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إنشاؤه
“البنك اإلسالمّي للتنمية” )“البنك”( بنٌك إنمائيٌّ متعّدد األطراف أنشئ 
)لموافق   1394 رجب   21 في  أبرمت  التي  التأسيس  اتفاقية  بموجب 
12 أغسطس 1974( بمدينة جّدة )المملكة العربية السعودية(. وبدأ 

“البنك” أنشطته رسمّيا في 15 شّوال 1395 )20 أكتوبر 1975(.

رؤيته
إسالمّي  الطراز،  عالمّي  إنمائّيا  بنكا  يكون  أن  على  “البنك”  يعمل 
في  الشاملة  البشرية  التنمية  وجه  تغيير  في  يساهم  المبادئ، 
العاَلَم على استعادة  العالم اإلسالمّي إلى حّد بعيد ويساعد هذا 

كرامته.

رسالته
مع  الشاملة،  البشرّية  بالتنمية  النهوض  في  “البنك”  رسالة  تكمن 
إيالء اهتمام خاّص للمجاالت ذات األولوّية التي تتمثل في التخفيف 
وتحسين  بالتعليم،  والنهوض  بالصحة،  واالرتقاء  الفقر،  وطأة  من 

الحوكمة، وتحقيق االزدهار للناس.

أعضاؤه
والشروط  العاَلم.  مناطق  مختلف  من  عضوا  بلدا   57 البنك  يضّم 
عضوا  لذلك  ح  المرشَّ البلد  يكوَن  أن  هي:  إليه  لالنضمام  األساسّية 
اإلسالمّي”  المؤتمر  )“منظمة  اإلسالمّي”  التعاون  “منظمة  في 
َد القسَط األّوَل من الحّد األدنى من اكتتابه في أسهم  سابقا(، ويسدِّ

ره مجلس المحافظين من شروط. رأسمال “البنك”، ويقبَل ما قرَّ

رأسماله
اجتماعه  في  للتنمية”-  اإلسالمّي  “البنك  محافظي  مجلس  وافق 
العاّمة  الزيادة  قرار  على  )بالتمرير(-  واألربعين  الخامس  السنوّي 
السادسة في رأس المال بمبلغ قدره 5.5 مليار دينار إسالمّي. وفي 
دينار  مليار   50.6 فيه  المكتتب  البنك  رأسمال  بلغ   ،2021 سنة  نهاية 

إسالمّي.

مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية
اإلسالمّي  “البنك  هي:  كيانات  خمسة  من  البنك”  “مجموعة  تتألف 
و”المؤسسة  للتنمية”،  اإلسالمّي  البنك  و”معهد  للتنمية”، 
لتأمين  اإلسالمّية  و”المؤسسة  الخاّص”،  القطاع  لتنمية  اإلسالمّية 
اإلسالمّية  الدولية  و”المؤسسة  الصادرات”،  وائتمان  االستثمار 

لتمويل التجارة”.

مقّر البنك اإلسالمي للتنمية
جدة 

المختَصر02

نبذة عن البنك اإلسالمّي للتنمية
مقّره ومراكزه اإلقليمية

وله  له.  مقّرا  السعودية(  العربية  )المملكة  جّدة  مدينة  “البنك”  يّتخذ 
)قازاقستان(،  وألماتي  )نيجيريا(،  أبوجا  في:  إقليمّية  مراكز  عشرة 
وأنقرة )تركيا(، والقاهرة )مصر(، وداكار )السنغال(، وداكا )بنغالديش(، 
وجاكرتا )إندونيسيا(، وكمباال )أوغندا(، وباراماريبو )سورينام(، والرباط 

ز في كوااللمبور )ماليزيا(. )المغرب(؛ ومركز تميُّ

سنته المالية
كانت سنة “البنك” المالية هي السنة الهجرية القمرّية. غير أنها غيرت 
في 1 يناير 2016 إلى السنة الهجرية الشمسية، التي تبدأ من اليوم 
الحادي عشر من شهر الجدي )الموافق لألول من يناير( وتنتهي في 
اليوم العاشر من شهر الجدي )الموافق للحادي والثالثين من شهر 

ديسمبر( من كّل سنة.

وحدته الحسابية
وحدة “البنك” الحسابية هي الدينار اإلسالمّي، الذي يعادل وحدة من 

وحدات حقوق السحب الخاصة في “صندوق النقد الدولّي”.

