
 (2021) 1443-1442

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

التقرير السنوي





الفهرس
قائمة الجداول واألشكال ............................................................... 3

خطاب اإلحالة .............................................................................. 4

أعضاء مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 2021 ................ 5

نبذة عن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ...................................... 6

رسالة الرئيس .............................................................................. 7

الموجز ....................................................................................... 8

الفصل األول: التعافي ما بعد كوفيد - 19 وتحدياته ............................. 14
األثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة كوفيد - 19 ............................................... 14
تعاٍف مهم لكنه متفاوت في سنة 2021 ...................................................... 15

الفصل الثاني: الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .... 18
الفقر الناتج عن تدني الدخل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .... 18
الفقر المتعدد األبعاد في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .... 20
األمن الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ............... 20

الفصل الثالث: دور الصندوق في الحد من الفقر في البلدان األعضاء ....... 24
عمليات الصندوق منذ تأسيسه ...................................................................... 24
عمليات الصندوق في سنة 2021 .................................................................. 26
تنفيذ استراتيجية سنة 2030 ........................................................................... 31

الفصل الرابع: الحوكمة المؤسسية ................................................ 36
أنشطة مجلس المحافظين ....................................................................... 36
أنشطة مجلس المديرين التنفيذيين ................................................................... 36

الفصل الخامس: لمحة مالية عامة .................................................. 42

الملحق 1: المنح والقروض التي اعتمدها الصندوق في سنة 2021 .............. 47

الملحق 2: وصف مختصر للمشاريع والبرامج المعتمدة في سنة 2021 .......... 48

الملحق 3: قائمة المساهمة في رأسمال الصندوق  ..................................... 52

الملحق 4: القوائم المالية وتقرير المراجعين المستقلين ................................. 54





التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 2021

 قائمة الجداول

 قائمة األشكال

الجدول 1.2     البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بحسب فئات الدخل ............................................................................ 18

الجدول 2.2     نسبة األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في مناطق منظمة التعاون اإلسالمي ................................................. 19

الجدول 1.3     ملخص األثر الناتج عن دعم الصندوق للبلدان األعضاء ................................................................................................. 25

الجدول 2.3     المنح والقروض التي اعتمدها الصندوق في سنة 2021 ............................................................................................. 29

الجدول 3.3     التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات العشر ................................................................................................................... 32

الجدول 4.3     المساهمات في رأس المال خالل سنة 2021 ............................................................................................................. 33

الجدول 5.3     مجموعة صناديق اإلحسان لالستثمارات الوقفية ........................................................................................................ 33

الجدول 1.5     أصول الصندوق ....................................................................................................................................................... 43

الجدول 2.5     إجمالي الدخل وصافي الدخل..................................................................................................................................... 44

الجدول 3.5     إجمالي الدخل من أصول الخزينة ................................................................................................................................ 44

الشـكـل 1.1     تراجع االقتصاد في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في سنة 2020 ......................................................................... 14

الشـكـل 2.1     توقعات النمو في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لسنة 2021 ................................................................................. 15

الشـكـل 1.2     عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ..................................................... 19

الشـكـل 2.2     مؤشر الجوع العالمي لسنة 2018 في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدخل المنخفض .................. 20

الشـكـل 1.3     اعتمادات الصندوق للفترة 2021-2009 .................................................................................................................... 24

الشـكـل 2.3     عمليات الصندوق بحسب القطاعات للفترة 2021-2009 ........................................................................................... 26

الشـكـل 3.3     أهداف التنمية المستدامة ........................................................................................................................................ 26

الشـكـل 4.3     المنح والقروض التي قدمها الصندوق في سنة 2021 ............................................................................................... 26

الشـكـل 5.3     اعتمادات الصندوق بحسب القطاعات في سنة 2021 ................................................................................................ 27

الشـكـل 6.3     اعتمادات الصندوق بحسب المناطق في سنة 2021 .................................................................................................. 28

الشـكـل 7.3     اعتمادات الصندوق بحسب البلدان في سنة 2021 .................................................................................................... 28

الشـكـل 8.3     االعتمادات بحسب البرامج والمشاريع في سنة 2021 ................................................................................................ 30

الشـكـل 9.3     موارد رأس المال المعّبأة من البلدان األعضاء خالل الفترة 2021-2016 ....................................................................... 33

الشـكـل 1.5     مصادر دخل الخزينة بالنسب المئوية .......................................................................................................................... 44

الشـكـل 2.5     معدل صرف التمويل للمشاريع التي مولها الصندوق للفترة 2021-2010 .................................................................... 46

3



التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 2021

خطاب اإلحالة

بسم الله الرحمن الرحيم

 معالي رئيسة مجلس محافظي صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

صاحبة المعالي،

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الصندوق، إدارة  لمجلس  رئيسًا  وبصفتي  للتنمية،  اإلسالمي  التضامن  صندوق  لوائح  إلى   استنادًا 
للتنمية التضامن اإلسالمي  السنوي لصندوق  التقريَر  الموقر  المحافظين  إلى مجلس  أقّدم  أن   يشرفني 

1442-1443 )2021(.أ لسنة 

في المنتهية  للسنة  المَراَجَعة  المالية  وقوائمه  وأنشطته،  الصندوق،  عمليـات  التقـرير  هذا   ويتضمن 
2021.أ 31 ديسمبر 

واالحترام. التقدير  آيات  أسمى  بقبول  المعالي،  صاحبة  يا  وتفضلوا، 

د. محمد سليمان الجاسر
 رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
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 أعضاء مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
في سنة 2021

 معالي د. محمد سليمان الجاسر 

سعادة األستاذ حسن جعفر عبد الرحمن

سعادة األستاذ عبد الغفار العوضي

سعادة األستاذ خلف سلطان الظاهري

 سعادة األستاذ ميان أسد حياة الدين

سعادة الدكتور شاكر إرجان غول

 سعادة األستاذ عيسى جاندي

سعادة األستاذ عباس معمر نجاد

سعادة األستاذ خليفة سار

 سعادة األستاذ إيريك مبايهسرا سعادة األستاذ تامرالن تاجييف

سعادة األستاذة أنوشكا رمضاني

سعادة الدكتور محمود عيسى دوتسي

سعادة الدكتورة ندى مسعود

سعادة الدكتور عمار حمد خلف إبراهيم

سعادة األستاذ العزيز فايد

سعادة األستاذ بدر أحمد العمادي

سعادة األستاذ حامد العربي الحضيري 

معالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي
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نبذة عن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

 ُأنشئ صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )الصندوق( في سنة 2007 باعتباره صندوقًا خاصًا
تابعًا للبنك اإلسالمي للتنمية )البنك(، وذلك بهدف:

المجاالت التي تشّكل أولويًة للصندوق

التنمية البشرية
)التعليم، والصحة،

والمياه، والصرف الصحي(

 يرى الصندوق - والبنك ككّل - أّن الفقر ظاهرة متعددة األبعاد ال تقتصر على الفقر التقليدي الناتج عن تدني الدخل. وينطوي
الفقر أيضًا على الحرمان الشديد من الخدمات الصحية والتعليمية ومتطلبات العيش، ومنها السكن، والمياه، والصرف الصحي.

