنك اإلسالمي   في 
ً
 عضوا

ً
أفريقيا  

ً
بلدا تهدف إلى دعم 14 

والغابون وغينيا بيساو وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتوغو. 
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دعم البنك اإلسالمي للتنمية إعادة بناء المدارس القرآنية في المناطق 
المتضررة من الفيضانات ببنغالديش 

توفير المأوى للفقراء في قرية التقوى بالكاميرون

تالميذ من مدرسة دارسيالمي في غامبيا تالميذ من المدرسة اإلسالمية جاميلي بابو في غامبيا

والفيضانات. وساعد هذا  لألعاصير  قرآنية معرضة  لـ 95 مدرسة  التحتية  البنية  بنغالديش، ساهم مشروع “مدرسة” في تحسين  في   

، وتوفير األثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصال للمدارس، 
ً
 جديدا

ً
المشروع على تحديث المناهج الدراسية، وبناء 279 فصالً دراسيا

، ونتج عن ذلك تحسين معدالت النجاح في الطورين االبتدائي والثانوي 
ً
. واستفاد من المشروع أكثر من 6,000 تلميذ سنويا

ً
ما

ِّ
وتدريب 386 ُمعل

في المناطق المستهدفة.   

 يحضرون 
ً
في إندونيسيا، استفاد من مشروع التعليم العالي التكميلي للمشروع المنفذ بمبلغ 256 مليون دوالر أمريكي، 242,000 طالبا  

شهادات عليا. وساهم المشروع في بناء أو إعادة تأهيل 98 مؤسسة تعليمية وتقديم دورات تدريبية لفائدة 1,761 عضو من هيئة التدريس.

 في 70 مدرسة قرآنية. واستفاد من هذا المشروع حوالي 30,000 
ً
في غامبيا، أتاح مشروع التعليم ثنائي اللغة بناء 222 فصالً دراسيا  

ّدمت دورات تدريبية ألكثر من 1,300 معلم.
ُ

تلميذ، كما ق

دعم تعليم الالجئين السوريين

واصل البنك تقديم الدعم لتعليم الالجئين السوريين في األردن ولبنان وتركيا والعراق، وأنشأت مسارات للشباب بعد إنهاء التعليم من أجل 

ع البنك اتفاقية جديدة للتمويل المشترك مع الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية لتحسين المناهج 
ّ

الوصول إلى فرص العمل الالئق. وقد وق

 حوالي 1,400 طالب من التدريب المهني وسمح ذلك لحوالي 
ً
التعليمية لفائدة األطفال السوريين الالجئين في البلدان المجاورة. ويستفيد حاليا

450 طالب من العثور على وظيفة.
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مبادرات استراتيجيةاألولويات االستراتيجية

الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء الوظائف

المهارات لتحسين قابلية  البلدان األعضاء في مجال تطوير  البنك  يدعم 

السوق،  في  الرائجة  المهارات  وتعزيز  المنتجة  الوظائف  في  التوظيف 

مع إيالء اهتمام خاص بالنساء والشباب والتركيز على التعليم الفني 

والمهني والتدريب على المهارات المطلوبة بكثرة. ويساهم عمل البنك 

في تحقيق هدف التنمية المستدامة 8 )العمل الالئق ونمو االقتصاد( 

والهدف 10 )الحد من أوجه عدم المساواة(.

الجدول 23: النتائج المتوقعة للمشاريع المعتمدة في سنة 2021: 
الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الوظائف

النتائج مؤشر النتائج
المتوقعة

حّدث أو ُيعاد 
ُ
قام أو ت

ُ
عدد مراكز األسواق التي ست

تأهيلها 
1,801

فون 
ّ
217,531عدد األشخاص الذين سُيوظ

69,438عدد األشخاص الذين سيتلقون التدريب

عدد األشخاص الذين سُيتاح لهم التمويل األصغر 
أكثر

4,500

قام 
ُ
عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ست

عزز
ُ
أو ت

225

إنشاء الوظائف في إطار برنامج التمكين االقتصادي في السودان

الجدول 24: نتائج المشاريع المكتملة في قطاع الشركات الصغرى 
والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الوظائف

مؤشر النتائج
النتائج 

المحققة 

نشأت أو ُحّدثت أو أعيد 
ُ
عدد مراكز األسواق التي أ

تأهيلها 
102

فوا
ّ
267,043عدد األشخاص الذين ُوظ

ً
188,901عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

201,300عدد األشخاص الذين أتيح لهم التمويل األصغر أكثر

 )1( يلي:  ما  االقتصادي  التمكين  مجال  الرئيسة في  المبادرات  وتشمل 

 )SERVE(  
ً
اقتصاديا الصمود  على  ة 

ّ
الهش المنشآت  قدرة  تعزيز  برنامج 

الذي سيتيح تنفيذ مشاريع في جيبوتي واألردن وفلسطين وأوزباكستان 

و)2(  أمريكي،  دوالر  مليون   91.40 قيمتها  تبلغ  تراكمية  باعتمادات 

مليون   500 بمبلغ  الفلسطيني  للشعب  االقتصادي  التمكين  صندوق 

دوالر أمريكي، وقد ُحِشد بالفعل مبلغ 215 مليون دوالر أمريكي إلى حد 

مليون   100 بمبلغ  ألوزباكستان  االقتصادي  التمكين  صندوق  و)3(  اآلن، 

والبنك   ،%35 بنسبة  أوزباكستان  حكومة  فيه  تساهم  أمريكي،  دوالر 

ومن   .%45 بنسبة  الخاص  والقطاع   ،%20 بنسبة  للتنمية  اإلسالمي 

دعم  بفضل  وظيفة   102,000 إنشاء  الصندوق  هذا  يتيح  أن  المتوقع 

ل النساء والشباب 
ّ
شك

ُ
34,000 شركة الصغرى وصغيرة ومتوسطة )ت

50% من المستفيدين(.
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األولويات االستراتيجية

تركز استراتيجية البنك لمعالجة هذه المحاور وتعميمها على ما يلي: )1( 

دعم البلدان األعضاء في التصدي لعوامل الهشاشة والنزاعات من خالل 

تعزيز االنسجام االجتماعي وتحليل المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود 

)هدفا التنمية المستدامة 1 و2(، و)2( تحسين إدارة مخاطر الكوارث بفضل 

و)3(  الكوارث،  بعد  التعافي  المبكر ودعم  اإلنذار  أنظمة  االستثمار في 

المجتمع  المجتمعية من خالل تطوير قدرات منظمات  التنمية  تسهيل 

المدني وانخراطها في برامج التحّول من أجل تحسين الرفاه االجتماعي 

الهشة  والفئات  النائية  والمجتمعات  المحليين  للسكان  واالقتصادي 

وتعبئة  التقليدية  التمويل  أنماط  من  لالستفادة  البنك  ط 
ّ
وُيخط األخرى. 

القدرة على الصمود أمام الهشاشة وإدارة مخاطر 
الكوارث والتنمية المجتمعية 

بالنزاعات  والمتأثرة  الضعيفة  األعضاء  البلدان  لدعم  الميسرة  الموارد 

بفضل استحداث مرفق تمويل مخصص.

استجابة  تسريع  برنامج  في  الشريكة  الحكومية  غير  المنظمات  تدعم 

الفئات  تضامن-  بمنصة  -المرتبط  للجوائح  المدني  المجتمع  منظمات 

في  بالنزاعات  والمتأثرة  الضعيفة  المجتمعات  في  الهشة  السكانية 

بوركينا فاسو وجزر القمر وجيبوتي وغينيا والعراق واألردن ولبنان وليبيا 

ومالي والنيجر والصومال والسودان. 

 لمنظمات المجتمع المدني في تشاد 
ً
واعتمد البنك في سنة 2021 ِمنحا

وباكستان من أجل: )1( مساعدة 10 مدارس مجتمعية و200 أسرة في 

باكستان، و)2( دعم 300 منتج زراعي و100 شركة الصغرى وصغيرة في 

تشاد. 

موافقات المشروع

مؤشر القدرة على الصمود للبنك اإلسالمي للتنمية

للتنمية  اإلسالمي  للبنك  الصمود  على  القدرة  مؤشر  يستند 

حساسة  جوانب  خمسة  إلى   2021- سنة  في  حدث 
ُ
است -الذي 

السبعة  األعضاء  البلدان  في  والهشاشة  بالمخاطر  متعلقة 

وسبل  االقتصاد  و)2(  القسري،  النزوح   )1( وهي:  والخمسين 

الطبيعية،  والكوارث  البيئة  و)4(  والجوائح،  الصحة  و)3(  العيش، 

األعضاء  البلدان  قدرة  األداة  هذه  وتقيم  البشري.  األمن  و)5( 

للبنك  طرية 
ُ

الق بالتدخالت  المتعلقة  الفرص  وتحدد  الصمود  على 

واألولويات االستراتيجية وتحديد المشاريع في البلدان األعضاء.
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الشكل 11: لوحة بيانات محفظة حقوق الملكية في المؤسسات المالية اإلسالمية )سنة 2021(

234 مليون 
دينار إسالمي 
/ 327 مليون 
دوالر أمريكي

تكلفة محفظة 
المؤسسات المالية 
اإلسالمية / المبلغ 

المصروف

28
مؤسسة 

مالية 
إسالمية

  تتضمن محفظة حقوق الملكية للبنك 
اإلسالمي للتنمية 28 مؤسسة مالية إسالمية، 

، بمبلغ إجمالي مصروف 
ً
 على أكثر من 20 بلدا

ً
موزعة

قيمته 234 مليون دينار إسالمي )حوالي 327 
مليون دوالر أمريكي(.

ج . المجاالت متعددة الجوانب

تطوير التمويل اإلسالمي

اإلسالمي  للتمويل  ومؤسسات  تحتية  وبنى  بيئٍة  تطوير  البنك  يدعم 

من  مجموعة  تطوير   )1( بفضل:  وذلك  مبتكرة،  إسالمي  تمويل  وأدوات 

وتقديمها  اإلسالمي  التمويل  مجال  في  المبتكرة  والمنتجات  الخدمات 

للبلدان األعضاء )مثالً الصكوك الخضراء واالجتماعية والمحدثة للتأثير( من 

تعبئة  وتسهيل  اإلنمائية،  وأنشطتها  ومشاريعها  برامجها  تمويل  أجل 

الموارد سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في بيان الميزانية العمومية، 

و)2( دعم التنمية وترسيخ قطاع التمويل اإلسالمي وأسواقه في البلدان 

األعضاء بتطبيق إصالحات تنظيمية وتنمية رأس المال البشري، و)3( تعزيز 

أدوات التمويل اإلسالمي االجتماعي )مثل زكاة األوقاف والصدقة( لدعم 

 على تطوير 
ً
 باعتباره محفزا

ً
. ويعمل البنك أيضا

ً
البلدان األعضاء األقل نموا

قطاع التمويل اإلسالمي بفضل تقديم حزم متنوعة ومكتملة مصممة 

على المقاس، ويشمل ذلك مساهمات حقوق الملكية، وخطوط التمويل، 

وصناديق الضمان، وبناء القدرات من خالل استحداث منح مخصصة وإقامة 

والمختصة  والثنائية  األطراف  متعددة  المؤسسات  مع  قوية  شراكات 

األخرى.      

 28 من  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  الملكية  حقوق  محفظة  وتتكون 

، بمبلغ إجمالي 
ً
بلدا  على أكثر من 20 

ً
عة

ّ
مؤسسة مالية إسالمية، موز

دوالر  مليون   327 )حوالي  إسالمي  دينار  مليون   234 قيمته  مصروف 

استثمارات  أن  إالّ  الصغير،  المصروف  المبلغ  هذا  من  وبالرغم  أمريكي(. 

البنك تدير أصوالً تتجاوز قيمتها 47 مليار دينار إسالمي )65 مليار دوالر 

أمريكي(، أي بمفعول مضاعف بـ 200 مرة. وتبلغ القيمة العادلة لمحفظة 

المؤسسات المالية اإلسالمية للبنك 259 مليون دينار إسالمي )حوالي 

362 مليون دوالر أمريكي(، فيما بلغ الدخل الذي حققه البنك من توزيعات 

أمريكي(  )169 مليون دوالر  دينار إسالمي  121 مليون  المؤسسات  هذه 

إلى حد اآلن، ومنها مبلغ 6.5 مليون دينار إسالمي )حوالي 9 مليون دوالر 

 إلى الظروف السائدة في السوق، نفذ 
ً
أمريكي( في سنة 2021. واستنادا

البنك في السنوات الخمس الماضية 15 معاملة خروج حقق منها إيرادات 

أمريكي(،  دوالر  مليون   151 )حوالي  إسالمي  دينار  مليون   108 بمبلغ  بيع 

ومنها 18 مليون دينار إسالمي )حوالي 25 مليون دوالر أمريكي( حققها 

البنك في سنة 2021 من 3 معامالت.       

والعشرون  الثمانية  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  هذه  لدى  ويعمل 

مالية  خدمات  تقدم  وهي  موظف،   46,000 من  أكثر  فيها  المستثمر 

1.3 مليون  التكافل ألكثر من  ُمودٍع فردي وتأمين  ألكثر من 28 مليون 

ثمرت 58% من محفظة 
ُ
حامل بوليصة تأمين. وعند نهاية سنة 2021، است

، و21% في شركات االستثمار، و%10 
ً
 إسالميا

ً
أسهم البنك في 16 بنكا

في شركات التكافل.      

دينار  ماليين  و10  مليون  بين  المستثمرة  المبالغ  أكبر  قيمة  وتتراوح 

ميزان،  بنك  في  للمخاطر   
ً
تعرضا األكثر  االستثمارات  وتتمثل  إسالمي. 

والبنك الكويتي التركي، وبنك البوسنة الدولي، والبنك اإلسالمي للسنغال. 

 أن هناك 7 استثمارات تغطي االلتزامات بالكامل وهي 
ً
ويجدر بالذكر أيضا

ال تخضع ألي تصفية منظمة وليست خاملة.   

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، توجد 28% من المحفظة في منطقة 

التعاون  مجلس  منطقة  في  و%18  المستقلة،  الدول  أوروبا/رابطة 

الخليجي، و18% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و14% في جنوب آسيا، 

و11% في شرق آسيا، و11% في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

المتنوع  التوزيع  هذا  وُيظِهر  الخليجي(.  التعاون  مجلس  بلدان  )باستثناء 

التزام البنك بتطوير قطاع التمويل اإلسالمي في العالم. 

47 مليار دينار إسالمي / 66 مليار دوالر أمريكي
 )مجموع أصول المؤسسات المالية اإلسالمية الثمانية والعشرين(

121 مليون دينار إسالمي / 169 مليون دوالر أمريكي
)التوزيعات التراكمية(

259 مليون دينار إسالمي / 363 مليون دوالر أمريكي
)قيمة محفظة المؤسسات المالية( اإلسالمية

108 مليون دينار إسالمي / 151 مليون دوالر أمريكي 
)إيرادات مبيعات محققة من 15 معاملة خروج لمدة 5 سنوات(

46,000>

موظف

<23 مليون

مودع فردي

<1.3 مليون

حامل بوليصة 
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الشكل 12: لمحة عن لوحة بيانات محفظة حقوق الملكية في المؤسسات المالية اإلسالمية

Figure 15: Sector by Number of IFIs

حجم االستثمارات القيمة العادلةالقطاع )عدد المؤسسات المالية اإلسالمية(

Figure 16: Investment Size (Fair Value)
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التمكين االقتصادي للنساء الريفيات في أمزميز بالمغرب

SFD-LIWP - تجميع مياه الينابيع - محافظة حد

ر المناخ
ّ
تغي

التزم البنك بتخصيص 35% من تمويالت المشاريع للتخفيف من آثار تغّير 

 13 المستدامة  التنمية  هدف  مع  يتماشى  بما  معه،  والتكّيف  المناخ 

 على ضمان اتساق عملياته مع أهداف 
ً
)تغّير المناخ(. وسيعمل البنك أيضا

انبعاثات  نحو  للتحّول  الوقت  الدعم في نفس  باريس، مع تقديم  اتفاق 

أمام  الصمود  على  قادرة  إنمائية  ومسارات  الدفيئة  لغازات  منخفضة 

مواكبة  تحّسن  التي  العمليات  ودعم  األعضاء،  البلدان  في  المناخ  تغّير 

غالسكو  ميثاق  بموجب  األعضاء  للبلدان   
ً
وطنيا المحّددة  المساهمات 

 .)COP26( للمناخ المنبثق عن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف

آثار تغّير المناخ في قطاعات الطاقة  البنك إجراءات التخفيف من  ويدعم 

الرئيسية النبعاثات  المصادر  عدُّ 
ُ
ت التي  والنقل والمدن والتصنيع والزراعة 

التكيف  تدابير  البنك  يدعم  المستدام،  النمو  ولتسهيل  الدفيئة.  غازات 

مع تغّير المناخ المطبقة في قطاعات المياه والزراعة والموارد الطبيعية 

والتنمية الحضرية والتنمية االجتماعية.   

وفي سنة 2021، التزم البنك بتمويل المشاريع المناخية بمبلغ 684 مليون 

خالل  المعتمدة  المخصصات  إجمالي  من   %31 يمثل  ما  أمريكي،  دوالر 

الناتجة  الملموسة  المخاطر  لمكافحة   
ً
40 مشروعا البنك  ودرس  السنة. 

عن تغّير المناخ من أجل استغالل الفرص اإلنمائية ذات البصمة الكربونية 

في  الحيوية  القطاعات  على  المناخ  تغّير  آثار  من  والتخفيف  المنخفضة 

البلدان األعضاء. 