اللغة
“البنك”، ولكن اإلنَكليزية والفرنسية  الرسمية في  اللغة  العربية هي 

ُتّتخذان أيضا لغتين للعمل.
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رسالة الرئيس
ظهور  بسبب  االقتصادّي  االنتعاش  آفاُق  تعّطلت   ،2021 سنة  في 
متحّورات جديدة لـ كوفيد - 19 وارتفاع التضّخم في العالم. أّما في 
جائحة   كشفت  إذ  متفاوتة.  االنتعاش  وتيرُة  زالت  فما  الحاضر،  الوقت 
كوفيد - 19 وضّخمت مشكالت عدم المساواة، واختالالت االقتصاد 
ل الديون، وعدم كفاية النظم الصحية.  الكّلّي، وعدم القدرة على تحمُّ
مشكلة  تزال  ال  اللقاحات  على  الحصول  في  الفجوة  فإن  كذلك، 

مطروحة.

وكانت بلداننا األعضاء شديدة التعرُّض لتأثيرات الجائحة ولم يكن العديد 
بأكثر  ذلك  فأّدى  صعوباتها.  لمواجهة  الكفاية  فيه  بما  زًا  مجهَّ منها 
من 51 مليون شخص في بلداننا األعضاء إلى الفقر المدقع. ويعتمد 
نحو ثالثة أرباع البلدان األعضاء في البنك على صادرات السلع، ويعيش 
النزاعات. ويتطلَّب  أحوااًل هشة ومتضررة من  البلدان  تلك  ثلث  أكثر من 
ف إلى  منا التصّدي لهذه الصعوبات اإلنمائية وغير اإلنمائية أن نتشوَّ
ما هو أبعد من مجرد االنتعاش، فنحرَص على بناء القدرة على الصمود 

ونساهَم في وضع مسار نمّو مستدام بعيد األمد لبلداننا األعضاء.

إنَّ التقاعس ليس خيار َمن يريد إحداث تغيير دائم. ولذلك يجب أن نتحّلى 
بالنباهة واالنتباه، فنبحَث باستمرار عن سبل تحسين مؤسستنا حتى 
تظل مالئمًة لبلدانها األعضاء. وكانت المشاورات مع األطراف المعنية 
مشاوراٍت   2021 السنوية  االجتماعات  خالل  األعضاء  البلدان  في 
االهتمام  إيالء  إلى  وعاّمة  مشتركة  حاجة  وجود  عن  فأبانت  مثمرة. 
 ،19  - كوفيد  من   االنتعاش  تعزيز  هي:  أولوية  ذات  مجاالت  لثالثة 
االقتصادّي  النمّو  وحفز  الصمود،  على  القدرة  وبناء  الفقر  ومكافحة 
بتحديث  المتعلق  عملنا  هت  وجَّ أولويات  وهي  بالبيئة.  المضّر  غير 
تتواءم  كي   )2025-2015( العشرية  البنك  استراتيجية  وتنشيط 
البنى  لتطوير  قصوى  أولويٌة  وُأعطَيت  األعضاء.  بلداننا  تطلعات  مع 
التحتية المستدامة ورأس المال البشرّي، ألنهما ركيزتان أساسيتان 

لمستقبل مستدام.

على  بعيد  حّد  إلى  البنك  مجموعة  اهتمام  انصّب   ،2021 سنة  وفي 
تمويل االنتعاش بعد جائحة  كوفيد - 19، فبلغت اعتماداُتها السنويُة 
دوالر  مليار   8.8( إسالمّي  دينار  مليار   6.3 النظر  قيد  السنة  خالل 
أي  الجائحة،  قبل  اعتماداتها  مستوى  تجاوز  رقم  وهو  أمريكي(. 
5.7 مليار دينار إسالمّي )7.9 مليار دوالر أمريكي( سنة 2019، و4.8 
مليار دينار إسالمّي )6.9 مليار دوالر أمريكي( سنة 2020. ولما كان 
معظم البلدان األعضاء يواجه انتعاشًا بطيئًا سنة 2021، فإّن مجموعة 
ن  يتضمَّ الذي  ي،  ب والتصدِّ للتأهُّ برنامجها االستراتيجّي  البنك واصلت 
وتشير  واالستئناف.  واالستعادة،  االستجابة،  التالية:  الثالثة  المحاور 
التقديراُت إلى أن عمليات البرنامج االستراتيجّي للتأهب والتصّدي قد 
أفادت 59 مليون شخص، وذلك بتمكينها من توفير اللقاحات، وتيسير 
األمن الغذائّي، وإيجاد فرص العمل، ودعم العاملين الصّحّيين، وتعزيز 

التعليم، وتمويل المشاريع.