ما الفقر؟

 التنمية الزراعية
والريفية

تطوير البنى
 التحتية األساسية

 في المناطق
الريفية

بناء القدرات
 تمكين النساء

والشباب

 مكافحة الفقر والنهوض بالنمو
 االقتصادي الذي يخدم الفقراء

في البلدان األعضاء

 تقديم الدعم المالي لتحسين
 القدرة اإلنتاجية والوسائل
المستدامة إلدرار الدخل

على الفقراء

تطوير التنمية البشرية، وال سّيما
تقليص مستويات األمية

والقضاء على
األمراض واألوبئة
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رسالة الرئيس

د. محمد سليمان الجاسر
رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

زالت جائحة كوفيد- 19 بالصعاب. وما  أخرى حافلة  2021 سنة   كانت سنة 

البشر حياة  على  الرهيبة  بآثارها  تلقي  سبقتها،  التي  السنة  في  بدأت   التي 

 وسبل معيشتهم في جميع أنحاء العالم. ولم ُتؤدِّ هذه الجائحة إلى تدهور

من تحّقق  ما  ض  قوَّ تغييرا  الفقر  حدود  أيضًا  غّيرت  بل  فحسب،   االقتصاد 

األمر هذا  وينطبق  الفقر.  براثن  إلى  البشر  من  بالماليين  ودفع   مكتسبات 

 خصوصًا على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تضم ٪40

مجموع من   ٪22 ُيشّكل سوى  ال  عدد سكانها  أّن  مع  العالم،  فقراء   من 

سكان العالم.    

 ولكن هذه السنة كانت أيضًا سنَة أمٍل وتفاؤل، ولم يمنع ظهور المتحّوَرين

يتعلق وفيما  التعافي.  مسار  في  المواصلة  من  العالَم  وأوميكرون   دلتا 

 بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كان من المتوقع أن يبلغ

 االنتعاش االقتصادي نسبة 2.5٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع، و٪8.5

الدخل البلدان ذات  المتوسط األعلى، و3.5٪ في  الدخل  البلدان ذات   في 

 المتوسط األدنى، و2.8٪ في البلدان ذات الدخل المنخفض. ومع أّن هذا

 التعافي كان متفاوتًا من منطقة جغرافية إلى أخرى ومن فئة دخل إلى أخرى،

 فقد كان كافيًا لبعث األمل. وقد أدى صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

)الصندوق( دورًا بارزًا في جهود التعافي التي بذلتها البلدان األعضاء.     

للتنمية اإلسالمي  البنك  لمجموعة  أداًة  باعتباره  الصندوق،  تصّدى   وقد 

 )البنك( للتخفيف من حدة الفقر، للتحديات الناجمة عن كوفيد- 19 بطريقة

رة. وقد زاد المبلغ األّولي الذي خصصه الصندوق بقيمة 50  استراتيجية ومؤثِّ

 مليون دوالر أمريكي -في إطار البرنامج االستراتيجي لمجموعة البنك للتأهب

 واالستجابة - بسرعة فبلغ 232 مليون دوالر أمريكي لتلبية الطلب المتزايد

رة  من البلدان األعضاء. وفي سنة 2021 وحدها، قّدم الصندوق قروضًا ُميسَّ

ص حوالي ٪40  وِمنحًا فاقت 62 مليون دوالر أمريكي للبلدان األعضاء. وُخصِّ

 من هذه الموارد لقطاع الصحة. وفضاًل على ذلك، استفاد قطاعا التعليم

والزراعة من 15٪ من اعتمادات الصندوق لسنة 2021.   

الرائدة، الصندوق  برامج  بواسطة  للبلدان األعضاء  الدعم  ُقّدم هذا   وسواء 

تضامن، وبرنامج  الضعيفة،  للمنشآت  االقتصادية  المرونة  تعزيز  برنامج   مثل 

وائتمان االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  بين  المشتركة   والمبادرة 

 الصادرات والصندوق لالستجابة في حاالت الطوارئ لجائحة كوفيد- 19، أو

الصندوق فإن  البنك،  أخرى مع مجموعة  وترتيبات  منفردة  برامج   بواسطة 

هذا وفي  واستدامتها.  وكفاءتها  تدخالته  عينيه مالءمة  نصب  دائمًا   يضع 

 الصدد، شّدد تقرير الفعالية اإلنمائية الذي ُنشر أخيرا على أن هذه االعتبارات

البلدان في  التنمية  دعم  في  الصندوق  إليه  يستند  الذي  األساس   هي 

األعضاء، الذي تجاوز مليار دوالر أمريكي منذ إنشاء الصندوق.      

 وبالرغم من الظروف الحالية الصعبة، فإن تنفيذ استراتيجية الصندوق حتى

 سنة 2030 يتواصل بطريقة ُمرِضَية. وقد حققت المبادرات العشر المندرجة

 ضمن االستراتيجية تقّدمًا ذا شأن، وأنا على يقين أّن هذه اإلنجازات ستعّزز أثر

الصندوق في الحد من الفقر في البلدان األعضاء.  

البلدان األعضاء في الصندوق . وبالرغم من الثقة التي تضعها   وإنني أقّدر 

أعضاء بلدان  عّدة  استجابت  فقد  السنة،  هذه  خالل  المسجلة   الصعوبات 

 استجابة إيجابية للعملية التي أجريناها لتعبئة الموارد بوفائها بالتزاماتها تجاه

 الصندوق كليًا أو جزئيًا. لذلك، أوّد أن أعرب عن امتناني لها على هذه الثقة.

تحذو أن  إلى  األخرى  األعضاء  البلدان  أدعو  أن  أيضًا  المناسبة  بهذه   وأوّد 

 حذوها فتدعم الصندوق من خالل الوفاء بالتعهدات وتقديم المساهمات.

 فمن خالل أشكال التضامن هذه وحدها يمكننا أن نحّقق معًا رؤية الصندوق

التعاون منظمة  في  األعضاء  البلدان  في  الفقر”  من  “الحد  في   المتمثلة 

اإلسالمي.
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 الدخل والفقر المتعدد األبعاد كبيرًا في البلدان األعضاء في منظمة التعاون

 اإلسالمي. ونتيجًة للجائحة، زاد الفقر المدقع اإلجمالي في البلدان األعضاء

 في البنك اإلسالمي للتنمية بنسبة 9٪ في سنة 2020. وكانت هذه الزيادة

 أكثر حدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )16٪(. وقد زاد عدد

البلدان الهشة بنسبة ٪10. الذين يعيشون في فقر مدقع في   األشخاص 

 وفي المجموع، وقع 51 مليون شخص في براثن الفقر في البلدان األعضاء

في منظمة التعاون اإلسالمي.