وفي سنة 2021، تعاون البنك مع الصندوق األخضر للمناخ من أجل الحصول 

البلدان  في  المناخي  للعمل  َرة  ُميسَّ وموارد  ِمنٍح  لتعبئة  االعتماد  على 

 للصندوق األخضر للمناخ فيما يتعلق 
ً
 منفذا

ً
 شريكا

ً
األعضاء. وغدا البنك أيضا

ب البلدان األعضاء للوصول إلى التمويل الخاص بالمناخ. واعتمد 
ّ

بدعم تأه

الصندوق األخضر للمناخ مبلغ 2.7 مليون دوالر أمريكي الذي اقترحه البنك 

اإلسالمي للتنمية لدعم تأهب القطاع الخاص للعمل المناخي في العراق 

 لمرفق 
ً
 منفذا

ً
 شريكا

ً
والبحرين ولبنان واألردن وفلسطين. وُيعدُّ البنك أيضا

  .
ً
تمويل الرصد المنهجي التابع لألمم المتحدة المستحدث مؤخرا

النساء والشباب

 )1( على:  يركز  وهو  والشباب،  للنساء  اإلنمائية  االحتياجات  البنك  يدعم 

التنمية  هدف  مع   
ً
تماشيا والموارد  الخدمات  على  النساء  وصول  زيادة 

الرئيسية  المستفيدة  الفئات  ضمن  النساء  إدراج  و)2(   ،5 المستدامة 

في المشاريع اإلنمائية التي يدعمها البنك، و)3( تعزيز مشاركة النساء 

وتمثيلهن بفضل توسيع نطاق البرامج الرئيسية مثل برنامج تعزيز قدرة 

 ،)BRAVE Women( المنشآت النسائية ذات القيمة المضافة على الصمود

ومبادرة تمويل رائدات األعمال )WE-FI(، والمبادرة النسائية لريادة األعمال 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تمكين  ومبادرة   ،)WISE( االجتماعية 

و)4(   ،)EWASME( األرز  قيمة  سالسل  في  أفريقيا  غرب  من  للنساء 

األعمال  ريادة  لتعزيز  قدراتهم  وتطوير  والشباب  النساء  م 
ّ
تعل تشجيع 

وإنشاء الوظائف. 

نفذته  الذي  لينجحن«  يقرأن  »الفتيات  مشروع  ِمل 
ُ
اكت باكستان،  في 

على  المشروع  هذا  وساعد  سوسايتي.  باص  بوك  ليلى  ألف  منظمة 

تحسين مهارات القراءة لدى الفتيات من الطور االبتدائي لتمكينهن من 

النجاح في المدرسة والطور ما بعد الثانوي، وذلك في إطار الدعم المقدم 

لجهود حكومة أزاد جامو وكشمير. 

مل مشروع التمكين االقتصادي للنساء الريفيات في 
ُ
وفي المغرب، اكت

هذا  وساهم  المستدامة.  للتنمية  أسيد  جمعية  نفذته  الذي  أمزميز 

المشروع في تحسين األنشطة االقتصادية لفائدة 50 امرأة ريفية تتراوح 

 في منطقة أمزميز، مع التركيز على النساء 
ً
أعمارهن بين 18 و50 عاما

الفقيرات والفتيات اللواتي غادرن مقاعد الدراسة.

في  أمريكي  دوالر  مليون   11.25 بقيمة  الثانية  المنحة  البنك  واعتمد 

الصغيرة  الشركات  لتمكين   )WE-FI( األعمال  رائدات  تمويل  مبادرة  إطار 

 )EWASME( والمتوسطة للنساء من غرب أفريقيا في سالسل قيمة األرز

في غينيا والنيجر والسنغال وسيراليون.
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خلق فرص اقتصادية مستدامة للشباب من خالل مشروع التدريب المهني 
والتوظيف في األردن

الشركات  لدعم   )She Trades( تتاجر«  مبادرة »هي  طلقت 
ُ
أ وفي مصر، 

اليدوية  الحرف  بصادرات  الخاصة  القيمة  للنساء في سالسل  المملوكة 

بفضل تحسين تنافسيتها وقدرتها على المنافسة في األسواق المحلية 

الدولية  المؤسسة  في  المشروع  هذا  شركاء  ويتمثل  واإلقليمية. 

للدول  التجارة  أجل  من  المساعدة  ومبادرة  التجارة  لتمويل  اإلسالمية 

العربية-أفتياس ومركز التجارة الدولية.        

تنمية القدرات

في  تعميمها  على  ويعمل  القدرات  لتنمية  قصوى  أولوية  البنك  يولي 

تدخالته على مستوى جميع القطاعات والمحاور ذات األولوية. ويهدف 

صلة  ذات  وتكون  القدرات  تنمية  على   
ُ
ز
ِّ
رك

ُ
ت تدخالت  تنفيذ   )1( إلى:  البنك 

لة ومتسقة مع أولويات البلدان األعضاء، بفضل االعتماد  ومبتكرة وُمكمِّ

موارد  تعبئة  و)2(  والخبرات،  المعارف  تبادل  آلية  مثل  ناجحة  آليات  على 

اآلليات  مختلف  خالل  من   
ً
أساسا مالية  ٍح 

َ
ِمن على شكل  تكون  رة  ُميسَّ

وطرق التمويل في إطار صندوق استئماني يجمع بين مانحين متعددين. 

مدت 19 عملية في نطاق برامج التعاون الفني بمبلغ 
ُ
وفي سنة 2021، اعت

0.5 مليون دوالر أمريكي، واستفادت منها 8 بلدان على نحو مباشر و28 

برامج  وقدمت  اإلقليمية.  األنشطة  طريق  عن  مباشر  غير  نحو  على   
ً
بلدا

بناء  على  وساعدت   ،
ً
خبيرا  270 من  ألكثر  تدريبية  دورات  الفني  التعاون 

قدرات 9 مؤسسات ناشطة في مختلف المجاالت ذات األولوية، وأتاحت 

 في البلدان األعضاء.    
ً
تعيين 25 خبيرا

األعضاء  البلدان  البنك  ربط  والخبرات،  المعارف  تبادل  آلية  على  وباالعتماد 

 لتحديات التنمية. 
ً
ببعضها وببلدان أخرى من الجنوب من أجل التصدي معا

 إلى إدراج تبادل المعارف والخبرات في العمليات المنتظمة للبنك، 
ً

وإضافة

بتبادل  متعلقة  تدخالت  لستة  أمريكي  دوالر  مليون   1.5 مبلغ  ص  صِّ
ُ
خ

المعارف والخبرات في قطاعات الزراعة والطاقة والصحة والتدريب المهني 

البلدان التالية: بنغالديش، جيبوتي، األردن،  والمياه. واستفادت من ذلك 

تونس،  طاجيكستان،  باكستان،  نيجيريا،  النيجر،  بيساو،  غينيا  غينيا، 

تركمانستان.  

وفي إطار البرنامج المشترك لتنمية القدرات الفنية مع األكاديمية 

العالمية للعلوم، ساهم البنك في معالجة اآلثار السلبية الناتجة 

عن جائحة كوفيد-19 وتعزيز استجابة البلدان األعضاء وتعافيها من 

وبعد مرور ثالث سنوات  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل 

 
ً
 من 15 بلدا

ً
 شابا

ً
من تنفيذه، قدم هذا البرنامج الدعم لـ 73 باحثا

، وشكلت النساء نسبة %52 
ً
 من البلدان األعضاء األقل نموا

ً
عضوا

منهم، والشباب نسبة %48.

التعاون في مجال تبادل المعارف والخبرات – التدريب الفني والمهني في طاجيكستان

في طاجيكستان، اعتمد البنك مشروعا لتبادل المعارف والخبرات من أجل تحسين جودة برامج التعليم والتدريب الفني والمهني. وتتضمن أنشطة هذا 

المشروع تحسين المناهج الدراسية وتدريب الشباب والنساء لتعزيز مهاراتهم وقابليتهم للتوظيف. ويهدف هذا المشروع إلى بناء قدرات 13,000 

شخص ومنهم 9,000 شاب و4,000 امرأة فاقدة للمهارات في المناطق الجبلية والريفية.  

تبادل المعارف والخبرات: مشاركة خبرة المغرب في قطاع الطاقة مع جيبوتي والنيجر

 وذائع الصيت- من أجل دعم جيبوتي والنيجر في تطوير شبكة كهربائية 
ً
 متميزا

ً
يدعم البنك الوكالة المغربية للطاقة المستدامة -التي تعتبر مركزا

موثوقة ونظيفة ومستدامة وبأسعار معقولة. وسيساعد هذا المشروع على تحسين قدرات جيبوتي والنيجر مستقبالً إلقامة مشاريع مقبولة 

لدى البنوك، مثل: )1( المحطات الكهروضوئية لتوليد الطاقة الشمسية في جيبوتي التي تتراوح طاقتها بين 10 و30 ميغاوات والواقعة في منطقة 

بي كاي 20 بين مولود ودخيل وبين غوبيه وبارا الصغيرة، و)2( المحطات الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية في النيجر التي تتراوح طاقتها بين 10 

و20 ميغاوات في منطقتي دوسو ومارادي.    
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مشروع تبادل المعارف والخبرات حول إدارة الرضوض بين 
فلسطين وأفغانستان

ًاستفاد العديد من المرضى من مشروع التحالف من أجل مكافحة 
 أفريقيا

ً
العمى الممكن تفاديه في 13 بلدا

الموقع  ناحية  بتنوعها من  والخمسون  السبعة  األعضاء  البلدان  تتميز 

الجغرافي والدخل الفردي ومستوى التنمية االقتصادية، ولكنها تملك 

 ثروة معرفية ومهارات وخبرات يمكن مشاركتها مع البلدان 
ً
جميعا

األعضاء األخرى من أجل التصدي لتحديات التنمية.  

للتنمية  اإلسالمي  البنك  عمل  الحالية،  كوفيد19-  جائحة  خضم  وفي 

مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي من أجل تسهيل إرسال بعثة 

مكّونة من 7 أطباء فلسطينيين إلى أفغانستان لتقديم دورة تدريبية 

حول إدارة الرضوض وحاالتها الطارئة في مايو 2021.  

وساعدت هذه البعثة على مشاركة الخبرات مع الطواقم الطبية في 

محاضرات  تقديم  بفضل  ومعارفهم  مهاراتهم  وتحسين  أفغانستان 

نظرية واطالع األطباء األفغان على مجريات العمليات الجراحية من غرف 

   .
ً
العمليات وإشراكهم في العمليات الجراحية فعليا

 
ً
 أفغانيا

ً
واستفاد من خبرة األطباء الفلسطينيين حوالي 190 عامالً طبيا

ومنهم األطباء والممرضين والفنيين. وأثناء هذه الدورة التدريبية، نفذ 

 4 جراحية مشتركة مع  تدخالت وعمليات  الفلسطيني  الطبي  الفريق 

مستشفيات.

 روح 
ً

 صعبة
ً
ويؤكد تبادل المعارف والخبرات بين البلدان التي تواجه أوضاعا

التضامن السائدة بين البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، وال 

سّيما في األوقات العصيبة.
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الجدول 25: قائمة المشاريع المعتمدة للمجتمعات المسلمة في البلدان غير األعضاء

د . المجتمعات المسلمة في البلدان غير األعضاء 

أنشأ البنك برنامج التواصل مع المجتمعات في البلدان غير األعضاء )برنامج 

المسلمة  المجتمعات  رفاه  تحسين  بهدف   )
ً
سابقا الخاصة  المعونة 

تنمية  البرنامج  هذا  ويعزز  عيشهم.  وظروف  األعضاء  غير  البلدان  في 

مجاالت  في  سّيما  وال  األعضاء،  غير  البلدان  في  المسلمة  المجتمعات 

اسم المشروعالبلد
مساهمة البنك 

اإلسالمي للتنمية
)بالدوالر األمريكي(

سراييفو، البوسنة 
والهرسك

توفير معدات مختبرية خاصة بطب األسنان لكلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة سراييفو، 
برنامج طب األسنان.   

250,000

250,000ترميم وتجهيز مستشفى الناو دكترز )LDH( في ساراي، ليغان سيتي الناو دل نورت، الفلبين.الفلبين

150,000توفير مياه شرب نظيفةرواندا

150,000أنظمة منزلية لتوليد الطاقة الشمسية لفائدة 100 منزل هش في رواندارواندا

250,000بناء مركز لتدريب النساء في إيوين، هاتكليف إكستنشن، هراري، زيمبابوي زيمبابوي

250,000بناء مركز لتدريب النساء في شيسامبازامبيا

270,000توسيع مدرسة ابتدائية للذكور واإلناث في كوريبيب موريشيوس 

270,000بناء مكتبة في الجامعة الدولية راف، كيتنغيالكينيا

200,000توسيع أكاديمية وندر كيدز في دوربانجنوب أفريقيا

200,000بناء مركز الدعوة واإلرشاد للتعليم في سويتو، مقاطعة غوتانغ جنوب أفريقيا

280,000بناء مستشفى الحكمة تنزانيا

برنامج Prince’s Trust المرحلة 3: يهدف إلى إنشاء برنامج لمدة 3 سنوات لدعم الشباب  المملكة المتحدة 
البريطاني المسلم في مجاالت التعليم والتدريب والتوظيف.  

1,000,000

200,000إعادة تأهيل معهد مريم سلطانوفا اإلسالمي وتأثيثه روسيا

الواليات المتحدة 
األمريكية

توسيع مدرسة النور لفائدة الجمعية اإلسالمية لسبرينغفيلد الكبرى، سبرينغفيلد – إيلينوا، 
الواليات المتحدة األمريكية

200,000

200,000توسيع مدرسةترينيداد وطوباغو 

200,000بناء المدرسة اإلسالمية عصمان شكير في مون جوا، مركام، أونتاريو، كندا كندا

250,000ترميم عدة مدارس لالجئين من بورنديبورندي

120,000توفير الوصول إلى المياه وأنظمة الصرف الصحي في المدارس والمراكز الصحيةإثيوبيا

التعليم والصحة، كما يساهم في تخفيف معاناة المجتمعات المتضررة 

من الكوارث الطبيعية.   

 بمبلغ 4.75 مليون دوالر أمريكي 
ً
وفي سنة 2021، اعتمد البنك 18 مشروعا

. وترد تفاصيل ذلك في الجدول 16.
ً
في 15 بلدا
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الجدول 26: قائمة عمليات البرنامج االستراتيجي للتأهب واالستجابة لكوفيد-19 المنفذة في 11 بلدان

للتنمية  اإلسالمي  البنك  لمجموعة  االستراتيجي  البرنامج  إطار  وفي 

بموازنة  11 عملية  بنجاح  البنك  أنجز  لجائحة كوفيد-19،  للتأهب واالستجابة 

ذلك  تفاصيل  وترد  بلدان.   9 أمريكي في  2.6 مليون دوالر  بلغت  إجمالية 

في الجدول 17.

اسم المشروعالبلد
مساهمة البنك 

اإلسالمي للتنمية
)بالدوالر األمريكي(

230,000تجهيز الجامعة الدولية راف بمعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصالكينيا 

م عن بعد للتسويق الرقمي الذكي عن طريق التعليم اإللكترونيجنوب أفريقيا
ّ
100,000إنشاء مدرسة للتعل

100,000تجهيز ثانوية آل مكتوم بمعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصالالكونغو الديمقراطية

م اإللكتروني لفائدة أهم ثانوية في بوجمبورابورندي 
ّ
100,000إنشاء منصة للتعل

100,000توفير تجهيزات طبية لمركزين طبيين بورندي 

نيبال
توفير مستلزمات وتجهيزات طبية وتوزيع السلل الغذائية المنزلية لفائدة مؤسسة مودي 

محرم ميموريال ويلفير ترست
100,000

200,000توفير مستلزمات وتجهيزات طبية لمؤسسة تامباران الطبية )TMFI(الفلبين

200,000توفير تجهيزات طبية لمركز الشفاء للرعاية الصحية األوليةزيمبابوي 

150,000توفير األدوية والطعام لسكان متضررين ترينيداد وتوباغو

60,000توفير السلل الغذائية المنزلية لمؤسسة تامباران الطبيةالفلبين

60,000توزيع الغذاء )أزر، زيت، نودلز، فيتامينات...(ترينيداد وتوباغو
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مدرسة الميزان شرق لندن  

دار العلوم دعوة اإليمان في برادفورد 

مدرسة البنات أبوبكر في والسل

بعض المستفيدين من برنامج دعم الشباب البريطاني المسلم 
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هـ . النتائج الرئيسية لبرامج المنح 

يلخص الجدول التالي النتائج المحققة بفضل برامج المنح في سنة 2021. 