المالية  على  ز  يركِّ المستدام  للتمويل  إطارًا  أيضًا  البنُك  واستحدث 
خضراء  صكوك  إصدار  من  تمّكنه  التي  والمستدامة  الخضراء 
ومستدامة من أجل تعبئة موارد من أسواق رؤوس األموال العالمية. 
بإصدار  أمريكّي  دوالر  مليارات   5 من  أكثر  اآلن  حتى  البنك  حشد  وقد 
منها  ُجمع  التي  باالستدامة،  المتعلقة  وصكوكه  الخضراء  صكوكه 
2.5 مليار دوالر أمريكّي سنة 2021. وهو ما ينّم عن حرص شديد على 
شراكات  عقد  وعلى   ،2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ 

قوية لتحقيق تلك األهداف.

التي وضعتها في  الثقة  للبلدان المساهمة على  ونعرب عن شكرنا 
البنك، فوافقت على الزيادة العامة السادسة في رأس المال وأكدت 
 .2023 يناير  في  االكتتاب  هذا  أقساط  دفع  وسيبدأ  فيها.  اكتتابها 
وهذا الدعم بالغ األهمية لمواصلة تعزيز جهود البنك ونحن ننتقل من 
بعد  ما  إلى  ونتطلع  ن”  المتوطِّ “المرض  مرحلة  إلى  “الجائحة”  مرحلة 
نمّو  مسار  وتحديد  الصمود  على  القدرة  بناء  على  للتركيز  االنتعاش 
أهداف  لتحقيق  سعيها  في  األعضاء  لبلداننا  األمد  بعيد  مستدام 
في  األعضاء  البلدان  والتزام  دعم  ساهم  وقد  المستدامة.  التنمية 
غلوبال،  بورز  أند  )ستاندرد  األربع  االئتمانّي  التصنيف  وكاالت  تأكيد 
والمؤسسة  ريتينغس،  وفيتش  للمستثمرين،  موديز  وخدمة 
 )AAA( الممتاز  االئتمانّي  تصنيَفها  االئتمانّي(  للتصنيف  الماليزية 

للبنك مع نظرة مستقبلية “مستقرة” سنة 2021.

لقد أنجزنا ما أنجزناه بفضل التزام موظفي البنك وتفانيهم على جميع 
المستويات. ولذلك َلزِْمنا سياسَة العمل من المنزل خالل سنة 2021 

حفاظًا على سالمتهم وأمنهم.

وسنواصل التعويل على تفكير موظفينا النقدّي واإلبداعّي والمتنّوع 
تنا. لقد وضعت بلداننا األعضاء ثقتها في مؤسستنا،  في تنفيذ مهمَّ
على  مساعدتها  على  حريصًا  للتنمية  اإلسالمي  البنك  وسيظل 
الدعم  الحالية فما بعدها، وتقديم  األزمات  ِخالِل  إيجاد طريقها في 
االنتعاش  وتحقيق  الصمود  على  القدرة  لبناء  الاّلزمين  والمساندة 

المستدام والشامل.

د. محمد سليمان الجاسر
 رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

رئيس مجلس المديرين التنفيذيين

رسالة الرئيس



أنشطة مجموعة البنك

 تعزيز االنتعاش بعد2
جائحة كوفيد - 19

1
يلخص هذا الفصل األداء 
االقتصادّي الذي حققه 
البنك في اآلونة األخيرة، 
وأبرز النتائج التشغيلية، 

والمبادرات واإلنجازات 
األساسية سنة 2021.

في سنة 2021، واصل البنك 
تخصيَص الموارد للتخفيف 

من تأثير كوفيد - 19 ووْضَع 
البلدان األعضاء على طريق 

االنتعاش.

المختَصر04



تقديم الفصول

دعم النمّو والتنمية الشاملني3

 تعزيز الفعالية4
سية المؤسَّ

ط هذا الفصل الضوء  يسلِّ
على ما للبنك من تأثيرات 

إيجابية على الصحة 
والتعليم والبنى التحتية 

والتمكين االقتصادّي، 
طبقًا لخطة عام 2030.