 بلدان ذات
دخل مرتفع

 بلدان ذات دخل
متوسط أعلى

 بلدان ذات دخل
متوسط أدنى

 بلدان ذات دخل
منخفض

 إذا كانت جائحة كوفيد - 19 قد بدأت في سنة 2020، فإن أثرها في العالم لم يظهر إاّل في سنة 2021. فقد اضطربت

بنسبة العالمي  لالقتصاد  نمو سلبي  إلى  ذلك  وُترجم  والخدمات.  السلع  تجارة  وتعطلت  واإلنتاج،  التجارية   األعمال 

 3.1-٪ في سنة 2020، فأدى إلى أزمة اقتصادية كان لها أثٌر سلبيٌّ حادٌّ في النساء، والشباب، والفقراء، والعاملين في

القطاعات غير الرسمية.     

 وتراجع االقتصاد في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة 1.7٪ في سنة 2020. غير أن هذا التراجع

 المنخفض نسبيًا ُيخفي تفاوتًا كبيرًا بين المناطق. ومع أّن جميع فئات الدخل األربع سجلت معدالت نمو سلبية في

سنة 2020، فقد كان االنكماش االقتصادي أكبر في البلدان المرتفعة الدخل.    

تعاٍف مهّم لكنه متفاوت

فقر متفاقم

انعدام األمن الغذائي

 توقعات النمو في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
في سنة 2021 )النسبة المئوية(

2.5

8.5

3.5
2.8

الموجز

 بالرغم من األثر السلبي لجائحة كوفيد- 19، فقد استأنف االقتصاد العالمي

 مسار النمو بحلول بداية السنة، وبدأت تجارة السلع تنتعش، وظهرت بوادر

االستقرار على أسعار المواد الغذائية، وزادت التحويالت المالية.

 غير أّن هذا التعافي كان متفاوتًا، ذلك أن االقتصادات الكبرى سجلت أكبر

 القفزات بفضل الدعم الضريبي الهائل وتحسين فرص الحصول على اللقاحات.

 وقد ُلوِحظ هذا التفاوت في التعافي أيضا في البلدان األعضاء في منظمة

ذات البلدان  اقتصادات  تنتعش  أن  المتوقع  من  وكان  اإلسالمي.   التعاون 

 الدخل المرتفع بنسبة 2.5٪ في سنة 2021 وبنسبة 4.2٪ في سنة 2022،

إلى  2010 الممتدة من سنة  الفترة  نموًا نسبته 3.5٪ في   بعدما شهدت 

الدخل ذات  البلدان  اقتصادات  تنمو  أن  ع  ُيتوقَّ كان  حين  في   .2019  سنة 

باقتصادات يتعلق  وفيما   .2021 8.5٪ في سنة  بنسبة  األعلى   المتوسط 

 البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى، كان من المتوقع أن تحقق نموا نسبته

الخاصة التوقعات  وبلغت   .2022 2021 و4.6٪ في سنة   3.5٪ في سنة 

2021 ونسبة ٪4.4 نسبة 2.8٪ في سنة  المنخفض  الدخل  ذات   بالبلدان 

في سنة 2022.

على الحصول  في  الكبيرة  الفوارق  إلى  التعافي  في  التفاوت  هذا   ويرجع 

اللقاحات وفي دعم السياسات.

لكن العالم،  سكان  من   ٪22 مجتمعًة  اإلسالمي  التعاون  منظمة   تضّم 

 مساهمة البلدان األعضاء في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ال تتجاوز ٪7،

في حين ُيمّثل عدد الفقراء فيها 40٪ من عدد الفقراء في العالم.

التقّدم بالرغم من  أنه  الدولي  البنك  نشرها  التي  األخيرة  البيانات   وأظهرت 

 الكبير الذي أحرز في الحد من الفقر في العالم، يظّل الفقر الناتج عن تدني

 إضافًة إلى األزمات االقتصادية وتدهور الدخل الناتج عنها، أدت الجائحة إلى

 تراجع إنتاج الغذاء، وتعّطل سالسل اإلمداد، وتضّخم أسعار المواد الغذائية.

 وساهمت هذه التطّورات في تفاقم انعدام األمن الغذائي في العالم وفي

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 2021

دور الصندوق في الحد من الفقر

عمليات الصندوق في سنة 2021

التغطية اإلقليمية

القطاعات الرئيسية

اعتمادات الصندوق للفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2021 )بماليين الدوالرات األمريكية(

االعتمادات بحسب المناطق في سنة 2021 بالنسبة المئوية 

2009

50.8

2013

69

2017

45.1

2011

61

2015

95.3

2019

47.8

2010

69.1

2014

110.3

2018

101.7

2012

95

2016

69

2020

44.37

2021

62.6

الزراعة

%15
التعليم

%15

الصحة

%38

الصناعة والتعدين

%3

 المياه، وخدمات
 الصرف الصحي،

والخدمات الحضرية

%9

قطاعات أخرى )المالية، اإلدارة العامة، العقارات
واألنشطة التجارية ذات الصلة(

%15

الطاقة

%5

أمريكي في شكل قروض تأسيسه حوالي مليار دوالر  الصندوق منذ   قدم 

رة وِمَنح للبلدان األعضاء. وزاد تمويل الصندوق من 50.8 مليون دوالر  ُميسَّ

 أمريكي في سنة 2009 إلى 69 مليون دوالر أمريكي في سنة 2010 قبل أن

 يتراجع إلى 61 مليون دوالر أمريكي في سنة 2011. ثم زاد التمويل في سنة

 2012 إلى 95 مليون دوالر أمريكي قبل أن يتراجع مجددا إلى 69.8 مليون

 دوالر أمريكي في سنة 2013. وكانت سنة 2014 أفضل سنة للصندوق، إذ

 وصل مبلغ االعتمادات إلى 110 ماليين دوالر أمريكي. وشهدت السنوات

 الثالث التي تلتها تراجعًا تدريجيًا لالعتمادات من 95 مليون دوالر أمريكي في

 سنة 2015 إلى 69 مليون دوالر أمريكي في سنة 2016 و45 مليون دوالر

دوالر مليون   101.7 إلى  االعتمادات  مبلغ  وزاد   .2017 سنة  في   أمريكي 

 أمريكي في سنة 2018 قبل أن يتراجع مجددًا إلى 47.8 مليون دوالر أمريكي

 في سنة 2019 و44.37 مليون دوالر أمريكي في سنة 2020. وبالرغم من

62.6 الصندوق  اعتمادات  بلغت  كوفيد - 19،  جائحة  عن  الناشئة   التحديات 

نسبتها ناهزت  زيادة  بذلك  لًة  ُمسجِّ  ،2021 أمريكي في سنة  دوالر   مليون 

41٪ مقارنة بأرقام سنة 2020.