الهدفمؤشرات النتائج األساسيةبرنامج المنحة

برنامج المنظمات غير 
الحكومية ومنظمات 

المجتمع المدني لسنة 2021

80زيادة إنتاجية المحاصيل

6,000عدد الطالب المستفيدين

بت أو ُحّدثت )الطول بالكلم(
ّ
2شبكة اإلمداد بالمياه التي ُرك

1,950عدد األسر التي ُربطت بالشبكة الكهربائية

120القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر غير متجددة )ما يعادلها بالميغاوات(

1,420عدد األشخاص المستفيدين من التدريب

زت بفعالية 
ّ
ست أو ُعز سِّ

ُ
10عدد المنظمات التي أ

برنامج اإلغاثة الطارئة لسنة 
2021

54عدد الفصول الدراسية التي ُبنيت أو ُحّدثت في التعليم االبتدائي والثانوي  

برنامج تمكين النساء 
والشباب لسنة 2021

1عدد المؤسسات العامة )مثال وزارة الزراعة وتربية الماشية( التي ُبنيت قدراتها

ً
435عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

زت
ّ
ست أو ُعز سِّ

ُ
12عدد الشركات الريفية )الزراعية أو غير الزراعية أو الورشات المنزلية( التي أ

برنامج تبادل المعارف 
والخبرات لسنة 2021

5عدد المؤسسات العامة )مثال وزارة الزراعة وتربية الماشية( التي ُبنيت قدراتها 

11عدد السياسات واللوائح التنظيمية المعتمدة أو المحسنة

623,424الرعاية الصحية الوقائية – عدد األشخاص الذين وصلتهم حمالت التوعية

6غرف اإليواء واإلقامة التي ُبنيت أو ُحّدثت في دور الشباب واإليواء في المؤسسات التعليمية 

3,850عدد الطالب المستفيدين

زت 
ّ

43عدد المؤسسات التعليمية التي ُبنيت أو ُحّدثت أو ُجه

45عدد المعلمين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا

28,500زيادة قدرات معالجة مياه الشرب )م³ يوميا(

)
ً
85,500زيادة قدرات معالجة المياه المستعملة )م³ يوميا

ً
249عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

فوا
ّ
10,650عدد األشخاص الذين ُوظ

1,000,000زيادة الطاقة االستيعابية للموانئ البحرية )بالطن سنويا(

برنامج التعاون والتكامل 
اإلقليمي لسنة 2021

1عدد المؤسسات العامة )مثال وزارة الزراعة وتربية الماشية( التي ُبنيت قدراتها

1عدد السياسات واللوائح التنظيمية المعتمدة أو المحسنة

353عدد المؤسسات العامة )مثال وزارة الزراعة وتربية الماشية( التي ُبنيت قدراتها
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استفاد العديد من المرضى من مشروع التحالف من أجل مكافحة العمى 
 
ً
 أفريقيا

ً
الممكن تفاديه في 13 بلدا

الهدفمؤشرات النتائج األساسيةبرنامج المنحة

ً
385عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

فوا
ّ
1عدد األشخاص الذين ُوظ

المجتمعات المسلمة في 
البلدان غير األعضاء

زت
ّ

4عدد المرافق الصحية التي ُبنيت أو ُحّدثت أو ُجه

27عدد الفصول الدراسية التي ُبنيت أو ُحّدثت في التعليم االبتدائي والثانوي  

2,720عدد الطالب المستفيدين

زت
ّ

16عدد المؤسسات التعليمية التي ُبنيت أو ُحّدثت أو ُجه

58عدد المعلمين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا

75,400عدد األسر التي استفادت من أنظمة اإلمداد بمياه الشرب

1,000القدرة المضافة على توليد الطاقة من مصادر متجددة )ما يعادلها بالميغاوات(

ً
4,040عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

فوا
ّ
5عدد األشخاص الذين ُوظ

و . النتائج الرئيسية لعمليات الصناديق التي يديرها
     البنك 

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

 
ً
صندوقا  2007 سنة  في  للتنمية  اإلسالمي  التضامن  صندوق  أنشأ 

والخدمية  المنتجة  والبرامج  المشاريع  تمويل  إلى  بالتحديد  يهدف   
ً
خاصا

الصندوق  األعضاء. ووضع  البلدان  الفقر في  الحد من  على  التي تساعد 

يمّول  صندوق  من  التحّول  إلى  تهدف  التي   2030 سنة  استراتيجية 

مبادرات  في  يستثمر  صندوق  إلى  والقروض،  المنح  خالل  من  المشاريع 

الحد من الفقر المدرة للدخل من أجل تعزيز االستدامة.   

  خصص صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في سنة 2021 مبلغ 43.4 

 ومبادرة متعلقة بالمنح، وبالتالي زادت 
ً
مليون دوالر أمريكي لـ 26 مشروعا

القيمة التراكمية لالعتمادات إلى 773.2 مليون دوالر أمريكي. 

ومن أهم الشراكات التي أبرمها الصندوق في سنة 2021: 

برنامج تمكين المنظمات غير الحكومية لمكافحة الفقر بالشراكة مع   

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

-تضامن-  للجوائح  المدني  المجتمع  برنامج تسريع استجابة منظمات   

بالشراكة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

ومنظمة  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  الدولية  الخطة  ومنظمة 

Light for the World ومبادرة سبارك. 

برنامج التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه بالتعاون مع   

.Light for the World ومنظمة Project Cure منظمة

برنامج التعليم لالجئين السوريين بالتعاون مع جمعية التميز والهيئة   

الخيرية اإلسالمية العالمية وجمعية التميز اإلنساني.  

المفوضية  مع   
ً

شراكة للتنمية  اإلسالمي  التضامن  صندوق  ويقيم 

الصندوق  إنشاء  أجل  من  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 

لتمويل   
ً
مستداما  

ً
مصدرا سيكون  الذي  لالجئين  العالمي  اإلسالمي 

في   
ً
داخليا والنازحين  الالجئين  احتياجات  تلبي  التي  والمبادرات  المشاريع 

البلدان األعضاء.   
  في سنة 2021، خصص صندوق التضامن 

اإلسالمي للتنمية مبلغ 43.4 مليون دوالر أمريكي 
 ومبادرة متعلقة بالمنح، وبالتالي 

ً
لـ 26 مشروعا

زادت القيمة التراكمية لالعتمادات إلى 773.2 
مليون دوالر أمريكي.
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يبين الجدول التالي النتائج الرئيسية المتوقع تحقيقها من مشاريع الصندوق المكتملة في سنة 2021.

الجدول 27: أهداف التنمية المستدامة المتوقع تحقيقها من مشاريع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

أهداف التنمية 
المستدامة

النتائجالمؤشر

ثت أو أعيد تأهيلها  عدد المآوي/المنازل التي ُبِنيت أو ُحدَّ
160

700المساحة المروية )بالهكتارات(

زت 
ّ

338عدد المرافق الصحية التي ُبنيت أو ُحّدثت أو ُجه

3,005,214عدد الموظفين الصحيين الذين تلقوا التدريب، مثال األطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والفنيين

دت بها المرافق الصحية 1,280عدد األِسّرة اإلضافية التي زوِّ

80,471,051األشخاص المستفيدون من خدمات الرعاية الطبية الخارجية )العدد السنوي(

12,690,712الرعاية الصحية الوقائية - عدد األشخاص الذين وصلتهم حمالت التوعية 

114عدد الفصول الدراسية التي ُبنيت أو ُحّدثت في المؤسسات التعليمية

زت 
ّ

2عدد المؤسسات التعليمية التي ُبنيت أو ُحّدثت أو ُجه

18,000الطالب المستفيدون )العدد السنوي(

ً
191عدد المعلمين/أعضاء هيئة التدريس/الموظفين الذين تلقوا تدريبا

45,000عدد األسر التي استفادت من أنظمة آمنة لإلمداد بمياه الشرب

10,000عدد األسر التي ُربطت بشبكة الكهرباء

بت أو ُحّدثت أو أعيد تأهيلها )كلم(
ّ
1,404خطوط النقل والتوزيع التي ُرك

44عدد مراكز األسواق التي أقيمت أو ُحّدثت أو أعيد تأهيلها 

ً
9,320عدد األشخاص الذين تلقوا تدريبا

17,700عدد األشخاص الذين أتيح لهم التمويل األصغر أكثر

ثت أو أعيد تأهيلها )كلم( 50الطرق المحلية والريفية التي ُبِنيت أو ُحدِّ

  يدعم صندوق العيش والمعيشة المشاريع 
ذات األولوية بمعدالٍت ومنٍح ومنح دعم فني 

رة إلعداد المشاريع. وبالنظر إلى المجموعة  ُميسَّ
الكبيرة من المشاريع، اعتمدت لجنة التأثير التابعة 

رة بمبلغ 1.5 مليار دوالر  للصندوق تمويالت ُميسَّ
أمريكي في الفترة 2016-2021.

صندوق العيش والمعيشة

أقصى  لضمان   2016 سنة  في  والمعيشة  العيش  صندوق  البنك  نشأ 
َ
أ

التكلفة للمشاريع اإلنمائية اإلنسانية  ر معقول  الميسَّ التمويل  حد من 

 في مجال 
ً
 رائدا

ً
. وباعتباره برنامجا

ً
الحساسة في البلدان األعضاء األقل نموا

التعاون بين بلدان الجنوب، توسعت شراكات صندوق العيش والمعيشة 

لتشمل صندوق أبو ظبي للتنمية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس ووزارة 

التضامن  وصندوق  المتحدة  المملكة  في  الكومنولث  وشؤون  الخارجية 
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القضاء على المالريا في السنغال: تحقق استثمارات البنك اإلسالمي للتنمية 
وصندوق العيش والمعيشة مكاسب من حماية الفئات األكثر هشاشة

اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  الملك  ومركز  للتنمية  اإلسالمي 

وصندوق قطر للتنمية.     

ويدعم صندوق العيش والمعيشة المشاريع ذات األولوية بمعدالٍت ومنٍح 

رة إلعداد المشاريع. وبالنظر إلى المجموعة الكبيرة  وِمنِح دعم فني ُميسَّ

رة  ُميسَّ تمويالت  للصندوق  التابعة  التأثير  لجنة  اعتمدت  المشاريع،  من 

بمبلغ 1.5 مليار دوالر أمريكي في الفترة 2016-2021.   

 في قطاعات 
ً
وتتضمن محفظة صندوق العيش والمعيشة 37 مشروعا

البنك   في 
ً
 عضوا

ً
بلدا  22 األساسية في  التحتية  والبنى  والزراعة  الصحة 

الصندوق  األكثر هشاشة. وقد صرف  الفئات  لفائدة  للتنمية،  اإلسالمي 

 نتائج ميدانية 
ً
أكثر من 343 مليون دوالر أمريكي إلى يومنا هذا، محققا

واعدة.  

بمبلغ 66.35 مليون دوالر  الصندوق 6 مشاريع  اعتمد   ،2021 وفي سنة 

أمريكي في بنغالديش وبنين وتشاد وكوت ديفوار والمالديف وتوغو. 

 أداة لإلدارة القائمة على النتائج لتعزيز القدرات 
ً
وأنشأت لجنة التأثير مؤخرا

 
ً
الفنية للصندوق وتعظيم النتائج اإلنمائية وأثرها وقياسها. ويجري حاليا

مشاريع  في  النتائج  على  القائمة  اإلدارة  نموذج  تحسين  على  العمل 

الصندوق المنفذة في أبوجا وداكار. ومن المتوقع استحداث عدة أدوات 

ومبادئ توجيهية ولوحات بيانات وعمليات وغيرها في إطار هذا العمل.  

المعرضين  والكبار  والنساء  األطفال  لدى  الوفيات  إذ تسبب عددا كبيرا من  السنغال،  العامة في  للصحة   
ً
تحديا ل 

ّ
المالريا تشك زالت  ما 

المركزية. وفي سنة 2018، قدم صندوق العيش  الفقيرة والمقاطعات والحكومة  المرض بعبء كبير على األسر  لألمراض. ويلقي هذا 

والمعيشة 32 مليون دوالر أمريكي لحكومة السنغال لمساعدتها على توسيع نطاق برنامجها الوطني ليشمل المناطق التي تشهد 

 لعدوى المالريا.    
ً
 كبيرا

ً
انتشارا

وتتضمن أنشطة المشروع مراقبة ناقالت المرض وإدارة الحاالت، والتواصل بشأن تغيير العادات والسلوكيات االجتماعية، واقتناء السلع 

األساسية، وتعزيز أنظمة الرصد واالستجابة للقضاء على المرض. وكانت نتائج المشروع كما يلي: تزويد المجتمعات المحلية بـ 2.5 مليون 

ناموسية معالجة بمبيدات الحشرات ذات مفعول مطول، واستفادة 80,000 أسرة من الرش الموضعي، وتنفيذ مليون اختبار تشخيص 

سريع للكشف عن الحاالت، وتزويد 30 مرفق صحي بمعدات مختبرية وتدريبها على استخدامها، ومنها مجموعات االختبار PCR، وإشراك 

مئات المجتمعات المحلية في أنشطة التعبئة االجتماعية وتغيير العادات.      

 لذلك، انخفضت حاالت المالريا في المناطق المستهدفة بنسبة 32%، وانخفضت الوفيات بسبب المالريا بنسبة 48%، وبفضل تحسين 
ً

ونتيجة

إدارة الحاالت والعالج، انخفض معدل الوفاة بنسبة 41%، وزادت التغطية الوقائية لتقليل خطر المالريا لدى النساء الحوامل بنسبة %39. 
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طالب يدرسون في دار يتامى من تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية ووقف 
التضامن اإلسالمي التعليمي في بنغالديش 

ومن المتوقع أن تحقق مشاريع صندوق العيش والمعيشة المكتملة في سنة 2021 النتائج التالية.

الجدول 28: أهداف التنمية المستدامة المتوقع تحقيقها من مشاريع صندوق العيش والمعيشة

النتيجةالمؤشرهدف التنمية المستدامة

زت 
ّ

90عدد المرافق الصحية التي ُبنيت أو ُحّدثت أو ُجه

3,974عدد الموظفين الصحيين الذين تلقوا التدريب، مثال األطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والفنيين

80,471,051األشخاص المستفيدون من خدمات الرعاية الطبية الخارجية )العدد السنوي(

9,000,000الرعاية الصحية الوقائية - عدد األشخاص الذين وصلتهم حمالت التوعية 

صندوق تثمير ممتلكات األوقاف

 لألثر، وأنشأه البنك 
ً
 ُمحِدثا

ً
ُيعّد صندوق تثمير ممتلكات األوقاف صندوقا

اإلسالمي للتنمية في سنة 2001 من أجل تمويل تطوير ممتلكات عقارية 

التنمية االقتصادية للمنظمات  من شأنها توليد موارد لضمان استدامة 

غير الربحية واستقالليتها المالية واستمراريتها. وفي سنة 2020، رفع 

البنك رأس المال المرخص به للصندوق من 100 مليون دوالر أمريكي إلى 

دوالر  ملياري  إلى   
ً
تدريجيا الوصول  بهدف  أمريكي،  دوالر  مليون   500

أمريكي في غضون 10 سنوات.     

وإلى نهاية سنة 2021، تضمنت محفظة صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 

التعليم  قطاعات  المشاريع  هذه  وتدعم   ،
ً
بلدا  28 في   

ً
مشروعا  55

والصحة وتنمية قدرات الشباب واألنشطة الخيرية واإلغاثة. 

  وفي سنة 2021، اعتمد البنك 4 مشاريع 
لصندوق تثمير ممتلكات األوقاف بمبلغ إجمالي 

قيمته 16.6 مليون دوالر أمريكي. وينفذ مشروعان 
في المملكة العربية السعودية، ومشروع واحد 

في السنغال، ومشروع واحد في تنزانيا. 

ممتلكات  تثمير  لصندوق  مشاريع   4 البنك  اعتمد   ،2021 سنة  وفي 

األوقاف بمبلغ إجمالي قيمته 16.6 مليون دوالر أمريكي. وينفذ مشروعان 

في المملكة العربية السعودية، ومشروع واحد في السنغال، ومشروع 

واحد في تنزانيا. 

الصندوق في سنة 2021 استثمارات إضافية   مع رؤيته، حشد 
ً
وتماشيا

لمشاريع جديدة أو جارية بمبلغ 18.75 مليون دوالر أمريكي، مقارنة بمبلغ 

 ثالث منح 
ً
21.59 مليون دوالر أمريكي في سنة 2020. وتلقى البنك أيضا

بلغت قيمتها اإلجمالية حوالي 0.3 مليون دوالر أمريكي لدعم مشاريعه. 

إنشاء صندوق تمويل األوقاف في المملكة العربية السعودية

العربية  المملكة  في  األوقاف  تمويل  صندوق   
ً
مؤخرا البنك  أنشأ 

المملكة.  األوقاف في  لتمويل مشاريع  السعودية وهو مخصص 

ويبلغ رأس المال المرخص به للصندوق مليار ريال سعودي )حوالي 

للتنمية  البنك اإلسالمي  أمريكي(، يساهم فيه  267 مليون دوالر 

العربية  المملكة  في  لألوقاف  العامة  والهيئة   %10 بنسبة 

السعودية بنسبة %10.
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ويقدم الشكل التالي بعض األمثلة عن محفظة صندوق تثمير ممتلكات األوقاف وتأثيرها على المجتمعات.