ن هذا الفصل أن  يبيِّ
التأثير اإلنمائّي للبنك 
ترفده آليات حوكمّية 

ومؤسسية فعالة.
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الموجز: حصيلة سنة
 2021 سنة  متوقعًا  كان  الذي   19  - كوفيد  من   التعافي  ل  َتعطَّ
فرض  بلدان  عدة  فأعادت  التضخم.  وارتفاع  جديدة  رات  متحوِّ بظهور 
واضطراب  الطاقة  أسعار  تصاعد  تسبب  حين  في  التنقل،  على  قيود 
اإلمدادات في تضخم مرتفع وعاّم. وأدت تداعيات الجائحة إلى إعاقة 
النمّو، إذ تقلص الناتج اإلجمالّي للبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي 

للتنمية )“البنك”( بنسبة 1.7% سنة 2020.

البنك”(  )“مجموعة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  دعم  وكان 
ضرورّيًا لضمان بقاء البلدان األعضاء على مسار االنتعاش والنمّو البعيد 
ما   2021 سنة  البنك  اعتمادات  صافي  بلغ  المنظور،  هذا  ومن  األمد. 
أمريكي(. ويندرج  دينار إسالمّي )8.8 مليار دوالر  مجموعه 6.3 مليار 
هذا الدعم في ثالثة مجاالت واسعة هي: مكافحة الجائحة والفقر؛ 
وشاملة  الصمود  على  وقادرة  بالبيئة  مضّرة  غير  اقتصادات  وبناء 

ومستدامة؛ وتحسين الفعالية المؤسسية.

ونعرض هنا نبذة عن عملنا في هذه المجاالت الثالثة.

مكافحة الجائحة والفقر
التنفيذيين على تمديد  المديرين    في سنة 2021، وافق مجلس 
البرنامج االستراتيجي للتأّهب والتصّدي، ومنه آلية مجموعة البنك 
للحصول على اللقاحات. وبفضل هذا التمديد، زادت مجموعة البنك 
أبريل  في  أمريكي  دوالر  مليار   2.27 من  التمويلّي  التزامها  من 
دوالر  مليون   770 تمثل  أمريكي،  دوالر  مليار   4.43 إلى   2020
نتها المؤسسة اإلسالمية  أمريكي منها حجم األعمال التي أمَّ
لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات. وارتفع إجمالي مبلغ التمويل 
الذي اعتمدته مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى 3.36 مليار 

دوالر أمريكي مقابل 3.1 مليار دوالر أمريكي سنة 2020.

توزيع  اللقاحات  على  للحصول  البنك  مجموعة  آلية  برنامج     يغطي 
على  البنك  وافق  وقد  تصنيعها.  ودعم  وشراءها  اللقاحات 
للحصول  البنك  مجموعة  آلية  برنامج  إطار  في  مشاريع  ثالثة 
وقرقيزستان،  غينيا،  في  المشاريع  هذه  وتوجد  اللقاحات.  على 

وباكستان، بمبلغ إجمالّي يناهز 100 مليون دوالر أمريكي.

للتأّهب  االستراتيجي  البرنامج  عمليات  أن  إلى  التقديرات     تشير 
والتصّدي أفادت 59 مليون شخص بتوفير التلقيح واألمن الغذائّي 
المشاريع.  ودعم  والتعليم  الصحيين  والعاملين  العمل  وفرص 
واعتمد صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية- كياُن البنك المختّص 
رًة وِمَنحًا بمبلغ قدره 61.3  بالتخفيف من وطأة الفقر- قروضًا ميسَّ
مليون دوالر أمريكي سنة 2021، وذلك لتمويل مشاريع الحّد من 

الفقر.

  لضمان سالسة المعامالت المتعلقة بالتصدي الضطراب سلسلة 
في  اًل  ممثَّ البنك،  أطلق   ،19  - كوفيد  عن   الناجم  اإلمدادات، 
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات- كيانه 
في  البنك  بمجموعة  المتعلقة  الضمان  آلية  بالتأمين-،  المختّص 
استيراد  دعم  أجل  من  الضمان”(  )“آلية   19  - كوفيد  جائحة   إطار 
ص أكثر  المعدات الطبية واألغذية األساسية وسلع الطاقة. وُخصِّ
من 770 مليون دوالر أمريكي من القدرة التأمينية في إطار آلية 

الضمان حتى اآلن.