شكل في  أمريكي  دوالر  مليون   31 مبلغ  من  األعضاء  البلدان   استفادت 

رة من اعتمادات الصندوق التي بلغت 62.6 مليون دوالر أمريكي  قروض ُميسَّ

في سنة 2021، في حين وصل مبلغ المنح إلى 31.6 مليون دوالر أمريكي.

الصحة، قطاعات  في  مشاريع  إلى  المذكورة  السنة  خالل  التمويل  ه   وُوجِّ

العقارات ومشاريع  الالجئين  دعم  ومشاريع  الصحي،  والصرف   والتعليم، 

الوقفية.

أفريقيا بلدان  إلى   2021 الصندوق في سنة  تمويل  حوالي 61٪ من  ه   ُوجِّ

)٪30( وأوروبا  الالتينية،  وأمريكا  بآسيا،  متبوعًة  الكبرى،  الصحراء   جنوب 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )٪9(.

 بلغت حصة قطاع الصحة 38٪ من تمويل الصندوق في سنة 2021. ورّكز

لقـاحات اسـتيراد  على  المجال  هذا  في  األعضاء  للبلدان  المقدم   الدعم 

وتدريب الدراسية،  المنح  وتقديم  الطبية،  التجهيزات  وتوفير   كوفيد- 19، 

 االختصاصيين في طب العيون، وتنظيم حمالت عالج الّساد. واستفاد قطاعا

 التعليم والزراعة من 15٪ من تمويل الصندوق لكلٍّ منهما في سنة 2021،

 في حين بلغت حصة المياه، وخدمات الصرف الصحي، والخدمات الحضرية

 9٪ وحصة الطاقة 5٪ من التمويل. وفضاًل على ذلك، ُقّدم الدعم للبلدان

والمعيشة، العيش  وصندوق  للصندوق،  الرائدة  البرامج  بفضل   األعضاء 

التي والبرامج  للمشاريع  اإلجمالية  التكلفة  وبلغت  المستقلة.   والمشاريع 

 استفادت من تمويل الصندوق 733 مليون دوالر أمريكي في سنة 2021،

أي ما يمثل نسبة رفع مالي تبلغ 12:1.

9



التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 2021

 آسيا وأمريكا
الالتينية وأوروبا

%30

 منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

%9

 بلدان أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

%61

 عدد المعلمين
 المستفيدين من
التدريب أو الدعم

 عدد التالميذ الذين
استفادوا من الدعم

 عدد  ما ُبني من
المدارس

 عدد المستفيدين من
األمن الغذائي

 النساء والفتيات
نات الممكَّ

 عدد ما أنشئ من
الوظائف

 عدد المستفيدين من
المشاريع الصحية

4,650 51,453 769 105,452 33,958 2,812,839 73,575,181

 الـمـوارد الرأسـمـالـيــة المـعـّبـأة مـن البـلــدان األعـضــاء للـفـترة
2016-2021 )بماليين الدوالرات األمريكية(

2016

1

2018

1

2020

1

2017

2.14

2019

0

2021

10.41

النتائج اإلنمائية

تعبئة الموارداالتساق مع أهداف التنمية المستدامة

ل الصندوق مبادرات تحوُّ

مشاريع الصندوق،  من  بتكليف  ُأِعدَّ  الذي  اإلنمائية  الفعالية  تقرير   قّيم 

 الصندوق المنفذة في عدة بلدان على أساس المالءمة، والفعالية، والكفاءة،

كفاءة، وذات  مالئمة،   كانت  المشاريع  هذه  أّن  إلى  وُخلص   واالستدامة. 

الذي الدعم  أن  الخصوص  وجه  على  التقرير  ويكشف   وفعالة، ومستدامة. 

51,000 أكثر من  700 مدرسة لفائدة  أكثر من  بناء  الصندوق سّهل   قدمه 

 تلميذ. وبفضل تمويل الصندوق أيضًا، أصبحت الرعاية الصحية متاحًة لحوالي

 73 مليون شخص ونشأت عن ذلك وظائف لحوالي 2.8 مليون شخص في

10 بلدان.

ل جوهر أهداف التنمية المستدامة. والمشاريع  دعم الصندوق قطاعات ُتشكِّ

 المنفذة في مجاالت الزراعة والتنمية الريفية، والصحة، والتعليم األساسي،

 والطاقة، والمياه والصرف الصحي، وتوظيف الشباب متسقة تمام االتساق

مع أهداف التنمية المستدامة، وستساهم في تحقيقها.

مساهمات لتوفير  كبرى  جهود  بذل  أيضًا   2030 سنة  استراتيجية   تتطّلب 

البلدان األعضاء. وأثمرت الجهود المبذولة في  إضافية في رأس المال من 

 هذا المجال نتائج جيدة خالل سنة 2021، إذ ُحِشد مبلغ إجمالي قدره 10.41

رأس في  مساهمات  في شكل  األعضاء  البلدان  من  أمريكي  دوالر   مليون 

المال.

التي  2030 لسنة  استراتيجيته  تنفيذ  الصندوق على  رّكز   ،2021  خالل سنة 

ُحّددت حوالي عشر تحّوله. وقد  برنامج  إطار  2020 في  مت في سنة   ُصمِّ

 مبادرات، منها إعداد أطر السياسات، وآليات العمل ، وآليات التنفيذ، والتحّول

 التنظيمي، وتحسين البيانات والبنى التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

هذا يؤدي  أن  وُيؤمل  المبادرات.  أغلب هذه  اآلن  حد  إلى  الصندوق   وأنجز 

 التقدم إلى تحسين فعالية الصندوق وأثره لدى اضطالعه بواليته المتمثلة

في الحد من الفقر.

االعتمادات بحسب المناطق في سنة 2021 بالنسبة المئوية 
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 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2020     

 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2021     

 بماليين الدوالرات
األمريكية

3.179 3,158 إجمالي األصول

3.023 3,002 صافي األصول

 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2020     

 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2021     

باآلالف

78.214 57,167 إجمالي األصول

72.214 20,458 صافي األصول

الحوكمة المؤسسية

الدخل

الصرف

المركز المالي للصندوق

 التقى أعضاء مجلس محافظي الصندوق في االجتماع السنوي الرابع عشر

سبتمبر  4 في  طشقند  في  الحضوري  المنوال  على  ُعِقد  الذي   للصندوق 

 2021. ومن أبرز ما انبثق عن هذا االجتماع، اعتماد التقرير السنوي للصندوق

مجلس واعتمد  خارجيين.  مراجعين  وتعيين   )2020(  1442-1441  لسنة 

الزمني اإلطار  ُيحّدد  الذي  إ ت/م م/442-4  القرار ص ت  أيضًا   المحافظين 

الذي ُيتوّقع أن تدفع البلدان األعضاء خالله التزاماتها في رأس المال بالكامل.

)من دورات  خمس  التنفيذيين  المديرين  مجلس  عقد  السنة،  هذه   وخالل 

الثالثة والسبعين إلى الدورة السابعة والسبعين( للنظر في مختلف  الدورة 

 المقترحات المتعلقة بالتمويل، والسياسات، وموازنة برنامج العمل، ومواضيع

استراتيجية مهمة أخرى.