الشكل 13: أمثلة عن محفظة صندوق تثمير ممتلكات األوقاف وتأثيرها على المجتمعات

المؤسسات الوقفية 
المستفيدة

عدد المستفيدين في األجل 
الطويل

العدد 
اإلجمالي 

للمستفيدين

الحصة 
الممولة 
من الوقف

أهداف التنمية المستدامةآخر/مالحظات

مشروع البنك 
اإلسالمي للتنمية 

ومؤسسة 
األوقاف التعليمية 

التضامنية اإلسالمية 
)بنغالديش( 

7,000 شخص أكملوا دورات تدريبية 
في مجال تكنولوجيا المعلومات 

والتدريب المهني وحصلوا على 
وظائف بعد ذلك، فيما استفاد 

جميع المشاركين اآلخرين من برامج 
طويلة األجل   

43,000 
ً
كليا

توظيف 92% من خريجي 
هذا البرنامج في وظائف 
غّيرت العديد منها حياة 

المستفيدين 

جمعية الفجيرة 
الخيرية )اإلمارات 
العربية المتحدة(

نوا من خالل 
ِّ
6,000 شخص ُمك

التدريب المهني والورشات وبرامج 
العائالت المنتجة

 9 ماليين
ً
جزئيا

 
ً
50,000 عملية رعاية سنويا

)يتامى، طالب، عائالت، 
أشخاص من ذوي االحتياجات 

الخاصة(، والعديد من 
التدخالت الفورية

جمعية التوفيق 
الخيرية )الصومال 

وكينيا(

20,000 يتيم وطالب ومعلم 
 400,000حصلوا على الدعم

ً
جزئيا

تفعيل مؤسسات البنى 
التحتية االجتماعية، ومنها 

7 مدارس وجامعة واحدة 
مزّودة بمشفى

الهيئة العليا لألوقاف 
)السنغال(

12,500 طالب مستفيد في 
 12,500المدارس القرآنية الكبيرة

ً
جزئيا

64 مدرسة قرآنية 
ستستفيد من الدعم 

الصناديق االستئمانية

في  ُعقدت  التي  العربية  الدول  جامعة  لقمة  الطارئة  الدورة  قررت 

القاهرة في أكتوبر 2000، إنشاء صندوق األقصى من أجل دعم التنمية 

البنك  ف 
ِّ
ل
ُ
وك إعمارها.  وإعادة  فلسطين  في  واالقتصادية  االجتماعية 

فيه  يساهم  الذي  االستئماني  الصندوق  هذا  بإدارة  للتنمية  اإلسالمي 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وصندوق النقد العربي، 

الكويتي  والصندوق  أفريقيا،  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  والمصرف 

وتتجاوز  أخرى.  مانحة  وجهات  للتنمية،  السعودي  والصندوق  للتنمية، 

المحفظة اإلجمالية لصندوق األقصى مبلغ ملياري دوالر أمريكي، ومنها 

اعتمادات جديدة بحوالي 59 مليون دوالر أمريكي في سنة 2021.      
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الشكل 14: النتائج الرئيسية لمشاريع صندوق األقصى والقدس

برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 

لألعمال الخيرية

لألعمال  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج 

آل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الملك  أسسه  استئماني  صندوق  هو  الخيرية 

هذا  للتنمية  اإلسالمي  البنك  ويدير   .2007 سنة  في  الله  رحمه  سعود 

الصندوق بالتنسيق مع مؤسسة الملك عبد الله اإلنسانية. ويهدف هذا 

الصندوق إلى التخفيف من معاناة المحتاجين وضحايا الكوارث الطبيعية 

والنزاعات، من خالل: )أ( بناء القدرة على الصمود لدى المجتمعات الهشة 

والمحتاجة، و)ب( التصدي للفقر في المجتمعات الهشة والمحتاجة، و)ج( 

تنمية رأس المال البشري بفضل توفير تعليم جيد.   

$290,306,000 

$104,360,000 

$350,193,000 

$139,126,000

$100,417,000 $165,015,591

إعادة تأهيل

35,000
منزل

تمكين

24,000
ً
أسرة اقتصاديا

ري

 7,200
هكتار من األراضي

الـنـتـائـج

بناء

 276
مدرسة وجامعة

إعادة تأهيل

53
مستشفى

تعبيد

690
كلم من الطرق

مليون   693 بلغت  تراكمية  باعتمادات  عدة مشاريع  البرنامج  هذا  ودعم 

دوالر أمريكي. ويغطي هذا البرنامج عدة قطاعات ومنها الصحة والتعليم 

والحياة وسبل العيش والتمويل األصغر والمساعدات اإلنسانية. وفيما 

يلي بعض النتائج الممتازة المحققة بفضل مختلف المشاريع التي دعمها 

لألعمال  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج 

الخيرية منذ تأسيسه: 

دعم 1.3 مليون شخص من المجتمعات المسلمة 	

توفير التعليم لـفائدة 115,000 الجئ 	

من  تضرروا  ومركبة  وحيوان  330,000 شخص  لفائدة  المأوى  توفير  	

إعصار سيدر في بنغالديش

توفير التمويل األصغر لفائدة 340,000 شخص 	

توفير تعليم جيد لفائدة 41,000 طالب وتلميذ أثناء اإلعصار 	

من  متضرر  يتيم   13,257 لفائدة  جيد  وتعليم  دراسية  منح  تقديم  	

التسونامي في إندونيسيا 

دعم 500,000 شخص، ومنهم 5,000 طالب، في الصومال من خالل  	

بناء آبار عميقة ومدارس ساهمت في تحسين الوصول إلى المياه 

والتعليم الجيد

  دعم برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيز لألعمال الخيرية عدة مشاريع 
باعتمادات تراكمية بلغت 693 مليون دوالر أمريكي. 

ويغطي هذا البرنامج عدة قطاعات ومنها الصحة 
والتعليم والحياة وسبل العيش والتمويل األصغر 

والمساعدات اإلنسانية.
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تالميذ استفادوا من مشروع نفذه البرنامج في الصومال

العيادات الطبية المتنقلة في جمهورية قيرغيزستان 

استفادة 277,000 مريض من خدمات الوحدات الطبية المتنقلة في 7  	

بلدان

إتاحة التعليم العالي لـ 1,300 طالبة جامعية في مجمع الملك عبد  	

الله للطالبات في الجامعة اإلسالمية بالنيجر. 

جائحة  أثناء  البلدان  الحتياجات  االستجابة  في   
ً
أيضا البرنامج  هذا  وشارك 

ح دعم تجاوزت قيمتها 7 ماليين دوالر أمريكي لـ 16 
َ
كوفيد-19، وقدم ِمن

 من آسيا وأفريقيا. وتمثلت هذه التدخالت في توفير تجهيزات 
ً
 عضوا

ً
بلدا

الجمهور،  لتوعية  برامج  وتنظيم   ،PCR واختبارات  الشخصية  الحماية 

وتمكين الطالب والتالميذ من الدراسة أثناء الجائحة. 
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ل التابع للبنك
ّ

الشكل 15: المبادرات التي دعمها صندوق التحو

%1,3

%13,44

%2,7

%4,13

%4,13

%6,20

صندوق العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

 
ً
أيضا )وُيسّمى  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  صندوق  البنك  أسس 

صندوق التحّول( من أجل تقديم تدفق تمويلي منتظم لمبادرات العلوم 

الصندوق  هذا  ويدعم  األعضاء.  البلدان  في  واالبتكار  والتكنولوجيا 

المبتكرين والشركات في تطوير حلول مبتكرة للتصدي لتحديات التنمية 

األفكار  وإنتاج  المهارات  تعزيز  تواجه مجتمعاتهم، وذلك من خالل  التي 

ونقل المعارف.   

الدعوة  التحّول  صندوق  خصص  كوفيد-19،  لجائحة   
ً

االستجابة إطار  وفي 

اإلسالمي  البنك  في  األعضاء  البلدان  استجابة  لدعم  لالبتكار  الرابعة 

وأكثر  أقوى  مستقبل  بناء  بهدف  وذلك  كوفيد-19،  لجائحة  للتنمية 

مجموعة  مبادرات  الدعوة  هذه  ل  كمِّ
ُ
وت ومزدهر.  الصمود  على  قدرة 

للتأهب  االستراتيجي  المرفق  ينسقها  التي  للتنمية  اإلسالمي  البنك 

واالستجابة لالستفادة من الحلول المبتكرة.  

بدء عمليات بناء وتأثيث مجمع الملك عبد الله للطالبات في الجامعة 
اإلسالمية بالنيجر في سنة 2021

 مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز في النيجر، وهو عبارة 
ً
في 29 مارس 2021، دشن فخامة رئيس جمهورية النيجر محمدو يوسوفو رسميا

عن مشروع وقفي مّوله برنامج الملك عبد الله “فاعل الخير” ويديره البنك اإلسالمي للتنمية. 

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الطالبات من خالل توفير بيئة تعليمية صديقة وحديثة وفضاء للعيش في الجامعة اإلسالمية بالنيجر. 

ويتألف مجمع الملك عبد الله الذي يأوي 2,600 طالبة، من 5 كليات وهي: كلية االتصال الجماهيري، وكلية اإلدارة وعلوم الحاسوب، وكلية 

الشريعة، وكلية التمريض، وكلية اللغة العربية. ويحتوي المجمع على مرافق عديدة ومنها الفصول الدراسية والمختبرات ومكتبة ومسجد 

ومطعم ومرافق رياضية. وخصصت حكومة النيجر قطعة أرض تبلغ مساحتها 117,324.5 م² لهذا المشروع. وتبلغ المساحة اإلجمالية المبنية 

واحتياجات  تطلعات  تلبية  إلى  يسعى  وهو  المجاورة.  والبلدان  النيجر  في  التعليم  دعم  المجمع في  هذا  ويساهم  م².   64,500 حوالي 

المجتمعات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما أنه يعزز دور النساء في التنمية االجتماعية واالقتصادية ومساهمتهن في التنمية 

البشرية، مع الحفاظ على القيم اإلسالمية في الوقت ذاته، من خالل تحسين جودة التعليم العالي للنساء وربطها بسوق العمل.
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البحث حو ل كوفيد-19 باستخدام الذكاء 
الصناعي في طاجيكستان 

ومنه  أمريكي،  دوالر  مليون   6.5 مبلغ  تخصيص  الدعوة  هذه  عن  ونتج 

منح  و10  القدرات،  بناء  ومبادرات  التجريبية  االبتكارية  للمشاريع   
ً

منحة  20

الحلول  هذه  وصدرت  المبتكرة.  التكنولوجيات  تسويق  نطاق  لتوسيع 

في   
ً
عضوا  

ً
بلدا  20 من  أكثر  منها  واستفاد   

ً
بلدا  22 من  التكنولوجية 

يتعلق  وفيما  للمتلقين.  اإلجمالي  العدد  نصف  النساء  لت 
ّ
وشك البنك. 

في  منحة   13 ساهمت  المستدامة،  التنمية  أهداف  في  بالمساهمة 

تحقيق هدف التنمية المستدامة 3 )الصحة الجيدة والرفاه(، و6 منح في 

)الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية(، و4 منح في  تحقيق الهدف 9 

تحقيق الهدف 2 )القضاء التام على الجوع(، و4 منح في تحقيق الهدف 4 

)التعليم الجيد(، ومنحتان في تحقيق الهدف 6 )المياه النظيفة والصرف 

الصحي(، وساهمت منحة واحدة في تحقيق الهدف 7 )الطاقة النظيفة 

وبأسعار معقولة(. 

ز . النتائج الرئيسية لبرنامج االستجابة لجائحة كوفيد-19

للتأهب  االستراتيجي  البرنامج  تمديد  التنفيذيين  المديرين  مجلس  قرر 

مد منذ أبريل 2020. 
ُ
واالستجابة لجائحة كوفيد-19 في أبريل 2021 الذي اعت

 يتمثل 
ً
 ثالثا

ً
 إلى المكّونين الحاليين- مكّونا

ً
ويشمل هذا التمديد -إضافة

في مرفق إتاحة اللقاحات )IVAC( لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الذي 

كوفيد-19.  لقاحات  إلى  الوصول  في  األعضاء  البلدان  دعم  إلى  يهدف 

التزامها  للتنمية  البنك اإلسالمي  زادت مجموعة  البرنامج،  وبفضل تمديد 

بالتمويل من 2.27 مليار دوالر أمريكي في أبريل 2020 إلى 4.67 مليار دوالر 

أمريكي، ومنها 770 مليون دوالر أمريكي تمثل حجم أعمال المؤسسة 

اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات.   

آثار جائحة كوفيد-19 ومن  للتخفيف من  التدابير   من 
ً

البنك حزمة واعتمد 

وذلك من خالل:  مليون مستفيد،   59 على  بالمنفعة  تعود  أن  المتوقع 

)1( تلقيح 2.7 مليون شخص بفضل 1,522 مركز تلقيح جديد، و)2( تنظيم 

مليون   48.8 لفائدة  انتشاره  من  والوقاية  بكوفيد-19  توعية  حمالت 

شخص و)3( تقديم الدعم على شكل حصص غذائية لـفائدة 9.7 مليون 

تلبية  أجل  من  وذلك  الغذائي،  األمن  في  حاد  انعدام  من  تعاني  أسرة 

سالسل  إلنعاش  وظيفة   308,000 إنشاء  و)4(  الغذائية،  احتياجاتها 

القيمة والقطاعات االقتصادية ذات األولوية، و)5( تقديم الدعم لـ 31,700 

لجائحة كوفيد-19،  االستجابة  القدرات إلدارة  بناء  عامل صحي في مجال 

و)6( استفادة 15,000 شركة صغرى أو أسرة من خدمات التمويل األصغر، 

م اإللكتروني لـفائدة 40,000 طالب أثناء الجائحة، 
ّ
و)7( تقديم برامج التعل

و)8( تقديم الدعم المالي لـفائدة 18,300 شركة صغيرة ومتوسطة.

من   TajRupt مشروع  للبنك  التابع  التحّول  صندوق  دعم 

طاجيكستان الذي فاز في سنة 2018 بجائزة الصندوق. ويعمل 

الصناعي  والذكاء  الحاسوب  علوم  إدراج  على  المشروع  هذا 

 مع مايكروسوفت لبناء 
ً

 شراكة
ً
في البحوث، وقد أبرم مؤخرا

جائحة  ظل  في  الصحة  قطاع  لفائدة  اآللي  للتعلم  لوغاريتم 

 TajRupt.ai مختبر  المشروع  هذا  أسس  وقد  كوفيد-19. 

الوسطى  آسيا  في  الصناعي  للذكاء  مختبر  أول  ُيعّد  الذي 

م اآللي وريادة األعمال لتالميذ الطور الثانوي 
ّ
الذي يتيح التعل

م اآللي 
ّ
وطالب الهندسة بفضل منهج دراسي قائم على التعل

باستخدام اإلحصاءات والعمليات الحسابية والبرمجة.  

 شراكة محلية الستخدام الذكاء الصناعي 
ً
وأبرم المختبر أيضا

م 
ّ
التعل فاستخدام  المالي:  القطاع  صدمات  تقليل  أجل  من 

الخلل  ومواطن  بالخسائر  أفضل  نحو  على  “التنبؤ  يتيح  اآللي 

اإلجمالي  االئتمان  تعرض  عند  التقليدية  بالنماذج  مقارنة 

التسويات  بنك  السياق  هذا  أوضح  وقد  سلبية”.  لصدمات 

التي  لطاجيكستان  الحالي  الوضع  يتطابق مع  الدولية وهو 

تعرض اقتصادها آلثار كوفيد-19. وفي هذا الصدد، أبرم المختبر 

طاجيكستان  في  رائدتين  ماليتين  مؤسستين  مع   
ً

شراكة

لتطبيق الذكاء الصناعي في عملياتها من أجل إنشاء منتجات 

وتحسين  االئتمان  لتصنيف  اآللي  م 
ّ
التعل على  قائمة  تنبؤية 

ولوال  المحتملين.  للُمقترضين  البنكية  االئتمانية  الجدارة 

التمويل األصلي من صندوق التحّول إلقامة هذا المختبر، لما 

 .
ً
 تنفيذ العمليات المذكورة آنفا

ً
أمكن أبدا
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االستجابة
الصحية
الطارئة

%44

دعم الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة 
وتعافي االقتصاد

%35

قطاعات أخرى 
)الزراعة والمياه 

والمبادرات متعددة 
القطاعات(

%21

الشكل 16: مخصصات البرنامج االستراتيجي للتأهب واالستجابة  
   لجائحة كوفيد-19 بحسب القطاعات والمناطق

الشكل 17: اتجاهات وتصنيفات تقارير اكتمال المشاريع للفترة  
2018-2021    

الشكل 18: توزيع تقارير اكتمال المشاريع بحسب القطاعات  
    في سنة 2021

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

%27

آسيا

%21

أفريقيا وأمريكا 
الالتينية

%52
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ناجحةناجحة جدا
ً
ناجحة جزئيا

الزراعة والتنمية 
الريفية

3
التعليم
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الطاقة

6

المالية

1
الصحة

2
النقل

1
التنمية الحضرية

1

المياه والصرف 
الصحي

3

استجابت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بسرعة لدعم البلدان األعضاء 

من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19. واعتمد البنك في البداية مبلغ 2.3 مليار 

دوالر أمريكي للبرنامج االستراتيجي للتأهب واالستجابة لجائحة كوفيد-19 

الذي يهدف إلى مساعدة البلدان األعضاء على مواجهة التحديات قصيرة 

لمجموعة  اإلجمالية  االلتزامات  وزادت  بالجائحة.  المرتبطة  األجل  وطويلة 

البنك اإلسالمي للتنمية بموجب هذا البرنامج إلى 4.6 مليار دوالر أمريكي 

في أبريل 2021.   

وبنهاية سنة 2021، اعتمد البنك مبلغ 3.36 مليار دوالر أمريكي وصرف مبلغ 

 بناًء على 
ً
ّصص هذا التمويل لـ 48 مشروعا

ُ
1.20 مليار دوالر أمريكي. وخ

التوزيع التالي: )1( االستجابة الصحية الطارئة )44%(، و)2( دعم الشركات 

الصغيرة والمتوسطة وتعافي االقتصاد )35%(، و)3( مخصصات لقطاعات 

الزراعة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وفيما يتعلق بالتوزيع 

وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  التمويل  من   %27 مد 
ُ
اعت اإلقليمي، 

أفريقيا، و21% آلسيا، و52% لمنطقة أفريقيا وأمريكا الالتينية. 