كان دعم مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية (“مجموعة 

البنك”) ضرورّيًا لضمان بقاء البلدان 
األعضاء على مسار االنتعاش 

والنمّو البعيد األمد. 
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من  أكثر  لتقديم  ُبعد  عن  الصحية  الرعاية  تكنولوجيات  رت     ُسخِّ
بفيروس   مصاب   175,000 من  ألكثر  استشارة   85,000 
كوفيد - 19 مع مشورة ومتابعة على مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع في البلدان األعضاء، وحتى في مناطق النزاع.

بناء اقتصادات غري مضّرة ابلبيئة وقادرة على الصمود 
وشاملة ومستدامة

  استحدث البنك إطارًا للتمويل المستدام من أجل النفاذ إلى فضاء 
قد  وكان  واالستدامة.  بالبيئة  المرتبطة  األموال  رؤوس  أسواق 
وصكوك  خضراء  صكوكًا  المستدام،  التمويل  إطار  بموجب  أصدر، 
استدامة من أجل حشد أكثر من 5 مليارات دوالر أمريكي لمشاريع 
بالمناخ، وال سيما في  التنمية االجتماعية والمشاريع المتعلقة 
قطاع الصحة. وفي مارس 2021، أصدر صكوكه الثانية المتعلقة 
باالستدامة، وهو أيضًا أكبر إصدار له في مجال الصكوك حتى اآلن، 

بمبلغ قدره 2.5 مليار دوالر أمريكي.

 243.60 الخاص  القطاع  لتنمية  اإلسالمية  المؤسسة    اعتمدت 
واعتمدت  الخاص.  القطاع  تنمية  لدعم  أمريكي  دوالر  مليون 
دوالر  مليار   6.4 التجارة  لتمويل  اإلسالمية  الدولية  المؤسسة 
جائحة   إّبان  الصمود  على  االقتصادية  القدرة  لدعم   أمريكي 
ن من إيجاد 55,000 فرصة عمل وتزويد  كوفيد - 19، وهو ما مكَّ
11 مليون شخص بالكهرباء. وقامت المؤسسة اإلسالمية لتأمين 
مليار   9.8 قدره  بمبلغ  أعمال  بتأمين  الصادرات  وائتمان  االستثمار 
بين  واالستثمارات  والواردات  الصادرات  يغطي  أمريكي،  دوالر 

البلدان األعضاء، وبين البلدان األعضاء وبقية العالم.

الصمود  على  الهشة  المنشآت  قدرة  تعزيز  برنامج    بفضل 
االقتصادّي، اعتمدت مجموعة البنك 91.40 مليون دوالر أمريكي 
 520 من  أكثر  البنك  حشد  ذلك،  إلى  وإضافًة   .2020 سنة  منذ 
االقتصادي  بالتمكين  المتعلقة  لتدخالته  أمريكي  دوالر  مليون 
للتمكين  صندوقًا  ذلك  وشمل  األعضاء.  للبلدان  هة  والموجَّ
االقتصادي بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي لفائدة أوزبكستان، 

أطِلق خالل االجتماعات السنوية )2021( بطشقند.

بالعمل  المتعلقة  خطته  تنفيذ  البنك  واصل   ،2021 سنة     في 
بها  يمكن  التي  الطرائق  د  تحدِّ التي   ،)2025-2020( المناخي 
سنة  قبل   %35 وهو  المناخّي،  التمويل  مجال  في  هدفه  بلوغ 
القطاعات  مختلف  في  مشروعًا   40 نحو  حماية  وجرت   .2025
اغتنام  أجل  من  المادية  المناخ  مخاطر  من  اإلقليمية  والمراكز 

الفرص والتخفيف من تأثير تغير المناخ.

البنك  أجرى  الرقمية”،  “الفجوة  العمل على حّل مشكلة    في إطار 
دراسًة  الوسطى  آلسيا  اإلقليمي  االقتصادي  التعاون  ومعهد 
مجال  في  والتدّخالت  األولوية  ذات  األساسية  المجاالت  د  تحدِّ
البلدان  مع  أيضًا  البنك  تعاون  ذلك،  وبموازاة  الرقمّي.  االقتصاد 
على  أفريقيا  لغرب  واالقتصادّي  النقدّي  االتحاد  في  األعضاء 
البلدان  في  الرقمّي  االقتصاد  لتطوير  إقليمي  برنامج  صياغة 

األعضاء.