في المنتهية  للفترة  أمريكي  دوالر  مليون   57 الصندوق  دخل  إجمالي   بلغ 

 31 ديسمبر 2021. وكان إجمالي الدخل 78 مليون دوالر أمريكي في سنة

 2020. وبلغ صافي الدخل 20.5 مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية في

 31 ديسمبر 2021، في حين بلغ صافي الدخل في السنة التي سبقتها 72.2

 مليون دوالر أمريكي. ويعود تراجع الدخل باألساس إلى تراجع دخل الخزينة

وتسجيل اضمحالل القيمة وفق المعيار 30 من معايير المحاسبة المالية.

نسبته ما   2021 ديسمبر  حتى  والبرامج  المشاريع  على  الصرف  معدل   بلغ 

ناتجًا عن الصرف  التحّسن في  االعتمادات. وكان هذا   59.5٪ من مجموع 

 اتخاذ العديد من التدابير، ومنها تطبيق إجراءات وسياسة جديدة في مجال

المشتريات ومعايير جديدة لتقييم جودة المشاريع والتأهب.

 بلغ إجمالي أصول الصندوق 3,158 مليون دوالر أمريكي بتاريخ 31 ديسمبر

اًل انخفاضًا بمقدار 21.0 مليون دوالر أمريكي مقارنة بإجمالي  2021، ُمسجِّ

2020. ويرجع أمريكي في ديسمبر  3,179 مليون دوالر  بلغ  الذي   األصول 

 هذا االنخفاض إلى سحب بلد عضو مساهمته في رأس المال، بالرغم من

تعويض ذلك جزئيًا بدخٍل صاٍف بلغ 20.5 مليون دوالر أمريكي.     

 وشّكلت أصول الخزينة التي بلغت 2,522 مليون دوالر أمريكي حوالي ٪80

من إجمالي األصول.  

 وبلغ صافي أصول الصندوق 3,002 مليون دوالر أمريكي بتاريخ 31 ديسمبر

 2021، ُمسّجاًل انخفاضًا بمقدار 21 مليون دوالر أمريكي مقارنة بالرصيد الذي

 بلغ 3,024 مليون دوالر أمريكي في 30 ديسمبر 2020. وترجع هذه التغيرات

 في موارد الصندوق إلى عدة عوامل، منها سحب بلد عضو مساهمَته في

الصندوق واضمحالل القيمة المتوقع بسبب الخسارة االئتمانية.

31

31

31

31
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التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 2021

 الشكل 1.1: تراجع االقتصاد في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
في سنة 2020

-4.7

-2.7

-1.6

-0.3

-1.7

المصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، 12 أكتوبر 2021

 بلدان ذات
دخل مرتفع

 بلدان ذات
 دخل متوسط

أعلى

 بلدان ذات
 دخل متوسط

أدنى
 بلدان ذات

دخل منخفض

 كتلة بلدان
 منظمة التعاون

اإلسالمي

الفصل األول

التعافي ما بعد كوفيد - 19 وتحدياته

 بدأت سنة 2021 بتحديات هائلة مصحوبة باألمل والتفاؤل. وواصلت جائحة كوفيد - 19 التي أحكمت قبضتها على

 العالم منذ أوائل سنة 2020، حصد أرواح البشر وإنهاك األنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم. وُأبلغ عن أكثر من 85

مليون حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 5 ماليين وفاة في 190 بلدًا بحلول يناير 1.2021 

 وكانت هذه السنة مفعمة باألمل أيضًا، وبالرغم من استمرار هذا المرض الفتاك، فإّن توفر لقاح فّعال بعث األمل في

 عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي االقتصاد الذي كان مرتقبًا منذ مدة طويلة. وحتى وإن كان هذا التعافي صعب

المنال، إاّل أن الصندوق جعله الموضوع الرئيسي لهذا التقرير السنوي لسنة 2021.

األثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة كوفيد - 19

 إذا كانت جائحة كوفيد - 19 قد بدأت في سنة 2020، فإن أثرها على العالم

أثرت الجائحة  أن  التقييمات  مختلف  وبينت   .2021 سنة  في  إاّل  يظهر   لم 

 في العالم بطرق متعددة، إذ ُسّجل اضطراب في األعمال التجارية واإلنتاج،

 وتعطلت تجارة السلع والخدمات. وتجسد ذلك بتسجيل االقتصاد العالمي

أشدَّ السلبي  النمو  وكان هذا   2.2020 3.1-٪ في سنة  بنسبة   نموا سلبيا 

سجلت التي  النامية  بالبلدان  مقارنة   )٪-4.6( المتقدمة  البلدان  في   حدة 

 نسبة 2.1-٪. 3 وعلى الصعيد العالمي، زادت معدالت البطالة فبلغت ٪6.5،

 وهي أعلى نسبة مسجلة في العقود الثالثة الماضية، في حين تراجعت تجارة

 السلع بنسبة 8.5٪ على الصعيد العالمي في سنة 2020. وأدى كل ذلك

النساء، والشباب، والفقراء، أثٌر سلبيٌّ حادٌّ على  أزمة اقتصادية كان لها   إلى 

والعاملين في القطاعات غير الرسمية.4 

 وتراجع االقتصاد في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة

تفاوتًا ُيخفي  نسبيًا  المنخفض  التراجع  هذا  أن  غير   .2020 سنة  في   ٪1.7 

 كبيرًا بين المناطق. ومع أن جميع فئات الدخل األربع سجلت معدالت نمو

 سلبية في سنة 2020، 5 فإّن البلدان المرتفعة الدخل هي التي سجلت أعلى

 المعدالت السلبية، ويرجع ذلك باألساس إلى تراجع إيرادات النفط. ومن بين

 البلدان األعضاء في المنظمة البالغ عددها 57، سجل 39 بلدًا عضوًا نموًا

وفقًا إلحصاءات جامعة جونز هوبكنز.  

صندوق النقد الدولي، آخر تحديث لتقرير آفاق االقتصاد العالمي، 12 أكتوبر 2021

واالقتصادية اإلحصائية  األبحاث  مركز  عن  الصادرة   2021 لسنة  االقتصادية   التوقعات 
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ص.1

صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد العالمي، 12 أكتوبر 2021

راجع الجدول 1.1 فيما يلي لمزيد من المعلومات حول فئات الدخل.

صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد العالمي، 12 أكتوبر 2021.
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2

3

4

5

6

 سلبيًا في سنة 2020، وشهدت ليبيا أكبر تراجع اقتصادي )59.7٪(. وعلى

بفضل  ٪43 نسبته  اقتصاديا  نموا  غويانا  سجلت  ذلك،  من  تمامًا   النقيض 
الموارد النفطية المكتشفة حديثًا.6
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التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 2021

 الشكل 2.1: توقعات النمو في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
لسنة 2021 )بالنسبة المئوية(

المصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 2021

 بلدان ذات
دخل مرتفع

 بلدان ذات
 دخل متوسط

أعلى

 بلدان ذات
 دخل متوسط

أدنى

 بلدان ذات
دخل منخفض

2.5

8.5

3.5
2.8

تعاٍف مهم لكنه متفاوت في سنة 2021

 بالرغم من األثر السلبي لجائحة كوفيد - 19، شهد الربع األول من سنة 2021

 ظهور بعض عالمات التعافي. فقد عاد االقتصاد العالمي إلى سكة النمو،

 وانتعشت تجارة السلع، وظهرت بوادر االستقرار على أسعار المواد الغذائية،

وزادت التحويالت المالية.9    

االقتصاد أن  إلى  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  تقديرات   وأشارت 

وذلك  ،2021 سنة  في  و٪5.9   ٪5.6 بين  تتراوح  بنسب  سينمو   العالمي 

بالرغم من ظهور المتحّور أوميكرون.10   

قفزة الكبرى  االقتصادات  سجلت  فقد  متفاوتًا.  كان  التعافي  هذا  أن   غير 

 كبيرة بسبب الدعم المالي المكثف وزيادة فرص الوصول إلى اللقاحات. أما

بفعل بطيئًا  تعافيًا  تعافت  فقد  النامية  واالقتصادات  الصاعدة   األسواق 

الجزئي والسحب  التلقيح،  وعوائق  بكوفيد - 19،  اإلصابات  الكبير من   العدد 

 للدعم الذي استفاد منه االقتصاد الكلي. ونتيجًة لذلك، كان من المتوقع

كاٍف غير  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  في  التعافي  يكون   أن 

التعافي المتوقع أن يكون  الجائحة. وكان من  الناجمة عن   لتعويض األضرار 

 قويًا في شرق آسيا والمحيط الهادي. في حين تعّثر التعافي في جنوب آسيا

 بسبب تفشي المتحّور دلتا في الهند.11 وفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا

النمو أن تكون وتيرة  المتوقع  الكاريبي، كان من  الالتينية ومنطقة   وأمريكا 

أدنى من حجم االنكماش المسجل في سنة 2020.     

 وكان من المتوقع أن تسّجل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ككل نموًا

 نسبته 3.4٪ في سنة 2021 و3.9٪ في سنة 2022 بسبب الزيادة المتوقعة

 في الطلب على السلع األساسية وارتفاع أسعارها. ومن ثّم، كان مرّجحا أن

 يتعافى ُمصّدرو السلع الزراعية والصناعية بسرعة كبرى مقارنة باالقتصادات

ظّل الدوليين  السياح  توافد  ألّن  السياحة،  على  كبير  حد  إلى  تعتمد   التي 

الغذائية ظل ُيشّكل تحديًا في المواد   منخفضًا نسبيًا. غير أن تضخم أسعار 

 هذه المنطقة، إذ ارتفعت نسبته من 2٪ في سنة 2019 إلى 11٪ في سنة

 2021. وفضاًل على ذلك، من المتوقع أن يؤدي عدم االستقرار السياسي

المشكالت تفاقم  إلى  اإلقليمية  دون  المناطق  من  العديد   والنزاعات في 

 القائمة وتقويض اإلمكانات االقتصادية. ونتيجًة لذلك، أشارت التوقعات إلى

بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز:  

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي:  

فينكات غوباالكريشنان وديفيانشي وادوا وسارة حداد وبول بليك، استعراض حصاد عام 2021 في 11 شكاًل بيانيًا: جائحة عدم المساواة )البنك الدولي، ديسمبر 2021(.

صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد العالمي: التعافي أثناء الجوائح، أكتوبر 2021 - تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي، يونيو 2021

بيانات البنك الدولي كما وردت في التوقعات االقتصادية لسنة 2021 الصادرة عن مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي.

تقرير األمم المتحدة عن الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم لعام 2022، ص. 9

بيانات البنك الدولي كما وردت في التوقعات االقتصادية لسنة 2021 الصادرة عن مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، الصفحتان 34 و35.

صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 2021. 

مجلة ذي إيكونوميست، 29 يناير 2022.

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://www.oic-oci.org/covid-19/?lan=en
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 وفيما يتعلق بالوفيات والمراضة، أدت جائحة كوفيد - 19 إلى وفاة حوالي 5

 ماليين شخص في العالم بحلول نهاية ديسمبر 2021. 7 وبلغ عدد الوفيات

اإلسالمي التعاون  منظمة  في  األعضاء  البلدان  في  كوفيد - 19   بسبب 
حوالي 210,000 شخص بحلول نهاية السنة.8

زيادة مطلقة في عدد  أن معّدالت الفقر ستظل مرتفعة، ما سيؤدي إلى 

األشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع.12    

أيضًا متفاوتًا  ككل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  بلدان  في  التعافي   وكان 

البلدان اقتصادات  تنتعش  أن  المتوقع  من  وكان  أخرى.  إلى  دخل  فئة   من 

 األعضاء ذات الدخل المرتفع بنسبة 2.5٪ في سنة 2021 وبنسبة 4.2٪ في

 سنة 2022، بـعــدمـا شـهــدت نــمــوًا بـلــغ في الـمـتـوســط 3.4٪ في الـفـتـرة

إلى تنتمي  بلدان  المسجلة في  تلك  أبطأ من  الوتيرة   2010-2019. وهذه 

 فئات الدخل األخرى. في حين كان من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان

 األعضاء ذات الدخل المتوسط األعلى بنسبة 8.5٪ في سنة 2021. وفيما

 يتعلق باقتصادات البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى، كان من المتوقع أن

2022. وبلغت 2021 و4.6٪ في سنة   تحقق نموا نسبته 3.5٪ في سنة 

سنة في   ٪2.8 نسبة  المنخفض  الدخل  ذات  بالبلدان  الخاصة   التوقعات 

2021 و4.4٪ في سنة 2022. 13  

على الحصول  في  الكبيرة  الفوارق  إلى  التعافي  في  التفاوت  هذا   ويرجع 

في الكامل  التلقيح  نسبة  بلغت  حين  ففي  السياسات.  ودعم   اللقاحات 

2021 أكتوبر  في  السكان  عدد  من   ٪60 حوالي  مثال،  المتقدمة،   البلدان 

 )وبعضهم تلقى حتى الجرعة المعززة من اللقاح(، بقي حوالي 96٪ من سكان

البلدان ذات الدخل المنخفض دون تلقيح.14 

 ومع أّن التوقعات صدرت قبل ظهور المتحّور أوميكرون في نوفمبر 2021،

 فقد ظلت صالحة عمومًا ألن أوميكرون لم يفعل الشيء الكثير - بحسب ما

تؤكده مجلة ذي إيكونومسيت - إلى الحد الذي يزعزع مسارات التعافي.15 
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الفصل