االستجابة  برنامج  إطار  2021 في  13 عملية معتمدة في سنة  بين  ومن 

 111 بمبلغ  مشاريع  تنشيط  إلعادة  عمليات   9 ذت 
ّ

ف
ُ
ن كوفيد-19،  لجائحة 

عمليتان  ُوّجهت  فيما  غرضها،  تحديد  إعادة  بعد  أمريكي  دوالر  مليون 

أمريكي،  بمبلغ 80 مليون دوالر   )IVAC( اللقاحات  إتاحة  لمشاريع مرفق 

مد مشروعان للتمكين االقتصادي بمبلغ 38 مليون دوالر أمريكي.
ُ
واعت

ح . تقارير اكتمال المشاريع  

 
ً
تقريرا المكتملة في سنة 2021، ومنها 15  المشاريع  نجز 19 تقريرا عن 

ُ
أ

 بالمشاريع السيادية و4 تقارير متعلقة بالشراكات بين القطاعين 
ً
متعلقا

 على 
ً
فت 3 مشاريع على أنها ناجحة جدا و16 مشروعا

ّ
العام والخاص. وُصن

 أو غير ناجح.   
ً
أنها ناجحة، فيما لم ُيسّجل أي مشروع ناجح جزئيا

 بحسب القطاعات كما يلي: 6 تقارير لقطاع 
ً

وكانت هذه التقارير موزعة

الطاقة، و3 تقارير لقطاع الزراعة والتنمية الريفية، و3 تقارير لقطاع المياه 

التعليم،  لقطاع  وتقريران  الصحة،  لقطاع  وتقريران  والصحي،  والصرف 

وتقرير واحد لكٍل من قطاعات النقل والتنمية الحضرية والمالية.  

سنة  في   0.79 المقيمة  المشاريع  لجميع  التقييم  درجات  معدل  وبلغ 

 مقارنة بمعدل درجات التقييم المسجل 
ً
 طفيفا

ً
2021، مسجالً بذلك تحسنا

في الثالث سنوات الماضية )0.77(.

بقطاع   
ً
متبوعا  ،)0.90( تقييم  درجة  أعلى  على  الطاقة  قطاع  وتلقى 

المياه  وقطاع   ،)0.83( الريفية  والتنمية  الزراعة  وقطاع   ،)0.83( التعليم 

والصرف الصحي )0.81(، وقطاع المالية )0.81(، وقطاع النقل )0.75(، وقطاع 

التنمية الحضرية )0.72(. فيما تحصلت المشاريع المنفذة في قطاع الصحة 

على أدنى درجة تقييم )0.64(. 
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الشكل 19: درجات أداء المشاريع بناًء على تقارير اكتمال المشاريع بحسب المعايير

الشكل 20: درجات تقييم أداء المشاريع بناًء على تقارير   
     اكتمال المشاريع بحسب المعايير

المالءمة
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الفعالية
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المياه والصرف المالية
الصحي
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الريفية

النقل

االتصاالت

التنمية الحضرية

الكفاءةالفعاليةالمالءمة

التصنيف العاماالستدامة

نظرة عامة على خزان تجميع مياه األمطار ألغراض الري
)انخفاض منسوب المياه خالل موسم الجفاف(

مشروع توسعة إمدادات المياه KMS3 - السنغال
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من شأنها تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وبالتالي المساعدة على تفادي تأخر المشاريع أو إعادة تحديد 

إدارية  مصاريف  وتكبد  المشاريع  تأخير  إلى  األحيان  أغلب  في  الضعيفة  الجدوى  دراسات  وتؤدي  نطاقها. 

إضافية وتنفيذ المشاريع بطريقة تفتقد إلى الكفاءة. وعلى العكس من ذلك، فإن دراسات الجدوى التي 

تستند إلى أسس سليمة يمكنها المساعدة على تفادي إعادة تحديد نطاق المشاريع أثناء مرحلة التنفيذ.

إعداد دراسات جدوى 

وتقييم مخاطر ذات 

جودة

بتنفيذها، مما يساعد على تنفيذ المشاريع بكفاءة.
إعداد اتفاقيات تمويل 

واضحة وااللتزام

 في غاية األهمية لضمان تنفيذ ناجح 
ً
من خالل تعبئة التمويل الوطني النظير والوفاء بالتزاماتها أمرا

للمشاريع.
 التزام الحكومات

ّ
عد

ُ
ي

 ولديهم القدرات المالية الالزمة وإقامة قنوات اتصال بين 
ً
من المهم للغاية اختيار مقاولين مؤهلين فنيا

أصحاب المصلحة المعنيين بالمشاريع من أجل ضمان تنفيذ سلس وناجح للمشاريع وتسليم مخرجاتها في 

الوقت المطلوب. وقد أبرزت الدروس المستفادة من التقييمات المنفذة في سنة 2020 الدور الحاسم الذي 

يمكن أن تؤديه وكاالت التنفيذ التي تتمتع بالكفاءة الفنية في إنجاز مشاريع ناجحة. وفي بعض الحاالت، 

قد تواجه وكاالت التنفيذ التي تفتقد إلى القدرات الفنية أو ليست لديها دراية كافية بإجراءات البنك 

اإلسالمي للتنمية، تحديات هائلة يمكن أن تؤدي إلى تأخيرات مهمة في تنفيذ المشاريع.        

االعتماد على وكاالت 

تنفيذ تتمتع بالكفاءة 

والخبرة.

مع تحديد المجاالت ذات األولوية والمؤشرات ذات الصلة وأهداف واضحة، مما يساعد على تحسين 

الفعالية اإلنمائية. وتبين الدروس المستفادة من التقييمات المنفذة في سنة 2020 أن النتائج اإلنمائية 

ق بطريقة أفضل عند االعتماد على إطار عمل شامل يستند إلى التقييم السليم والقائم على األدلة 
ّ

حق
ُ
ت

لالحتياجات. 

تطبيق نهج برنامجي 

محدد جيدا

ط . الدروس المستفادة من تقييم العمليات

تنفذ إدارة تقييم العمليات تقييمات البرامج والمشاريع بناًء على معايير 

التقييم القياسية المعمول بها لدى لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة 

الرئيسية  الدروس  القسم  هذا  ويلخص  االقتصادية.  والتنمية  التعاون 

:
ً
المستفادة من تقييمات العمليات المنفذة مؤخرا
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 سياسة إدارة مخاطر الكوارث والقدرة على 
ً
وضع البنك اإلسالمي للتنمية مؤخرا

الصمود وإجراءات التوريد في الحاالت الطارئة مباشرة بعد ظهور أزمة إيبوال. وسيواصل 

البنك العمل على تحسين مجموعة كاملة من المبادئ التوجيهية واإلجراءات 

التشغيلية للحاالت الطارئة.

إضفاء الطابع المؤسسي على المبادئ 

التوجيهية لالستجابة الطارئة وآلياتها 

لتحسين مرونة البنك وجاهزيته بطريقة 

فعالة أمام األزمات التي قد تنشأ.

يساعد الدعم المنسق الذي تقدمه الجهات المانحة في إطار التدخالت الطارئة بما 

طرية المحددة، على تحسين التكامل وتفادي تكرار نفس 
ُ

يتماشى واالحتياجات الق

 بين المانحين والبلدان 
ً
األعمال وتفويت الفرص. وبالتالي ينبغي إقامة حوار أوسع نطاقا

المستفيدة لتحقيق الكفاءة والفعالية.

إضفاء االتساق على دعم الجهات المانحة 

طرية 
ُ

 مع االحتياجات الق
ً
وجعله متماشيا

هو أمر حاسم في أوضاع الطوارئ.

أطر  اعتماد  شأن  من  والشفافية،  والمساءلة  البداية  في  الجودة  ضمان  إلى   
ً

إضافة

عمل وإجراءات تشغيلية لسياسة استجابة سريعة لمواجهة األزمات وتفويض صالحيات 

أكبر لمراكز إقليمية تعمل بنظام غير مركزي، أن يتيح المرونة المطلوبة على الصعيد 

التشغيلي من أجل ضمان التنفيذ السريع للعمل واالستخدام الفعال للموارد المالية 

في أوضاع الطوارئ.

تتطلب عمليات االستجابة في الحاالت 

الطارئة مبادئ توجيهية وآليات لالستجابة 

السريعة من أجل تحقيق أهداف االستجابة 

بطريقة فعالة. 

ومثلما اتضح من قبل، فإن هذه الشراكات مع هؤالء الشركاء والوكاالت التنفيذية 

تتيح تسريع التدخالت في أوضاع الطوارئ من خالل االستفادة من تمّرسها وحضورها 

 في بناء وتجهيز المرافق الصحية ومراكز العالج، 
ً
 حاسما

ً
وقدراتها التي تؤدي دورا

وفي مجال توريد وتوزيع المستلزمات الطبية. 

يمكن تحسين فعالية تنفيذ المشاريع 

وتسريعها بفضل عقد الشراكات 

مع وكاالت األمم المتحدة المختصة 

والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى 

التي تتمتع بحضور ميداني.

ة التي تضطلع بها منظمات التنمية. 
َ

على نحو صريح في الواليات المؤسسية المواِفق
 ينبغي إدراج عنصر التمويل الكافي للتأهب 

واالستجابة للجوائح

 في الزمن الحقيقي 
ً
وأنجزت إدارة تقييم العمليات في سنة 2021 تقييما

للتأهب واالستجابة لجائحة كوفيد-19. وفيما يلي  للبرنامج االستراتيجي 

ملخص الدروس المستفادة من تجربة البنك في تنفيذ برامج الوقاية من 

الجوائح واألوبئة: 
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م  ُيقيِّ كما  التنظيمي،  الصعيد  على  والنتائج  األداء  و4(   3 )المستويان   4 الفصل 
الفعالية الداخلية للبنك من أجل ضمان تنفيذ عمليات ذات جودة بطريقة فعالة.

أ.  كفاءة العمليات  

يستعرض هذا القسم األداء التشغيلي للبنك عند نهاية سنة 2021، مع 

والمنح  وغير سيادية  مشاريع سيادية  تتضمن  البنك  محفظة  أن  العلم 

وعمليات الدعم الفني.  

المحفظة الجارية

ظلت المحفظة الجارية للبنك6  مستقرة في السنوات األخيرة وبلغت قيمتها 

المشاريع  تشمل  وهي   .2021 سنة  نهاية  عند  أمريكي  دوالر  مليار   26.1

بالموارد  الممولة  الملكية  حقوق  واستثمارات  السيادية  وغير  السيادية 

 إلى الدعم 
ً

الرأسمالية العادية وقيمتها 24.2 مليار دوالر أمريكي، إضافة

الفني والصناديق االستئمانية والمنح بقيمة 1.959 مليار دوالر أمريكي. 

ممّولة  مشاريع   410 ومنها   ،
ً
مشروعا  1,064 الجارية  المحفظة  وتتضمن 

سيادية  مشاريع  ذلك  )ويشمل  العادية  الرأسمالية  الموارد  باستخدام 

المتبقية  المشاريع  مّول 
ُ
ت فيما  والخاص(.  العام  القطاعين  بين  وشراكات 

والصناديق  الخاصة  والصناديق  المنح  باستخدام   
ً
مشروعا  654 وعددها 

االستئمانية مثل صندوق الوقف وصندوق تثمير ممتلكات األوقاف وصندوق 

االقتصادي  التمكين  وصندوق  االستئماني  فلسطين  وصندوق  األقصى 

وصندوق التحّول للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وصندوق العيش والمعيشة 

وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك 

عبد الله بن عبد العزيز لألعمال الخيرية.

النقل  قطاع  إلى  للتنمية  اإلسالمي  البنك  تمويل  من  نسبة  أكبر  وتذهب 

)22.3%(، ثم الطاقة )18.7%(، والمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية 

والتعليم   )%9.7( االجتماعية  والخدمات  والصحة   )%16.3( والزراعة   )%17.1(

)8.7%(. فيما تذهب نسبة 7.2% المتبقية إلى قطاعات المالية وتكنولوجيا 

االتصال والمعلومات والتجارة والصناعة والتعدين. راجع الشكل 22.

، ترتكز نسبة %42.9 
ً
وبالنظر إلى تركيز البنك على البلدان األعضاء األقل نموا

الكبرى، متبوعة  الصحراء  أفريقيا جنوب  الجارية في منطقة  المحفظة  من 

الشرق  ومنطقة   ،%29.6 بنسبة  وأوروبا  الالتينية  وأمريكا  آسيا  بمنطقة 

أو  اإلقليمية  المشاريع   
ً
وأخيرا  ،%23.6 بنسبة  أفريقيا  وشمال  األوسط 

المشاريع في بلدان غير أعضاء بنسبة 3.9%. راجع الشكل 23. 

نهيت إلى 31 ديسمبر من السنة المعنية بالتقرير.
ُ
لغيت أو أ

ُ
مدت ولكن لم يكتمل إنجازها أو أ

ُ
6  تمثل المحفظة الجارية مجموع المبالغ المعتمدة لجميع العمليات الممولة من البنك التي اعت

المشاريع السيادية هي عمليات يمّولها البنك اإلسالمي للتنمية 

ذها كيان حكومي وتضمنها حكومة البلد العضو المعني. 
ّ

وُينف

ترتيبات  هي  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشاريع 

يقوم القطاع الخاص بموجبها بتقديم األصول والخدمات التي جرت 

الخاص  القطاع  تنفيذ  على  وفضالً  الحكومة.  تقدمها  أن  العادة 

العام  القطاعين  بين  الشراكة  فإن  وتمويلها،  عامة  الستثمارات 

تقديم  على  التركيز  وهما:  مهمتين  ميزتين  أيضا  لديها  والخاص 

المخاطر  بعض  ونقل  الخاص،  القطاع  قبل  من  واالستثمار  الخدمات 

من الحكومة إلى القطاع الخاص.    

قد  مشاريع  وهي  الفني  والدعم  المنح  على  القائمة  المشاريع 

 أو غير حكومي أو مشترك بين 
ً
 حكوميا

ً
يكون المستفيد منها كيانا

الحكومات. ويتحمل المستفيد مسؤولية تنفيذ المشروع وإدارته 

. وال تتطلب هذه العمليات أي سداد. ويمكن تنفيذ هذا النوع 
ً
ماليا

من المشاريع على شكل مشاريع منفصلة أو مع مشاريع سيادية 

باستخدام منحة إضافية أو عنصر الدعم الفني.      

األداء التنظيمي )المستويان 3 و 4(

الفصل 4
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الشكل 21: المحفظة الجارية بحسب السنوات )بماليين الدوالرات األمريكية(

الشكل 22: المحفظة الجارية بحسب القطاعات  

الشكل 23: المحفظة الجارية بحسب المناطق

2017

 3,379 

 25,706 

 29,085 

2019

 2,593 

 23,207 
 25,800 

2018

 2,148 

 22,939 
 25,087 

2020

 2,430 

 23,693 
 26,123 

2021

 1,960

 24,157
26,116

الصناديق االستئمانية والمنح الموارد الرأسمالية العادية المجموع

النقل 

%22

الطاقة 
%19

المياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية 
%17

%16

الصحة 
%10

الزراعة 

التعليم 

%9
قطاعات أخرى 

%7

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى 

%43

آسيا وأمريكا الالتينية 
وأوروبا 

%30

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

%24

أخرى 
%4

المشاريع التي اعتمدها البنك في سنة 2021 

ضت إلى مليار دوالر أمريكي 
ّ

ف
ُ
شهدت قيمة اعتمادات المشاريع -التي خ

لتصل   مستقرة 
ً

زيادة المالية-  االستدامة  تدابير  بسبب   2018 في سنة 

الموارد  من  أمريكي  دوالر  ملياري  ومنها  أمريكي،  دوالر  مليار   2.1 إلى 

والصناديق  المنح  من  أمريكي  دوالر  مليون  و137  العادية  الرأسمالية 

االستئمانية والصناديق الخاصة.

وفي سنة 2021، ذهبت أغلب اعتمادات المشاريع إلى قطاع النقل )%34( 

 )%14( الحضرية  والخدمات  الصحي  والصرف  والمياه   )%14( الزراعة  ثم 

النسبة  ذهبت  فيما   ،)%10( والصحة   )%11( والطاقة   )%12( والتعليم 

المتبقية )4%( إلى قطاعات أخرى. راجع الشكل 24. 

 ،
ً
نموا األقل  األعضاء  البلدان  على  تركز  التي  البنك  أولويات   مع 

ً
وتماشيا

ت 59.6% من االعتمادات لمشاريع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
َ

ه ُوجِّ

و30.2% آلسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا، و10.1% للشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، و0.1% لمناطق أخرى. راجع الشكل 25. 

ل البيع بالتقسيط 80% من االعتمادات، 
ّ
وفيما يتعلق بأنماط التمويل، شك

الملكية أقل  والقروض 9%، واإلجارة 5%، واالستصناع7  2.7%، وحقوق 

من 1%. راجع الشكل 26. 

7  يتعلق األمر بتمويل إضافي لمشروع معتمد من قبل باستخدام نمط االستصناع.
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البيع بالتقسيط 

االستصناع 

Equity

المنح والدعم الفني 

القروض 

اإلجارة 

%80

%3

%9

%5

0.5%
%3

الشكل 26: اعتمادات الموارد الرأسمالية العادية في سنة 2021 
بحسب نمط التمويل

الشكل 24: اعتمادات الموارد الرأسمالية العادية في سنة 
2021 بحسب القطاعات

الشكل 25: اعتمادات الموارد الرأسمالية العادية في سنة 2021 
الرصيد التراكمي غير المصروف  بحسب المناطق

المحفظة  من  بعد  ُيصَرف  لم  مبلغ  هو  المصروف  غير  التراكمي  الرصيد 

الجارية. وهو يتضمن عنصرين، ويتمثل العنصر األول في االلتزامات ما قبل 

التي  المشاريع  قيمة  أنها  على  عّرف 
ُ
ت التي  المصروفة  غير  التراكمية 

اعتمدها البنك ولم تصبح سارية المفعول بعد. وهذه المشاريع قد تكون 

في انتظار التوقيع عليها أو استيفاء شروط النفاذ. بينما يتمثل العنصر 

المبلغ غير  ل 
ّ
التي تشك المصروفة  التراكمية غير  االلتزامات  الثاني في 

المفعول سواء كانت تصرف  الجارية سارية  المشاريع  المصروف لجميع 

التمويل أم ال.     