المستدامة  التنمية  لبيانات  العالمية  والشراكة  البنك    ساعد 
حكومتي السنغال وتوغو على جمع البيانات في الوقت المناسب 
بفضل تكنولوجيا ناسا لألقمار الصناعية وتحليالت خدمات أمازون 
المتعلقة  البيئية  البيانات  وتتبُّع  رصد  من  مّكنهما  ما  وهو  ويب، 

بالزراعة وتدبير المياه.

تحسني الفعالية المؤسسية

مت البلدان األعضاء دعمًا هائاًل للبنك، إذ اعُتِمدت الزيادة العامة    قدَّ
إسالمّي  دينار  مليار   5.5 قدره  بمبلغ  المال  رأس  في  السادسة 
تعزيز  لمواصلة  األهمية  بالغ  دعم  وهو   .2020 ديسمبر  في 
جهود البنك في التصّدي لجائحة  كوفيد - 19 وفي تمكين البلدان 

األعضاء من بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

إلى  قوية  رسالة  المال  لرأس  السادسة  العامة  الزيادة    أرسلت 
يحظى  البنك  أن  مفادها  الكبرى  االئتمانّي  التصنيف  وكاالت 
وكاالت  أكدت  وقد  فيه.  المساهمة  الجهات  من  قوّي  بدعم 
التصنيف االئتمانّي األربع )ستاندرد أند بورز غلوبال، وخدمة موديز 
للمستثمرين، وفيتش ريتينغس، والمؤسسة الماليزية للتصنيف 
نظرة  مع  للبنك   )AAA( الممتاز  االئتمانّي  التصنيف  االئتمانّي( 

مستقبلية “مستقرة” سنة 2021.

للتوصل  مستديرة  مائدة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  محافظو    عقد 
اإلنمائية  المشكالت  تذليل  طريقة  بخصوص  مشتركة  رؤية  إلى 
وفرص  والحلول   19  - كوفيد  جائحة   تطرحها  التي  الخطيرة 
والبعيد.  والمتوسط  القصير  المدى  على  المحتملة  التعافي 
وبعبارة أدّق، تناولت المائدة المستديرة ثالثة محاور رئيسة هي: 
وبناء  الفقر  ومكافحة   ،19  - كوفيد  جائحة   من  التعافي  تعزيز 

القدرة على الصمود، وحفز النمّو االقتصادّي غير المضّر بالبيئة.

  اكتمل مشروع رؤية واستراتيجية ونموذج المواهب سنة 2021، 
والتقييم،  باالستقطاب،  تتعلق  وتوجيهات  أطر  ستة  وشمل 
والرصد.  للخلف،  والتخطيط  المهنية،  المسارات  وإدارة  والتطوير، 
مجموعة  لفائدة  القيادة  تطوير  برنامج  بنجاٍح  البنك  ونّفذ  نجح  وقد 
ته المتمثلة  من مديري اإلدارات ومديري الشعب في إطار مهمَّ

في بناء القدرات القيادية في البنك.

وال  البنك،  أولويات  رأس  على  الموظفين  وأمن  سالمة    كانت 
جّدًا  فعالة  العمل  استمرار  إدارة  تدابير  وكانت  الجائحة.  إّبان  سيما 
في ضمان سالمة موظفي البنك، سواٌء في المقّر أو في بقية 
المتسلسل واللقاحات  البوليمراز  اختبارات تفاعل  مت  العالم. وُقدِّ
بعناية  المكاتب  إلى  الموظفين  ذت عملية عودة  للموظفين، وُنفِّ
وبالتدريج. وسهر مركز إدارة المرافق وتقديم الخدمات على عودة 

سلسة وصحية ومريحة إلى العمل.