الثاني

 الفقر في البلدان
 األعضاء في منظمة

التعاون اإلسالمي



التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 2021

 بلدان ذات دخل
منخفض

 بلدان ذات دخل
متوسط أدنى

 بلدان ذات دخل
متوسط أعلى

 بلدان ذات دخل
مرتفع

الجزائر أفغانستان ألبانيا البحرين
بوركينا فاسو بنغالديش بروناي دار السالم أذربيجان

تشاد بنين الغابون الكويت
غامبيا الكاميرون غويانا ُعمان
غينيا جزر القمر العراق قطر

غينيا بيساو كوت ديفوار األردن  المملكة العربية
 السعودية

مالي جيبوتي كازاخستان
 اإلمارات العربية

المتحدة
موزمبيق مصر لبنان

النيجر إندونيسيا ليبيا
سيراليون إيران ماليزيا

الصومال  جمهورية
المالديف قيرغيزستان

السودان موريتانيا سورينام
سوريا المغرب تركيا
نيجيريا توغو  تركمانستان

باكستان أوغندا
اليمن فلسطين

السنغال
طاجكستان

تونس
 أوزبكستان

الفصل الثاني

الفقر في البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي

 تتوزع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على أربع فئات دخل مختلفة، إذ ُتصنف سبعة بلدان منها ضمن
 البلدان ذات الدخل المرتفع، وُيصنف 14 بلدًا ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى، وُيصنف 20 بلدًا ضمن البلدان
 ذات الدخل المتوسط األدنى، وُيصنف 16 بلدًا ضمن البلدان ذات الدخل المنخفض. ويتجاوز إجمالي الدخل القومي في
 البلدان ذات الدخل المرتفع 12,696 دوالرا أمريكيا للفرد الواحد. في حين يتراوح إجمالي الدخل القومي في البلدان
 ذات الدخل المتوسط األعلى بين 4,096 دوالرا أمريكيا و12,695 دوالرا أمريكيا للفرد الواحد. وفي الجهة المعاكسة،
دوالرا أمريكيا و4,095  دوالرا   1,046 بين  األدنى  المتوسط  الدخل  ذات  البلدان  القومي في  الدخل  إجمالي   يتراوح 

أمريكيا للفرد الواحد، ويقّل في البلدان ذات الدخل المنخفض عن 1,045 دوالرا أمريكيا للفرد الواحد. 

 وبلغ عدد سكان البلدان الـ57 األعضاء في المنظمة 1.65 مليار نسمة في

 سنة 2021. ومع أن سكان هذه البلدان يمّثلون 22٪ من عدد سكان العالم،

تبلغ إال 7٪. وهم العالمي ال  المحلي  الناتج   فإن مساهمتهم في إجمالي 

يمّثلون في الوقت ذاته 40٪ من الفقراء في العالم.

المستويات من  بالرغم  أنه  الدولي  البنك  عن  حديثا  الصادرة  البيانات   ُتظهر 

 المتقدمة التي بلغها الحد من الفقر في العالم، فإّن الفقر الناتج عن تدني

البلدان األعضاء في منظمة  الدخل والفقر المتعدد األبعاد يظل كبيرًا في 

 التعاون اإلسالمي. وإجمااًل، يعيش 14.2٪ من سكان هذه البلدان األعضاء

بأقل من دوالرين أمريكيين في اليـــوم الواحد.16 

 وينتشر الفقر أكثر في أوساط سكان المناطق الريفية وسكان البلدان الهشة

 األعضاء في البنك. وقابل تراجع معدالت الفقر في آسيا، وأمريكا الالتينية،

 وأوروبا تزايدًا في عدد الفقراء )أعداد مطلقة( في منطقة الشرق األوسط

تلك سّيما  وال  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  وفي  أفريقيا   وشمال 

فة ضمن البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات. وفي سنة 2021، كان  المصنَّ

 يعيش في فقر مدقع أكثر من 90٪ من سكان المناطق الريفية و70٪ من

السكان الذين يتسم وضعهم بالهشاشة.17  

اإلسالمي التعاون  منظمة  في  األعضاء  البلدان   :1.2  الجدول 
 بحسب فئات الدخل

 المصدر: بيانات البنك العالمي لسنة 2020 كما وردت في التوقعات االقتصادية لسنة 2021
اإلسالمية للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز  عن   الصادرة 

التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي. 

األعضاء البلدان  في  الدخل  تدني  عن  الناتج   الفقر 
في منظمة التعاون اإلسالمي

البنك اإلسالمي للتنمية، تقرير السياق االقتصادي والتحديات اإلنمائية للبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية لسنة 2021 - الوثائق المتعلقة باستراتيجية البنك اإلسالمي للتنمية الصادرة في 2021.

تقرير البنك اإلسالمي للتنمية حول التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود في البلدان األعضاء، الصادر في سنة 2021.

 16

17

18



التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 2021

2020 2019 2018 2017 2016 عنوان المشروع

٪17 ٪17 ٪19 ٪23 ٪25 آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا
 مناطق داخلة في نطاق البنك

11٪اإلسالمي للتنمية ٪10 ٪10 ٪9 ٪8 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

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

٪56 ٪57 ٪57 ٪57 ٪57 أقل البلدان األعضاء نموا
تصنيفات أخرى

٪71 ٪70 ٪68 ٪64 ٪62 البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات

٪9 ٪9 ٪9 ٪8 ٪7 مدن
بحسب المناطق

٪91 ٪91 ٪91 ٪92 ٪93 مناطق ريفية

٪49 ٪49 ٪49 ٪49 ٪49 ذكور
بحسب الجنس

٪51 ٪51 ٪51 ٪51 ٪51 إناث

2021 2020 20172019 2018 2016

22

68

177

23

61

181

31

49

203

25

49

183

26

45

188

31

45

205

في األعضاء  البلدان  في  اإلجمالي  المدقع  الفقر  زاد   ،2020 سنة   وفي 

 البنك بنسبة 9٪ بسبب الجائحة. وكانت هذه الزيادة أشّد حدة في منطقة

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا )16٪(. أما في البلدان الهشة، فقد زاد عدد

 السكان الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة 10٪.    18وإجمااًل، وقع أكثر من

51 مليون شخص من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في براثن الفقر.19  

 ومن حيث المناطق، كان 73٪ من سكان بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

 الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعيشون في فقر مدقع في سنة

 2021، حسب تقرير صدر حديثا عن البنك. وكما يبين الجدول 2-2 فيما يلي،

إلى 72٪ في  2016 المنطقة من 66٪ في سنة  الفقراء في   زادت نسبة 

ذاتها، الفترة  2021. وخالل  إلى 73٪ في سنة  تقفز  أن  قبل   ،2020  سنة 

 زادت نسبة الفقراء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من ٪8 في

 سنة 2016 إلى 11٪ في سنة 2021. ومنطقة آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا

التي التعاون اإلسالمي  الداخلة في نطاق منظمة  الوحيدة  المنطقة   هي 

سنة في   ٪25 من  نسبتهم  انخفضت  إذ  الفقراء،  عدد  في  تراجعا   سجلت 

2016 إلى 16٪ في سنة 2021. 