المصروف  التراكمي غير  الرصيد  تراجع  الماضية،  القليلة  وخالل السنوات 

بدء  في  ر 
ّ
التأخ وخفض  المشاريع،  اعتمادات  تقليص  بسبب  بانتظام 

المشاريع، وتحسين اآلجال الزمنية للتوريد، واإلشراف بطريقة فعالة أكثر 

على التنفيذ، والزيادة المنتظمة لمصروفات المشاريع.  

صرف التمويل من الموارد الرأسمالية العادية

الموارد  من  أمريكي  دوالر  مليار   2.3 مبلغ  البنك  صرف   ،2021 سنة  في 

الرأسمالية العادية وهي قيمة أقل بقليل من القيمة المصروفة في سنة 

2020. وتراجع معدل صرف التمويل الذي يمثل المصروفات المنفذة خالل 

السنة وااللتزامات التراكمية غير المصروفة عند بداية السنة، من %22.8 

خالل السنتين األخيرتين إلى 21% في سنة 2021. وبناًء على معدل مدة 

إنجاز المشاريع البالغ 5 سنوات، يهدف البنك إلى الحفاظ على معدل صرف 

التمويل عند 20% على األقل.    

 الشكل 27: صرف التمويل و معدل صرف التمويل من الموارد 
الرأسمالية العادية

النقل 

%34

الزراعة 

%14
المياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية 

%14

التعليم 

%12

الطاقة 

%11

الصحة 

%10 آخر 
%4

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى 

%59.6

آسيا وأمريكا الالتينية 
وأوروبا 

%30.2

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

%10.1 مناطق أخرى 
%0.1

صرف التمويل معدل صرف التمويل
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عمر المحفظة )المشاريع باستخدام الموارد الرأسمالية 
العادية(  

اإلعداد،  المشروع،  تحديد  التالية:  المراحل  المشاريع  حياة  دورة  تتضمن 

اإلتمام.  والرصد،  التنفيذ  السريان،  التوقيع،  االعتماد،  األولي،  التقييم 

والتقّيد  المالية  النسب  البنك  يستخدم  عملياته،  فعالية  ولقياس 

بمواعيد اإلنجاز.  

في  التأخر  خفض  على  البنك  عمل  الماضية،  القليلة  السنوات  وخالل 

وعدد  المشاريع  مدة  متوسط  تقليص  إلى  ذلك  وأدى  المشاريع،  بدء 

المشاريع المتأخرة من االعتماد إلى التوقيع، ومن التوقيع إلى النفاذ، 

ومن النفاذ إلى أول صرف، ومن أول صرف إلى اكتمال اإلنجاز.  

وبالرغم من تسجيل تحّسن منتظم في جميع المؤشرات، إالّ أن متوسط 

مدة المشاريع من االعتماد إلى التوقيع ومن النفاذ إلى أول صرف ارتفع 

أعلى من  زمنية  التي شهدت فجوات  المشاريع  2021 بسبب  في سنة 

المعدل.   

 2021 2020 2019 2018 2017المرشر  

من االعتماد إلى التوقيع 
)النسبة المئوية من المشاريع 

الموقع عليها في غضون 6 
أشهر بعد االعتماد( 

%6741%%79%55%69

من التوقيع إلى النفاذ 
)النسبة المئوية من المشاريع 
سارية المفعول في غضون 6 

أشهر بعد التوقيع( 

%48%40%54%60%53

من النفاذ إلى أول صرف 
)النسبة المئوية من المشاريع 

التي تلقت أول صرف في 
غضون 6 أشهر بعد سريانها(  

%28%37%36%52%55

متوسط عمر المحفظة 
الجارية )من االعتماد إلى 

نهاية 2021( )بالسنوات(
7.77.56.96.56.3

من االعتماد إلى اكتمال 
المشاريع )بالسنوات(

7.510.98.28.47.8

الجدول 29: اتجاهات عمر المحفظة

 التمويل المشترك  

في  كانت  التي  للمشاريع  األولوية  البنك  أعطى   ،2021 سنة  في 

مرحلة متقدمة من الجاهزية ورأى أنها تنطوي على شراكات أكبر بين 

البلدان  اقتصادات  المشترك( لمساعدة  )التمويل  اإلنمائيين  الشركاء 

البنك في  نجح   لذلك، 
ً

للتعافي من جائحة كوفيد-19. ونتيجة األعضاء 

المبلغ أعلى بكثير  حشد مبلغ 2.60 مليار دوالر أمريكي، وكان هذا 

من نسبة التمويل المشترك المسجلة في السنوات القليلة الماضية. 

التمويل  مبالغ  نسبة  تمثل  -التي  المالي  الرفع  نسبة  زادت  وبالتالي 

المشترك إلى اعتمادات البنك- من 0.67 في السنة الماضية إلى 1.17.   

ب. التقدم المحرز نحو تحسين الكفاءة التشغيلية 

أداء  رصد  على  قدرتها  في  العمليات  من  األساسي  الهدف  يكمن 

بواسطة  وكفاءة  بفعالية  بشأنها  التقارير  وإعداد  الجارية  المحفظة 

المراكز اإلقليمية، وذلك باستخدام نهج متعدد الجوانب يتضمن العناصر 

تقييم  تقارير  باستخدام  الجارية  المحفظة  على  اإلشراف   )1( التالية: 

طرية، 
ُ

الق المحفظة  أداء  فحص  عمليات  و)2(  ودعمها،  المشاريع  تنفيذ 

تحسين  على  للتركيز  اإلدارات  بين  مشتركة  عمل  فرقة  إنشاء  و)3( 

المحفظة، و)4( قياس وإدارة النتائج المتعلقة بالجودة عند بدء التنفيذ، 

و)5( استحداث لوحات بيانات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لضمان 

بذل  البنك  ويواصل  لها.  الفعالة  واإلدارة  المحفظة  لجودة  رصد مستمر 

الجهود لتعزيز تطبيق هذه األدوات من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية 

مع  تتماشى  تنمية مستدامة  وتحقيق  األعضاء  البلدان  في  لتدخالته 

التطلعات اإلنمائية لهذه البلدان. 

السياسات وإجراءات البنك والمبادئ التوجيهية

بعد  وإجراًء   
ً

وسياسة  
ً
توجيهيا مبدأ   15 البنك  أصدر   ،2021 سنة  خالل 

وهي  والمديرين،  والرئيس  التنفيذيين  المديرين  مجلس  من  اعتمادها 

المالية  واألصول  بعد  عن  العمل  وترتيبات  البيانات  بخصوصية  تتعلق 

والسجالت،  الوثائق  مراقبة  وإجراءات  الموارد  وتحسين  المشطوبة 

التوجيهية  المبادئ  ومختلف  والعمليات  الموازنة،  تخطيط  إلى   
ً

إضافة

التوجيهية  المبادئ  هذه  قدمت  وقد  األخرى.  واإلجراءات  والسياسات 

والسياسات واإلجراءات المعتمدة خارطة طريق لعمليات البنك لتحسين 
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الشكل 28: اعتمادات الموارد الرأسمالية العادية مقابل التمويل المشترك

الرئيس مجلس المديرين التنفيذيين  المديرون

مبادئ توجيهية سياسات إجراءات 

الشكل 29: اعتماد المبادئ التوجيهية والسياسات واإلجراءات

نسبة الرفع المالي ممولون مشتركونحكوماتالبنك اإلسالمي للتنمية

2021

1.17

2019

0.94

2020

0.52

2018

0.51

2017

0.37

3,594

725

1,327

632

113
1,281

1,362

641

1,281
1,526

357

788

2,227
2,372

2,601

كفاءة عملية اتخاذ القرارات، وتبسيط المسارات الداخلية للبنك، وتعزيز 

حوكمة البنك والرقابة وإدارة المخاطر. 

استعراض السياسات التشغيلية وإجراءات البنك 
وتفويض الصالحيات في المشاريع السيادية  

 إلجراءات البنك ومسارات األعمال 
ً

 شاملة
ً

 ومواءمة
ً
أنجز البنك استعراضا

سق 
ّ
بوابة Signavio، وأنشأ نظام تفويض صالحيات مت المتضمنة في 

وتبسيط  تعزيز  على  ذلك  وسيساعد  للبنك.  التنظيمي  الهيكل  مع 

وتسريع تنفيذ المشاريع وإغالقها بواسطة موظفي المراكز اإلقليمية 

والمدير العام للبرامج القطرية. 

ويتمثل الهدف األساسي من هذه العملية في ضمان اتساق التفسير 

ومستوى  األعمال  ومسارات  البنك  إلجراءات  التشغيلي  والتطبيق 

وتسريع  تسهيل  أجل  من  الصالحيات  تفويض  يمنحها  التي  السلطات 

التدخالت التشغيلية في البلدان األعضاء بطريقة متسقة ومعمول بها 

في جميع المراكز اإلقليمية.
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الشكل 30: استعراض منهجية إجراءات البنك ومراجعة نظام Signavio وتفويض الصالحيات

مجموعة الوثائق إجراءات البنك وتفويض الصالحيات 
م إلى كبير المسؤولين على العمليات 

ّ
قد

ُ
ة ت

َ
ع

َ
المراج

استعراض إدارة الموازنة واألداء والنتائج إلجراء البنك من أجل 

 Signavio إدراجه في مراجعة خرائط سير العمل في

تنظيم اجتماع للتعاون مع وحدة تيسير الالمركزية 

Signavio الستعراض خرائط سير العمل المراَجَعة في

مراجعة خرائط Signavio عند الضرورة

وضع أسس مراجعة إجراءات البنك عند الضرورة 

والتصديق عليها من إدارة الموازنة واألداء والنتائج

التعاون مع وحدة 

 CGU التنسيق العالمية

من أجل مراجعة تفويض 

الصالحيات

إجراءات البنك
 )1( 

تدفق
العمليات في 

Signavio
)2(

تنظيم حلقة دراسية 
شبكية بعد التسجيل 
مع المراكز اإلقليمية 

ووحدة الالمركزية 
والتيسير للتعميم

تدفق العمليات 
ع في

َ
المراج

 Signavio 
)3(

تدفق العمليات 
المعتمد في  

 Signavio
)4(

تفويض
 الصالحيات
ع: 

َ
المراج
)5(
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طرية للتصدي للمشكالت التي تعترض تنفيذ المشاريع
ُ

الشكل 32: وضع خطط تحسين المحفظة الق

ضمان السالمة البيئة واالجتماعية للمشاريع واستدامتها وتحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي العام للنازحين 

والفقراء والفئات الهشة األخرى.

األهداف

تنطبق معايير الضمانات البيئية واالجتماعية إذا كان من المحتمل أن ينطوي المشروع على مخاطر وآثار بيئية أو 

( أو إذا كشفت دراسة المشروع أنه قد يتطلب اقتناء األراضي وإعادة التوطين 
ً
مخاطر وآثار اجتماعية )أو االثنان معا

القسري والنزوح 

النطاق والتطبيق

  المخاطر واآلثار االجتماعية

  الفئات االجتماعية الهشة والتمييز

  تمكين النساء والتوعية بالعنف القائم
على نوع الجنس 

 الوصول إلى األراضي والموارد الطبيعية

  فقدان الوصول إلى األصول أو الموارد أو
القيود على استخدام األراضي 

 الموارد الثقافية

  المخاطر واآلثار البيئية
 االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 الموائل الحساسة
 الموائل الطبيعية
  المناطق المحمية
 االستخدام المستدام لألراضي والمياه
  الوقاية من التلوث
 كفاءة الموارد

  الدعم االجتماعي واستعادة سبل العيش

 الدعم المتعلق بإعادة التوطين

 خطة إعادة التوطين

  مستوى المعيشة

 التشاور واإلفصاح عن المعلومات

  التعويض والحقوق

  م
ّ
آليات التظل

  ظروف عمل آمنة وصحة المجتمعات
وسالمتها

  عمل األطفال والعمل القسري

  إدارة العالقات بين اإلدارة والعمال في
مشاريع القطاع الخاص 

  بناء السالمة

 سالمة حركة المرور والطرق

 موظفو األمن

الجانب البيئي

ظروف 
العمل وصحة 
المجتمعات 
وسالمتها

الجانب
االجتماعي

إعادة التوطين 
القسري

سياسة الضمانات البيئية واالجتماعية  

سياسة  البنك  في  األولى  للمرة  التنفيذيين  المديرين  مجلس  اعتمد 

للضمانات البيئية واالجتماعية. وهي تستند إلى سياسات البنك وإجراءاته 

مجالين،  المعيار  هذا  ويغطي  واالجتماعية.  البيئية  الضمانات  ومعايير 

وهما المعيار البيئي واالجتماعي ومعيار إعادة التوطين القسري. وفضالً 

على ذلك، وافق البنك على قائمة إقصائية تحدد التدخالت التي قرر البنك 

عدم النظر فيها بسبب عدم توافقها مع أحكام الشريعة أو القوانين 

نها لمخاطر بيئية واجتماعية على البلدان األعضاء. الوطنية، وتضمُّ

مت حلقات دراسية شبكية لفائدة موظفي البنك لنشر المعلومات 
ّ
ظ

ُ
وقد ن

واالجتماعية  البيئية  الضمانات  سياسة  بسياق  المتعلقة  والمعارف 

العمليات. وعمل  العامة وتطبيق معاييرها في  ومحتواها ومتطلباتها 

السياسة  أجل دمج جوانب هذه  البلدان األعضاء من  البنك مع فرق من 

 الستعراض 
ً
في تصميم المشاريع. وفي هذا الصدد، ُيقّدم الدعم حاليا

وثائق سياسة الضمانات البيئية واالجتماعية وضمان إدراجها في وثائق 

المشاريع.

طرية  
ُ

مذكرة فحص المحفظة الق

أداء  فحص  إعداد  مسار  إلى  طرية 
ُ

الق المحفظة  فحص  مذكرة  ضاف 
ُ
ت

طرية للبلدان األعضاء من أجل تحسين جودة المحفظة. ويتعلق 
ُ

المحفظة الق

طرية، وذلك بهدف: 
ُ

األمر بالتقييم المكتبي لألداء السنوي للمحفظة الق

فحص أداء محفظة المشاريع   )1

تقييم اتساق المشاريع مع األهداف األولية.  )2



تقرير الفعالية اإلنمائية 2021  78

طرية للتصدي 
ُ

الشكل 32: وضع خطط تحسين المحفظة الق
للمشكالت التي تعترض تنفيذ المشاريع

اختيار البلدان األعضاء لفحص 
طرية

ُ
أداء المحفظة الق

تحسين جودة المحفظة بناًء على
طرية

ُ
 فحص أداء المحفظة الق

خطة تحسين المحفظة 
طرية

ُ
الق

فحص 
أداء 

المحفظة 
طرية

ُ
الق

االستعراض 
المكتبي لمذكرة 
فحص المحفظة 

طرية
ُ

الق

طرية فيما يلي: 
ُ

يتمثل الهدف األساسي من مذكرة فحص المحفظة الق

تقييم  و)2(  األعضاء،  البلدان  في  المشاريع  محفظة  جودة  تحسين   )1(

البلدان  اختيار  و)3(  العامة،  اإلنمائية  باألهداف  مقارنة  مشروع  كل  أداء 

طري 
ُ

 إلى إطار االنتقاء الق
ً
طرية استنادا

ُ
لتنفيذ فحص أداء المحفظة الق

ر وجودة الترتيبات والمؤسسات لرصد 
ّ

الكمي والنوعي، و)4( تقييم توف

أداء المحفظة وتقييمه.

إضفاء الطابع المؤسسي على تقارير تقييم تنفيذ 
المشاريع ودعمها   

رئيسية   
ً

أداة باعتباره  المشاريع ودعمها  ُيستخدم تقرير تقييم تنفيذ 

لتخطيط العمليات ورصد أدائها وتحسينها خالل مرحلة تنفيذ المشروع. 

 ،2021 لسنة  ودعمها  المشاريع  تنفيذ  تقييم  تقرير  خطة  على  وبناًء 

ِعّد المراكز اإلقليمية 240 تقرير تقييم تنفيذ المشاريع 
ُ
من المقرر أن ت

ستعرض 
ُ
، بنسبة إنجاز بلغت 99%. وت

ً
نجز بالفعل 238 تقريرا

ُ
ودعمها وقد أ

هذه التقارير على مرحلتين وهما: )1( االستكمال و)2( التقييم.

المبادئ  ت 
َ
ث ُحدِّ المشاريع،  تنفيذ  مرحلة  خالل  أكثر  الجودة  ولتحسين 

وتشمل  ودعمها.  المشاريع  تنفيذ  تقييم  بتقارير  الخاصة  التوجيهية 

واإلجراءات  العمليات   )1( يلي:  ما  ثة  المحدَّ التوجيهية  المبادئ  هذه 

المفصلة لهذا التقرير إلعداد الخطة المتعلقة به وتنفيذها، و)2( نموذج 

ح األدوار والمسؤوليات 
ّ

التقرير، و)3( المذكرة اإلرشادية للتقرير التي توض

والجدول الزمني من أجل إعداد التعقيبات وتنفيذها ورصدها وتقديمها.  