الموجز: حصيلة سنة
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صافي اعتمادات مجموعة البنك بحسب البلدان والكيانات  )بماليين الدوالرات األمريكية(

سنة 2021 بإيجاز
االعتمادات 

1993.7 مليون دوالر أمريكّي ⚪  موارد البنك الرأسمالية العادية 
243.6 مليون دوالر أمريكّي ⚪  المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 

6429.7 مليون دوالر أمريكّي ⚪ المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
143.2 مليون دوالر أمريكّي ⚪  أخرى2 

 بلغ صافي اعتمادات مجموعة
البنك سنة 2021 ما مجموعه

6.3 مليار دينار إسالمّي  
)8.8 مليار دوالر أمريكي(

صافي دخل البنك اإلسالمي للتنمية سنة 2021

106.9 مليون دينار إسالمي

يعود تاريخ البيانات الواردة في هذا الجدول إلى 31 ديسمبر 2021.  1
2  وتشمل عمليات “صندوق تثمير ممتلكات األوقاف” و”التمكين االقتصادّي” و”برنامج تمويل 
القطاع  لتنمية  اإلسالمّية  “المؤسسة  وصناديق  اإلسالمّية”  البنوك  و”محفظة  الصادرات” 
الخاّص” و”صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية” و”عمليات تمويل الواردات” و”عمليات المعونة 

الخاصة” و”العلوم والتكنولوجيا واالبتكار” والصناديق االستئمانية والوقف.



سنة 2021 بإيجاز
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يبلغ عدد البلدان األعضاء في البنك حاليًا

57 بلدًا
أين نعمل 

 آسيا وأمريكا
الالتينية وأورواب 

%31.0

 الرشق األوسط
وشمال أفريقيا

%37.1

 أفريقيا جنوب
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%26.7 المشاريع اإلقليمية

%5.1
 البلدان غري
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%0.1
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ثالثة مجاالت واسعة للدعم

معالم من هذه المجاالت 
الواسعة الثالثة

كان دعم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )“مجموعة البنك”( ضروراّيً لضمان بقاء 
البلدان األعضاء على مسار االنتعاش والنمّو البعيد األمد. ومن هذا المنظور، بلغ صافي 

اعتمادات البنك سنة 2021 ما مجموعه

8.8 مليار دوالر أمريكي
)6.3 مليار دينار إسالمّي (

 بناء اقتصادات غري
مضّرة  ابلبيئة وقادرة على 

الصمود وشاملة ومستدامة
ُحِشدت 

5 مليارات دوالر أمريكّي 
بموجب صكوك خضراء وصكوك استدامة

اعُتمدت

91 مليون دوالر أمريكّي 
من أجل قدرة المنشآت على الصمود االقتصادّي

تحسني الفعالية المؤسسية
اعُتِمدت الزايدة العامة السادسة في رأس المال بمبلغ 

قدره 

7.9 مليار دوالر أمريكي  
في ديسمرب 2020

أكدت وكاالت التصنيف االئتمانّي الرئيسة األربع التصنيف 
االئتمانّي الممتاز 

)AAA(
 للبنك مع نظرة مستقبلية

“مستقرة” 
سنة 2021

مكافحة الجائحة والفقر
زادت مجموعة البنك من الزتامها التمويلّي في 

إطار الربنامج االسرتاتيجي للتأّهب والتصّدي من 

2.27 مليار دوالر أمريكي  
سنة 2020 إلى

4.43 مليار دوالر أمريكي 
سنة 2021

اعُتمدت

100 مليون دوالر أمريكي  
لفائدة برنامج آلية الحصول على اللقاحات

المختَصر10



ثالثة مجاالت واسعة للدعم
سنة 2021 بإيجاز

مكافحة كوفيد - 19
تلقيح

2.7 مليون 
شخص في

 1,522
مركزًا جديدًا للتلقيح

وصول حمالت التوعية إلى

49 مليون 
شخص 

دعم 

9.7 مليون 
أرسة بحصص غذائية 

توفري

308,000 فرصة عمل 
إلنعاش سالسل القيمة ذات األولوية

دعم بناء قدرات

ًا   31,696  عاماًل صحّي
استفادة

 15,000 
منشأة صغرى

أو أرسة من خدمات التمويل األصغر

استفادة

40,000 طالب  
من برامج التعلُّم اإللكرتونّي 

حصول

18,304 منشآت صغرية أو متوسطة 
على دعم مالّي

إجمااًل

59 مليون مستفيد

11 من التقرير السنوّي 2021



نمّو غري مضّر ابلبيئة وقادر على الصمود وشامل

%10  ⚪ 
 لمشاريع غري
مضّرة ابلبيئة

⚪  237.3 مليون دوالر 
 أمريكّي

لمشاريع التعليم

⚪  في سنة 2021، اعتمد 
 البنك 

724.9 مليون دوالر 
أمريكي لتمويل البىن 
التحتية الخاصة ابلنقل

 ⚪  172.3 مليون دوالر أمريكي
للرعاية الصحية الشاملة

ِمد  ⚪  اعُت
 227 مليون دوالر أمريكّي 

من أجل زايدة اإلمداد ابلطاقة والكهرابء

 ⚪   اعُتمد
 275.9 مليون دوالر أمريكي 
سنة 2021 لتمويل مشاريع 

المياه والصرف الصحي

تطوير رأس المال البرشّي
في سنة 2021، اعُتمد تمويل إجمالّي من موارد البنك الرأسمالية العادية قدره 