التقييمات  نتائج  عرض  أجل  من  شبكيتان  دراسيتان  حلقتان  مت 
ّ
ظ

ُ
ون

المشاريع  تنفيذ  تقييم  تقرير  استخدام  أهمية  إبراز  بغرض  والتوصيات 

برت هذه 
ُ
ودعمها باعتباره أداة أساسية لتنفيذ المشاريع. وإجماالً، اعت

 لتحسين أداء تنفيذ المشاريع، خاصة وأن 60% من 
ً

 فعالة
ً

أداة التقارير 

فق عليها أثناء إعداد 
ُّ
ذت بناًء على خطط عمل ات

ّ
ف

ُ
المصروفات السنوية ن

تقارير تقييم تنفيذ المشاريع ودعمها.

ج. األداء التنظيمي 

مؤشرات األداء المؤسسي  

رع في إعادة مواءمة االستراتيجية في النصف األخير من سنة 2021 
ُ

ش

وقد   .2022 فبراير  في  القرار  هذا  التنفيذيين  المديرين  مجلس  واعتمد 

ُصّممت األولويات االستراتيجية من أجل االستجابة لطلبات البلدان األعضاء 

المصغر  االجتماع  خالل  عنها  المعّبر  تلك  ذلك  ويشمل  واحتياجاتها، 

اجتماع  بمناسبة  للرئيس  االفتتاحي  البيان  وفي  المحافظين  لمجلس 

مجلس المحافظين السادس واألربعين في طشقند.  

القيمة  على سلسلة  القائمة   2.0 طرية 
ُ

الق الشراكة  استراتيجيات 

 إلى غاية 
ً
العالمية: يستند البرنامج الخماسي للرئيس -الذي كان مالئما

النصف األول من السنة- إلى نهج قائم على سلسلة القيمة العالمية. 

نقص  في   2021 سنة  في  البنك  واجهت  التي  التحديات  أحد  وتتمثل 

القائمة على سلسلة  طرية 2.0 
ُ

الق الشراكة  االعتمادات الستراتيجيات 

القيمة العالمية وتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشكل 

طرية المعتمدة )اثنتان 
ُ

العدد المنخفض لوثائق استراتيجيات الشراكة الق

ِرَع 
ُ

التي ش الوثائق   وأن عدد 
ً

 أكبر خالل هذه السنة، خاصة
ً
فقط( تحديا

لم تكتمل(،  )ولكنها  وثائق   7 بلغ  األخيرتين  السنتين  إعدادها في  في 

طرية جديدة في 
ُ

فيما كان من المقرر بدء إعداد 11 استراتيجية شراكة ق

سنة 2021. وأدى هذا التباطؤ في اعتماد وثائق استراتيجيات الشراكة 

 إلى نقص تحديد المشاريع وإعدادها في خطة العمليات 
ً
طرية أيضا

ُ
الق

السنوية وافتقارها لالعتمادات. 

تخصيص  إعادة  للبنك  العليا  اإلدارة  قررت  تصحيحية،  إجراءات  اتخاذ  وبعد 

طرية 2.0 القائمة على سلسلة القيمة 
ُ

تمويل استراتيجيات الشراكة الق

دوالر  مليار   1.2( العام  التمويل  إلى  أمريكي(  دوالر  )مليار  العالمية 

الموجه  المستهدف  للمبلغ  شاملة  مراجعة  ذلك  عن  ونتجت  أمريكي(، 

طلق 
ُ
لمشاريع التمويل العام الذي ُحّدد بـ 2.2 مليار دوالر أمريكي. وقد أ

العام،  للتمويل  أمريكي  دوالر  مليار   1.98 اعتماد  إلى  أدى  عاجل  برنامج 

الموجه  المراجع  المستهدف  المبلغ  من   %90 نسبة  قت 
ّ

ُحق وبالتالي 

نسبة 79% من  قت 
ّ

ُحق أمريكي(، فيما  دوالر  مليار   2.2( العام  للتمويل 

اعتماد البنك الكلي المستهدف )2.5 مليار دوالر أمريكي(.   

سنة  في  ُحّددت  والخاص:  العام  القطاعين  بين  شراكة  محفظة  تراجع 

والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكات  المشاريع  من  مجموعة   2021

 منها لتلقي التمويل في 2021، وبالتالي لم ُيخّصص 
ً
ولكن لم ُيجّسد أيا

والخاص(  العام  القطاعين  بين  الشراكات  )تمويل  ج  للمكّون  اعتماد  أي 

في خطة العمليات. وبناًء على التحليل الذي نفذته إدارة الشراكات بين 

القطاعين العام والخاص، ُحّددت العناصر التالية )أ( سيرورة األعمال، و)ب( 

منهجية  و)ه(  المعامالت،  حجم  و)د(  االستحقاق،  أجل  و)ج(  التسعير، 

تصنيف المخاطر، على أنها المسائل األساسية التي تحد من قدرات البنك 

على تقديم التمويل للشراكات بين القطاعين العام والخاص.      
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متواصلة  جهود  بذل  ينبغي  األعضاء:  البلدان  جاه 
ُ
ت النشط  االلتزام 

للسنة  النوعية  جيدة  مشاريع  تحديد  على  األعضاء  البلدان  مع  للعمل 

وإدراجها في برنامج العمل من أجل تمويلها.      

المتعلقة  للمسائل  الواجب  االعتبار  إيالء  ينبغي  المحفظة:  تركيز 

بالمستحقات المتأخرة والديون التي تقع على عاتق بعض البلدان األعضاء 

 التركيز الكبير للمحفظة في بعض البلدان األعضاء، وذلك عند تحديد 
ً
وأيضا

المشاريع ذات األولوية في برنامج العمل.  

رة: تتوقع البلدان األعضاء الحصول 
َّ

تكثيف جهود تعبئة الموارد الميس

على مزيد من الموارد الميسرة من أجل التعامل مع آثار الجائحة. وبينما 

يتطلب الوضع بذل جهوٍد الستغالل الموارد الميسرة المتوفرة من أجل 

 
ً
طلبا هناك  فإن   ،

ً
نموا األقل  األعضاء  للبلدان  اإلنمائية  االحتياجات  دعم 

 من البلدان األعضاء المثقلة بالديون ويجب إعادة النظر فيه بطريقة 
ً
متزايدا

أكثر شموالً بناًء على جميع آليات التمويل المتاحة لدى البنك.

عمليٍة  تنفيذ  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  العمل: شرع  تقييم حجم 

ونهٍج  منهجيٍة  على  باالعتماد  وذلك  للبنك،  الحقيقي  الحجم  لتحديد 

مين. ومن المهم أن يتأكد البنك من توفره على قوة عاملة كفؤة 
ّ
ُمنظ

بالذكر  ويجدر  التكاليف.  بترشيد   
ً
مصحوبا ذلك  يكون  أن  ويجب  وفعالة، 

يوضح  مثلما  التكاليف  كفاءة  لتحسين   
ً

متنوعة  
ً
جهودا بذل  البنك  أن 

المصدر  ل 
ّ
شك

ُ
ت الموظفين  تكاليف  أن  العلم  مع  التالي،  القسم  ذلك 

الرئيسي للنفقات اإلدارية.

األداء المالي:

بلغ صافي الدخل من الموارد الرأسمالية العادية 107 مليون دينار إسالمي 

الدخل  بصافي  مقارنة   %8 بمقدار  تقل  قيمة  وهي   2021 سنة  في 

المحقق في سنة 2020 الذي بلغ 116 مليون دينار إسالمي. ويعود هذا 

االنخفاض إلى آثار التعويض المتبادل في األعمال الرئيسية للبنك، ومنها 

تراجع معدالت الفائدة المرجعية الذي أثر على إيرادات خزينة البنك وأصول 

المشاريع.

األداء التنظيمي:

تحّسنت نسبة النفقات اإلدارية لكل مليون دوالر أمريكي على نحو متسق 

خالل السنوات الثالث األخيرة، ويعود هذا األمر إلى زيادة االعتمادات مع 

التحكم -في الوقت ذاته- بالنفقات اإلدارية. 

ويستند البنك إلى أكثر من 200 مؤشر رئيسي لألداء، ابتداًء من رئاسة 

استيعاب  المؤشرات  هذه  وتضمن  األعمال.  وحدات  إلى  ووصوالً  البنك 

ع 
َ

رف
ُ
وت للرصد  تخضع  وهي  كاٍف،  نحو  على  للبنك  الحّساسة  المجاالت 

تقاريرها على أساس منتظم.  

باإلنترنت  أداة متصلة  خالل  لألداء من  الرئيسية  المؤشرات  جميع  ذ 
َ
ؤخ

ُ
ت

م إلى وحدات األعمال ذات الصلة. 
ّ
سل

ُ
)األهداف والنتائج الرئيسية( ثم ت

دَرج التحديثات في أداة األهداف والنتائج الرئيسية بعد أن تراجعها إدارة 
ُ
وت

عليها.  وتصادق  مستقل  نحو  على  وتقّيمها  والنتائج  واألداء  الموازنة 

وتخضع النتيجة الحقيقية لهذه المؤشرات للرصد من خالل لوحة بيانات 

تفاعلية. 
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بناء الشراكات والسياسات القطاعية والمواضيعية:  .1

المشــروع  خــالل  مــن  المــدن  كفــاءة  تحســين 
فــي  للطاقــة  الســريع  التقييــم  أداة  التجريبــي 
بنــاء القــدرة علــى  المدينــة )TRACE( “الهــدف 2: 

للفقــر” والتصــدي  الصمــود 

ــث الشــامل للمــدن إلقامــة مســتوطنات بشــرية مســتدامة بعــد  التحدي

ــة.   ــد-19 فــي المنطقــة العربي جائحــة كوفي

المعلومــات  بنظــام  تعمــل  أداة  اســتحداث 

الجغرافيــة لشــبكات النقــل "الهــدف 2: بنــاء القــدرة 

للفقــر" والتصــدي  الصمــود  علــى 
 

الجغرافيــة لشــبكات ومرافــق  المعلومــات  بنظــام  أداة تعمــل  تطويــر 

النقــل فــي المنطقــة العربيــة. وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى صياغــة رؤيــة 

اســتراتيجية لتطويــر نظــام نقــل متعــدد الوســائط يســاهم فــي تحســين 

الترابــط والتكامــل اإلقليمــي بيــن البلــدان العربيــة وبيــن المنطقــة العربيــة 

ســتخدم أداة المعلومــات الجغرافيــة لقطــاع 
ُ
وباقــي أنحــاء العالــم. وست

النقــل باعتبارهــا أداة تشــغيلية لرصــد تنفيــذ االتفاقيــات الحاليــة المتعلقة 

ــة عــن األداء الحقيقــي لشــبكات  بشــبكات النقــل وتشــكيل صــورة كامل

ومرافــق النقــل. وســيتيح ذلــك تحديــد الحلقــات المفقــودة فــي شــبكات 

النقــل والمشــاريع التــي ينبغــي التركيــز عليهــا علــى الصعيــد اإلقليمــي 

مــن أجــل تحســين التكامــل اإلقليمــي. 

ســد الفجــوة الرقميــة بيــن البلــدان الغنيــة والبلــدان 

األعضــاء فــي البنــك "الهــدف 2: بنــاء القــدرة علــى 

ــر" الصمــود والتصــدي للفق

التعــاون بشــأن منصة/مبــادرات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال مــع 

لالتصــاالت/وكاالت  الدولــي  التحتية/االتحــاد  للبنيــة  العالمــي  المركــز 

البلــدان  بيــن  األمــم المتحــدة، وبــذل الجهــود لســد الفجــوة الرقميــة 

ــن  ــتديرة للمحافظي ــدة المس ــك. )المائ ــي البن ــاء ف ــدان األعض ــة والبل الغني

فــي طشــقند(.

بنــاء القــدرات المتعلقــة بتمكيــن النســاء والشــباب 

"الهــدف 2: بنــاء القــدرة علــى الصمــود والتصــدي 

للفقــر"

ــة  ــة بالتنمي ــل المتعلق ــة األج ــطة وطويل ــات متوس ــع األولوي  م
ً
ــيا تماش

ــرأس المــال البشــري والتصــدي لتفاقــم الفقــر، يهــدف هــذا  الشــاملة ل

البرنامــج إلــى تحســين القــدرات اإلنمائيــة فــي البلــدان األعضــاء وداخــل 

ــة. ــالمي للتنمي ــك اإلس البن

المبادرات االستراتيجية  

هناك أكثر من 250 مبادرة استراتيجية مخطط لها للسنة. وفيما يلي 

بعض المبادرات االستراتيجية الرئيسية: 

األســواق  وتكامــل  اإلقليمــي  التعــاون  تعميــم 

االقتصــادي  بالنمــو   
ً
دمــا

ُ
ق الدفــع   :3 "الهــدف 

األخضــر"

ــة  ــة واجتماعي ــار اقتصادي ــج عنهــا مــن آث ــد-19 ومــا نت  لجائحــة كوفي
ً
ــا تبع

ســعت الفــوارق اإلنمائيــة وزادت الضغــوط علــى البلــدان المانحــة 
ّ
ســلبية، ات

أجــل  مــن  اإلقليمــي  والتكامــل  التعــاون  لتعزيــز  الدوليــة  والمنظمــات 

التغلــب علــى المعوقــات الجديــدة التــي تعتــرض التنميــة ودعــم التعافــي 

ــة مــا بعــد كوفيــد-19.  االقتصــادي فــي حقب

ــى  ــاًء عل ــة بن توســيع نطــاق برامــج "تضامــن" الحالي

أجــل  مــن  المدنــي  المجتمــع  "ممارســات  برنامــج 

 
ً
دمــا

ُ
الشــراكة وتعبئــة المــوارد "الهــدف 3: الدفــع ق

بالنمــو االقتصــادي األخضــر"

ــج  ــل برنام ــة مث ــج الحالي ــاق البرام ــيع نط ــى توس ــج إل ــذا البرنام ــدف ه يه

تمكيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة للحــد مــن الفقــر وبرنامــج تضامــن، 

ــالل:  ــن خ ــك م وذل

 تنظيم حدثين بارزين بمشاركة لجان التوجيه من الجهات المانحة؛

 متابعة تنفيذ البرامج الجاري تنفيذها؛

  التوقيع على اتفاقيات التعاون مع الشركاء وتنظيم الورشات

معهم لتعبئة الموارد؛

  .اإلشراف على تنفيذ منصة تضامن اإللكترونية وإدارتها

تنفيــذ خطــة العمــل المناخــي للفتــرة 2025-2020 

االقتصــادي  بالنمــو   
ً
دمــا

ُ
ق الدفــع   :3 “الهــدف 

األخضــر”

ــل الخاصــة  ــذ خطــة العم ــى تنفي ــى اإلشــراف عل ــج إل يهــدف هــذا البرنام

بتغّيــر المنــاخ، ويشــمل ذلــك إبــرام شــراكات إنمائيــة شــاملة وتعزيــز إدراج 

ــاخ فــي عمليــات البنــك اإلســالمي للتنميــة، وذلــك مــن خــالل:  ــر المن تغّي

  المشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف

)COP27( المزمع عقدها في مصر، التي من المتوقع أن تشهد 

 على األقل على هامش المؤتمر وأن تشكل 
ً
تنظيم 15 حدثا

 إلطالق برامج ذات أهمية بالغة؛
ً

مناسبة

  تنظيم حدث بارز جديد بشأن تغّير المناخ على هامش االجتماع

السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية في مصر؛

  تسهيل مشاركة اإلدارة العليا للبنك في الفعاليات الدولية البارزة

حول تغّير المناخ والمشاركة إلى جانبها.
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االقتصــاد  نحــو  واالنتقــال  للبيئــة  الصديــق  النمــو 

 بالنمــو االقتصــادي 
ً
دمــا

ُ
األخضــر "الهــدف 3: الدفــع ق

األخضــر"

سيســاعد هــذا البرنامــج علــى تنفيــذ الركيــزة الثالثــة لخطــة العمــل 

المناخــي للفتــرة 2020-2025 التــي تمثــل إحــدى األولويــات االســتراتيجية 

البرامــج  القادمــة. وســتحظى جميــع  الســنوات  للبنــك فــي  الرئيســية 

الفرعيــة بتمويــل مشــترك مــع شــركاء خارجييــن باألســاس. وتتمثــل 

المؤشــرات الرئيســية لــألداء فيمــا يلــي:

  في بلدان أعضاء مختارة من 
ً
دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا

خالل تقديم الدعم الفني والمشورة؛

  وضع بشأن  األطراف  متعددة  التنمية  بنوك  مع  الحوار  مواصلة 

الكربون  انبعاثات  لخفض  الصمود  على  قادرة  مناخية  استراتيجيات 

واالنتقال البيئي العادل؛

  دعم تعبئة القطاع الخاص للمشاركة في العمل المناخي ويشمل

الصغيرة  الشركات  لفائدة  اإلسالمي  للتمويل  بيئة  تطوير  ذلك 

والمتوسطة. 