409.6 مليون دوالر أمريكي  
للتعليم والصحة

البىن التحتية
ص  في سنة 2021، ُخصِّ

1.23 مليار دوالر أمريكي، 
شملت الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحّي

صت 90% من العائدات  ⚪  ُخصِّ
لمشاريع اجتماعية

المالية المستدامة
وضع البنك إطارًا للمالية المستدامة طبقًا للمعايير اليت حددتها الجمعية الدولية 

ألسواق رأس المال.

وفي مارس 2021، أصدر البنك صكوكه الثانية المتعلقة ابالستدامة، وهو أيضًا 
أكرب إصدار صكوك له في مجال الصكوك حىت اآلن. وقد حشدت صكوك االستدامة 

الثانية هذه

2.5 مليار دوالر أمريكي

المنح الدراسية
اعُتمدت 

7 ماليين دوالر أمريكي  
سنة 2021 لمنح دراسية متنوعة. 

 المرحلة الجامعية األولى: 
ًا من    92 طالب

62 بلدًا 

 مرحلة الدكتوراه: 
ًا من    87 طالب

48 بلدًا

 مرحلة
الماجستري:

ًا من   37 طالب
35 بلدًا  

المختَصر12

األمن الغذائّي
ص ُخصِّ

292.2 مليون دوالر أمريكي  
سنة 2021 لقطاع الزراعة. وشمل ذلك:

80 مليون دوالر 
 أمريكي

ألنظمة الرّي في 
أوغندا

 150.52 مليون دوالر
 أمريكي

 لمنطقة خاصة ابلتحويل
الزراعي الصناعي في نيجرياي



نمّو غري مضّر ابلبيئة وقادر على الصمود وشامل
سنة 2021 بإيجاز

النساء والشباب
في سنة 2021، اعتمد البنك اسرتاتيجية تنفيذ 

سياسة تمكني النساء. وُدِمج تمكني النساء 
والشباب في أكرث من 

 35
مرشوعًا للبنك خالل السنة قيد النظر

ُحشد

11.25 مليون دوالر أمريكّي  
لربنامج تمكني المنشآت الصغرية والمتوسطة لنساء 

غرب أفريقيا في سالسل قيمة األرز 

13 من التقرير السنوّي 2021



المختَصر14

تحسني الفعالية المؤسسية
في سنة 2021، رشع البنك في تنفيذ إطار إدارة وحوكمة مخاطر 
النموذج من أجل التخفيف بطريقة استباقية من تعرضه للمخاطر 

المرتبطة ابلنماذج

أنِشئت محكمة إدارية جديدة لتسوية الزناعات المهنية بني 
موظفي البنك وهذه المؤسسة

اكتملت

 20
اسرتاتيجية رشاكة ُقطرية   

ع إطالق سّت اسرتاتيجيات رشاكة ُقطرية  سنة 2010، وُيتوقَّ
أخرى سنة 2022

14

 جرى تقييم 

10 مشاريع
في البلدان األعضاء خالل سنة 2021، وغّطت القطاعات 

التالية: الطاقة، والصحة، والتعليم، والنقل، 
والمياه والصرف الصحي، والزراعة والتنمية 
الريفية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نة  وربط 800,000 مزنل آخر أبنظمة صرف صحي محسَّ
180,000 طالب في مختلف المستوايت التعليمية  

مليون شخص
 32
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ي النمو االقتصادّي
وتوفري التدريب لنحو 70,000 شخص ومن ثم المساهمة ف

 

 



م في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة األساسية التالية:  خالل سنة 2021، ساهم البنك في التقدُّ
الهدف 1، والهدف 2، والهدف 3، والهدف 4، والهدف 6، والهدف 7، والهدف 9

بعض األمثلة على مساهماتنا في تحقيق األهداف:

سنة 2021 بإيجاز

15 من التقرير السنوّي 2021

التقدُّم المحَرز في طريق تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة
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