تفعيــل مواءمــة عمليــات البنــك اإلســالمي للتنميــة 

مــع أهــداف اتفــاق باريــس بالتنســيق مــع اإلدارات 

 بالنمــو 
ً
دمــا

ُ
المعنيــة األخــرى "الهــدف 3: الدفــع ق

االقتصــادي األخضــر"

ينفــذ هــذا البرنامــج عــددا مــن األعمــال التــي ســتتيح البــدء فــي مواءمــة 

ــز تطبيقهــا  ــك اإلســالمي للتنميــة مــع اتفــاق باريــس وتعزي عمليــات البن

 بفضــل اســتحداث أدوات جديــدة وتعزيــز األدوات وآليــات العمــل 
ً
عمليــا

ــق  ــل تحقي ــر القــدرات مــن أج ــذ أعمــال رئيســية لتطوي ــة، مــع تنفي الحالي

هــذا الهــدف. وتتمثــل المؤشــرات الرئيســية لــألداء الخاصــة بهــذا البرنامــج 

فيمــا يلــي:

 استحداث أداة لحساب انبعاثات غازات الدفيئة وإدراجها في عمليات البنك؛

  إنشاء نظام إدارة المخاطر المناخية وتفعيله على نطاق واسع في

القطيعة  وتكنولوجيا  المعلومات  إدارة  قسم  مع  بالتعاون  البنك 

ولجنة إدارة المخاطر؛

  العمليات فرق  رؤساء  جميع  لمساعدة  التثقيف  أعمال  تنفيذ 

ومبادئه  باريس  باتفاق  اإللمام  على  البشرية  الموارد  وموظفي 

ومواكبته ونشر وثائق ومواد إرشادية في هذا الشأن.  

ــدان  اســتحداث نظــم بيئيــة وطنيــة للتعــاون بيــن بل

 
ً
دمــا

ُ
الجنــوب والتعــاون الثالثــي "الهــدف 3: الدفــع ق

بالنمــو االقتصــادي األخضــر"

علــى  اإلقليمــي فــي ســنة 2202  والتكامــل  التعــاون  إدارة  ســتعمل 

ــة القــدرات مــن أجــل اســتحداث نظــم بيئيــة تســريع تطبيــق برنامــج تنمي

ــد مــن  ــي فــي العدي ــوب والتعــاون الثالث ــدان الجن ــن بل ــة للتعــاون بي وطني

 إلــى تحســين هــذه النظــم البيئيــة فــي بعــض 
ً

البلــدان األعضــاء. وإضافــة

البلــدان األعضــاء )مصــر، تونــس، المغــرب، فلســطين، إندونيســيا، ماليزيــا، 

التعــاون  إدارة  فــإن  أذربيجــان(،  غينيــا،  القمــر،  جــزر  نيجيريــا،  الســنغال، 

والتكامــل اإلقليمــي ســتركز علــى النقــاط التاليــة: )أ( تنفيــذ برنامــج تنميــة 

القــدرات مــن أجــل اســتحداث نظــم بيئيــة وطنيــة للتعــاون بيــن بلــدان الجنوب 

والتعــاون الثالثــي، و)ب( تعبئــة المــوارد الماليــة والفنيــة، و)ج( مناصــرة 

ــدة. ــي وإنشــاء معــارف فنيــة جدي مفهــوم النظــام البيئ

أنشطة الشراكة

  تباحث معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية مع األمين العام لألمم
المتحدة بشأن سبل التعاون حول التمويل االجتماعي اإلسالمي؛

  وزراء اجتماع  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  رئيس  معالي  شارك 
السياحة لمجموعة العشرين؛

  التعاون برنامج  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  رئيس  معالي  شارك 
االقتصادي اإلقليمي لوسط آسيا؛

  ألقى معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية كلمة في مؤتمر الحوار
بين رؤساء الدول بشأن تحويل الزراعة في أفريقيا؛

  للتدريب المتحدة  للتنمية مع معهد األمم  البنك اإلسالمي  تعاون 
والبحث من أجل تعزيز القدرات وإنقاذ األرواح البشرية؛  

  بشأن الحوار  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  رئيس  معالي  شارك 
استراتيجية المملكة العربية السعودية خالل المنتدى االقتصادي 

العالمي؛

  جامعة مع  تفاهم  مذكرة  على  للتنمية  اإلسالمي  البنك  وقع 
البلدان  في  العالي  التعليم  دعم  أجل  من  والتكنولوجيا  األعمال 

األعضاء؛

  المالي المنتدى  للتنمية في  البنك اإلسالمي  شارك معالي رئيس 
اآلسيوي الرابع عشر الذي يضم أكثر من 160 قائدا فكريا؛

  مع -بالتعاون  المنورة  بالمدينة  الصناعية  التجارية  الغرفة  نظمت 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسة الدولية اإلسالمية 
لتمويل التجارة ومركز التجارة الدولية- معرض تمور المدينة المنورة 
المساعدة  مبادرة  إطار  في  نوعه،  من  األول  الدولي  االفتراضي 
المؤسسة  وبإشراف من  "أفتياس"  العربية  للدول  التجارة  أجل  من 

الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة؛    

  تطوير" حول  النقاش  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  رئيس  شارك 
االقتصادي  المنتدى  تنظيم  من  العالمية"  العاملة  القوة  مهارات 

العالم؛ 

  والتنمية التعاون  منظمة  مع  العربية  التنسيق  مجموعة  تعاونت 
كوفيد-19  لتداعيات  التصدي  أجل  من  الشراكة  لتعزيز  االقتصادية 

في البلدان األعضاء؛

  اعتمد الصندوق الخيري اإلسالمي العالمي لألطفال مبلغ 12 مليون
دوالر أمريكي على شكل منح جديدة لدعم األطفال في بنغالديش 

واألردن وباكستان؛

  
ً
أعدَّ البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسكو تقريرا

حول تعزيز النظام البيئي الوطني للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في 
موزمبيق؛

  2021 احتضن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي "المنتدى العالمي لسنة
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حول مسارات التنمية للوقاية من النزاعات وبناء السالم" وشارك في 
هذا المنتدى معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية.    

  دراسية شبكية حلقة  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  إدارة  نظمت 

للعلوم  البيئية  النظم  دعم  بهدف  الفكرية  الملكية  برنامج  حول 

والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان األعضاء. 

الحفاظ على التصنيف AAA والحوكمة المالية:  .2

2022 – أنشــطة التوعيــة فــي المراكــز اإلقليميــة 

“الهــدف 2: بنــاء القــدرة علــى الصمــود والتصــدي 

ــر” للفق

م ورشــات عمــل فــي ثالثــة مراكــز إقليميــة لفائــدة وكاالت الدفــع 
ّ
نظ

ُ
ســت

منهجيــة  حــول  للبنــك  اإلقليمييــن  والموظفيــن  األعضــاء  البلــدان  فــي 

ــك. ــدة المعمــول بهــا فــي البن التســعير الجدي

البنــك  مصروفــات  دليــل   – المصروفــات   –  2022

اإلســالمي للتنميــة لســنة 2021 “الهــدف 2: بنــاء 

للفقــر” والتصــدي  الصمــود  علــى  القــدرة 

 
ً
تصميــم ونشــر اإلصــدار الثانــي لدليــل المصروفــات الــذي يتضمــن تحديثــا

لمحتــوى المبــادئ التوجيهيــة والنمــاذج والقوالــب ذات الصلــة.  

إدارة وتطويــر الشــراكات مــع المؤسســات الماليــة 

االقتصــادي  بالنمــو   
ً
دمــا

ُ
ق الدفــع   :3 “الهــدف 

األخضــر”

البنــوك  مــع  العالقــة  إدارة  فــي  الخزينــة  إدارة  مهــام  إحــدى  تتمثــل 

المراســلة للبنــك اإلســالمي للتنميــة والحفــاظ على مســار نشــط وســلس 

للمدفوعــات الــواردة والصــادرة. وبالتالــي فقــد تطلــب إدارة الخزينــة القيــام 

بزيــارات إلــى البنــوك المراســلة الجديــدة والحاليــة لمناقشــة متطلبــات فتــح 

الحســابات الجديــدة، وهــي العمليــة التــي تجــري فــي العــادة بالتنســيق 

ــك، كــون عمليــة فتــح الحســابات مــع أي  ــع للبن ــال التاب ــق االمتث مــع فري

بنــك باتــت أكثــر فأكثــر صعوبــة بســبب قيــود االمتثــال العديــدة التــي 

ــوك فــي عمليــات التعــّرف علــى العمــالء.  اعتمدتهــا جميــع البن

للميزانيــة  جديــدة  مــوارد  لتعبئــة  القــدرات  بنــاء 

بالنمــو   
ً
دمــا

ُ
ق الدفــع   :3 “الهــدف  العموميــة 

األخضــر” االقتصــادي 

يتمثــل الهــدف مــن هــذا البرنامــج فــي استكشــاف وتطويــر أدوات جديــدة 

لتعبئــة المــوارد للمــوارد الرأســمالية العاديــة للبنــك مــن الســوق )أجــل 

قصيــر إلــى متوســط(. 

تنويــع المســتثمرين فــي صكــوك البنــك اإلســالمي 

 بالنمو االقتصادي 
ً
دمــا

ُ
للتنميــة “الهــدف 3: الدفــع ق

األخضر”

 يتمثــل الهــدف مــن هــذا البرنامــج فــي توســيع قاعــدة المســتثمرين فــي 

ــدد  ــزام مــع مســتثمرين ج ــز االلت ــع وتعزي ــالل تنوي ــن خ ــك م صكــوك البن

 إلــى الحفــاظ علــى العالقــات القائمــة مــع 
ً

مــن مختلــف المناطــق، إضافــة

المســتثمرين الحالييــن.  

مشــروع إدارة المخاطــر المؤسســية “الهــدف 2: 

بنــاء القــدرة علــى الصمــود والتصــدي للفقــر”

 مــن أهــم المشــاريع 
ً
ُيعــّد مشــروع إدارة المخاطــر المؤسســية واحــدا

األساســية، وهــو يتضمــن أدوات إعــداد التقاريــر بشــأن إدارة األصــول 

والقــدرة  الســيولة،  وتحليــل  األمــوال  تحويــل  وتســعير  والخصــوم، 

علــى توليــد التوقعــات الماليــة، وحســاب مصفوفــات اختبــار اإلجهــاد، 

إلــخ.  للمشــاريع،  النموذجيــة  والمصروفــات 
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إدارة المخاطــر القانونيــة والمنازعــات “الهــدف 2: 

بنــاء القــدرة علــى الصمــود والتصــدي للفقــر”

تقديــم الخدمــات االستشــارية المتعلقــة بمســائل وشــؤون البنــك الطارئــة 

رة، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تقديــم  وغيــر المقــرَّ

المشــورة والــرأي وإعــداد السياســات وأطــر العمــل والمبــادئ التوجيهيــة 

والكتيبــات اإلرشــادية واالســتثمارات وســحب االســتثمارات والصكــوك 

ــخ. ــة المــوارد، إل والعالمــة التجاريــة وتعبئ

هندســة الحلــول وتصميــم ريــادة األعمــال “الهــدف 

2: بنــاء القــدرة علــى الصمــود والتصــدي للفقــر”

يهــدف برنامــج هندســة الحلــول وتصميــم ريــادة األعمــال إلــى اســتحداث 

والتكنولوجيــا  المعلومــات  تكنولوجيــا  وحلــول  وكتيبــات  وأدوات  نهــج 

وفعاليــة  جــودة  تحســين  أجــل  مــن  الشــركاء  مــع  بالتعــاون  الماليــة 

تصميــم وتنفيــذ عمليــات التمكيــن االقتصــادي )الصناديــق والمؤسســات 

والبرامــج( فــي البلــدان األعضــاء. وســيتيح هــذا البرنامــج تطويــر نظــام بيئــي  

يســمح للمؤسســات الماليــة بتطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال 

ــا  ــول باعتباره ــذه الحل ــتخدم ه س
ُ
ــا. وست ــادي ودعمه ــن االقتص التمكي

معاييــر معمــول بهــا فــي القطــاع، كمــا ستســاهم فــي تعزيــز ثقــة 

ــوارد.         ــة الم ــي تعبئ ــة بالقطــاع وأداء دور رئيســي ف الجهــات المانح

دعــم نمــو صناعــة منتجــات الحــالل “الهــدف 3: الدفع 

 بالنمــو االقتصــادي األخضر”
ً
دمــا

ُ
ق

تقديــم الدعــم لتطويــر نظــام بيئــي شــامل فــي بلديــن عضويــن مــن أجــل 

 فــي 
ً
إنشــاء بيئــة مواتيــة فــي الســوق وتعزيــز االســتثمار والتجــارة داخليــا

هــذا القطــاع.

4. تنمية رأس المال البشري وأنظمة تكنولوجيا المعلومات:    

بنــاء   :2 “الهــدف  الســحابية  المعلومــات  حمايــة 

للفقــر” والتصــدي  الصمــود  علــى  القــدرة 

ــذ  ــم وتنفي االســتعانة بشــريك مختــص فــي الخدمــات الســحابية لتصمي

حــل لحمايــة المعلومــات والبيانــات فــي النظــام الســحابي إلصــدار أوفيــس 

365. وينبغــي القيــام بهــذا العمــل لمعالجــة المالحظــات الصــادرة عــن 

المراجعــة الداخليــة والمتعلقــة بالحوكمــة الســحابية. وهــذا األمــر مرتبــط 

بتوفــر نظــاٍم للتصنيــف.     

إعــداد اســتراتيجية إدارة الخدمــات اإلداريــة “الهدف 

 بالنمــو االقتصــادي األخضر”
ً
دمــا

ُ
3: الدفــع ق

بالنظــر إلــى اإلصالحــات األخيــرة التــي شــملت إدارة الخدمــات اإلداريــة 

وإنشــاء هيــكل جديــد فــي إطــار الجهــود الداخليــة الحاليــة، فــإن إدارة 

الخدمــات اإلداريــة ترغــب فــي االســتعانة بإحــدى الشــركات الكبــرى األربــع 

فــي مجــال المحاســبة والخدمــات المهنيــة مــن أجــل مراجعــة هيــكل هــذه 

اإلدارة ومواردهــا ووظائفهــا وخدماتهــا ونظامهــا.  

علــى  القــدرة  بنــاء   :2 “الهــدف  الالمركزيــة  دعــم 

للفقــر” والتصــدي  الصمــود 

ال يمكــن تطبيــق نمــوذج أعمــال النظــام الالمركــزي إالّ بعــد توفيــر 

ــة  ــة وبيئ ــاكل األساســية التكنولوجي المــوارد البشــرية المالئمــة والهي

رفــاه  لضمــان  برامــج مالئمــة  إعــداد   
ً
وأيضــا وكفــؤة،  عمــل صديقــة 

الموظفيــن. ومنــذ أن بــدأ البنــك تنفيــذ مســار التحــّول، حظيــت جميــع 

إدارات ووحــدات المجّمــع اإلداري بدعــم كامــل مــن قيــادة البنــك إلــى 

جانــب الدعــم الفنــي.   
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تعمل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية عن كثب مع البلدان األعضاء من 

ومساعدتها  كوفيد-19،  جائحة  عن  الناشئة  التحديات  على  التغلب  أجل 

صدمات  ألي  التصدي  على  قادرة  وجعلها  النمو،  استعادة  على 

بعد   
ً
تدريجيا عافيته  العالمي  االقتصاد  يستعيد  وبينما  مستقبلية. 

انتكاسة غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد-19، فإن الوضع يتطلب من 

 باقتصادات 
ً
البنك الحفاظ على تركيزه وتحديد األولويات للنهوض مجددا

البلدان األعضاء، مع مراعاة االحتياجات اإلنمائية لكل بلد على حدة. 

2021 -في ظل  تتعافى في سنة  بدأت  األعضاء  البلدان  أن  وبالرغم من 

 هذا 
ّ
التوقعات بنمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى غاية سنة -2023 إالّ أن

المنخفض  الدخل  ذات  األعضاء  البلدان  أكبر في   
ً
التعافي سيتطلب وقتا

التي لديها اقتصادات قليلة التنوع واقتصادات ضعيفة.  

وإلى  القادمة  القليلة  السنوات  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  ز 
ّ
وسيرك

ومترابطة  شاملة  استراتيجية  أهداف  ثالثة  تحقيق  على   2025 غاية 

وهي: )1( تعزيز التعافي، و)2( التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، 

 بالنمو االقتصادي األخضر.
ً
دما

ُ
و)3( الدفع ق

خذت للمساهمة في تحقيق أهداف 
ُّ
ة التي ات وبالرغم من التدابير المِهمَّ

التنمية المستدامة، إالّ أن البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية 

 طويالً إن هي أرادت بلوغ أهداف التنمية المستدامة 
ً
ما زال أمامها طريقا

بحلول 2030. وفي سنة 2021، بلغت نتيجة البلدان األعضاء في المؤشر 

إنجاز  نسبة  أن  يعني  ما  درجة،   61 المستدامة  التنمية  ألهداف  الكلي 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ألهداف التنمية المستدامة السبعة 

عشر تجاوزت بقليل %60. 

ويتطلع البنك اإلسالمي للتنمية إلى التركيز على البنى التحتية والتنمية 

الهدف  ويقع هذا  القادمة،  القليلة  السنوات  المستدامة في  البشرية 

إطار مساعي  وفي   .2025-2023 للفترة  البنك  استراتيجية  في صميم 

عن  السنوي  التقرير  سيساعدنا  االستراتيجية،  هذه  لتحديث  البنك 

وأدائه  البنك  لتدخالت  اإلنمائية  الفعالية  رصد  على  اإلنمائية  الفعالية 

 إلى مكانة 
ً

ونتائجه الميدانية وإعداد التقارير بشأن هذه العناصر، إضافة

البنك في المشهد اإلنمائي الدولي.

التحديات  لمعالجة  األعضاء  البلدان  وثيق مع  للتنمية بشكل  اإلسالمي  البنك  عمل 
التي يشكلها جائحة كوفيد -19 ، مما يساعد على استعادة النمو وجعلها مرنة في 

مواجهة الصدمات المستقبلية

الخالصة

الفصل 5
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