فقر مدقع في يعيشون في  الذين  األشخاص  عدد   :1.2  الشكل 
البلدان األعضاء في البنك بحسب المناطق

)بماليين الدوالرات األمريكية(

الجدول 2.2: نسبة األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في مناطق منظمة التعاون اإلسالمي )2020(

البنك اإلسالمي للتنمية، تقرير السياق االقتصادي والتحديات اإلنمائية للبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية لسنة 2021 – الوثائق المتعلقة باستراتيجية البنك اإلسالمي للتنمية الصادرة في 2021.

البنك اإلسالمي للتنمية، تقرير السياق االقتصادي والتحديات اإلنمائية للبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية لسنة 2021 – الوثائق المتعلقة باستراتيجية البنك اإلسالمي للتنمية الصادرة في 2021.
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للبلدان اإلنمائية  والتحديات  االقتصادي  السياق  تقرير  للتنمية،  اإلسالمي  البنك   المصدر: 
البنك باستراتيجية  المتعلقة  الوثائق   -  2021 لسنة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  في   األعضاء 

اإلسالمي للتنمية الصادرة في 2021. 

المصدر: العمليات الحسابية لشعبة البحوث االقتصادية واإلحصاء في البنك اإلسالمي للتنمية بناًء على تقديرات وتوقعات مختبر البيانات العالمية، أكتوبر 2021

 منطقة الشرق
 األوسط وشمال

أفريقيا

 بلدان أفريقيا
 جنوب الصحراء

الكبرى

 آسيا وأمريكا
الالتينية وأوروبا
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التعاون منظمة  بلدان  في  للقلق  مثيرٌة  ظاهرٌة  األبعاد  المتعدد   الفقر 

المتعدد األبعاد الفقر  الذين يعانون من  بلغ عدد األشخاص  إذ   اإلسالمي، 

464 مليون شخص في سنة 2020. 

 وأظهر تحليل مشترك صدر حديثا عن معهد البنك ومبادرة أكسفورد للفقر

 والتنمية البشرية، أّن العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعيشون تحت وطأة

 الفقر المتعدد األبعاد بلغ 464 مليون شخص )تقريبًا شخص واحد من كل

 ثالثة أشخاص(، ويعيش 83٪ من هؤالء في المناطق الريفية. ويعاني أغلب

 سكان 14 بلدًا عضوًا في البنك من الفقر المتعدد األبعاد. وعلى النقيض من

 ذلك، يعيش تحت وطأة الفقر أقل من 1٪ من سكان 8 بلدان أعضاء ذات

 دخل مرتفع. غير أن 8 من كل 10 أشخاص يعانون من الفقر المتعدد األبعاد

وتشاد. فاسو،  وبوركينا  النيجر،  مثل  المنخفض،  الدخل  ذات  البلدان   في 

 وباألرقام المطلقة، تضم نيجيريا )91 مليون شخص( وباكستان )81 مليون

شخص( العدد األكبر من الفقراء.20 

الدخل، أدت بها من تدهور في  يرتبط  االقتصادية وما  األزمات  إلى   إضافًة 

أسعار وتضّخم  اإلمداد،  سالسل  وتعّطل  الغذاء،  إنتاج  تراجع  إلى   الجائحة 

 المواد الغذائية. وساهمت هذه التطّورات في تفاقم انعدام األمن الغذائي

في العالم وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. 

األمن انعدام  تحديد  يستند  العالمي،  الجوع  مؤشر  قياسات  على   وبناًء 

الغذائي إلى مؤشرات الترجيح المتساوية الثالثة التالية: 

نسبة األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية.  

 عدد األطفال البالغة أعمارهم أقل من 5 سنوات الذين يعانون من نقص 
الوزن. 

معدل الوفيات لدى األطفال البالغة أعمارهم أقل من 5 سنوات.    

تشاد
اليمن
سيرا ليون
أفغانستان
أوغندا
موزمبيق
النيجر
غينيا بيساو
غينيا
مالي
بوركينا فاسو
بنين
توغو
غامبيا
الصومال

تمثل إذ   ،100 إلى   0 من  على سلم  الجوع  على مؤشر  بناًء  األداء   وُيقاس 

 القيمة 0 أفضل عالمة )ال يوجد جوع( وتمثل القيمة 100 أسوء عالمة. أما

 العالمات التي تتراوح بين 35 و50 فتعني أن الوضع “مقلق”، وتعني النتائج

التي تتجاوز القيمة 50 أن الوضع “مقلق جدا”.

فأكثر في أكثر  يتفشى  الغذائي  األمن  انعدام  أن  المتوفرة  البيانات   وُتظهر 

والدخل األدنى  المتوسط  الدخل  ذات  اإلسالمي  التعاون  منظمة   بلدان 

الدخل ذات  البلدان  فئة  ضمن  المندرجة  البلدان  أغلب  وتسجل   المنخفض. 

 المتوسط األدنى مستويات معتدلة إلى خطرة من الجوع.21 وتعاني البلدان

الـ15 البلدان  بين  ومن  الغذاء.  نقص  من  كذلك  المنخفض  الدخل   ذات 

 المندرجة ضمن هذه الفئة، يعاني 11 بلدًا من حالة جوع “خطرة”، في حين

 تعاني 3 بلدان منها من حالة جوع “مقلقة”، ويعاني بلد واحد من حالة جوع

 “معتدلة”. ومن بين هذه البلدان الـ15 التي تتوفر بيانات عنها، يقع 13 بلدًا
)أو 85٪ منها( في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.22

 الفقر المتعدد األبعاد في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي

 األمن الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي

 الشكل 2.2: مؤشر الجوع العالمي لسنة 2018 في البلدان األعضاء
 في منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدخل المنخفض

البنك اإلسالمي للتنمية، مسّودة التقرير عن التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود في البلدان األعضاء، نوفمبر 2021.

مؤشر الجوع العالمي لسنة 2018.

البلدان اآلخران هما أفغانستان واليمن.
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الثالث

 دور الصندوق في الحد
 من الفقر في بلدان

منظمة التعاون اإلسالمي
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الفصل الثالث

دور الصندوق في الحد من الفقر
في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

لقمة الثالثة  االستثنائية  الدورة  عن  صادر  قرار  بموجب  للبنك،  تابعًا  خاصًا  وقفيًا  صندوقًا  باعتباره  الصندوق  س   ُأسِّ
منظمة التعاون اإلسالمي التي ُعقدت في مكة المكرمة سنة 2005. 

البلدان الحكومات والمؤسسات من  أمريكي وتساهم فيه  10 مليارات دوالر  المستهدف  الصندوق  رأسمال   ويبلغ 
األعضاء.

 ويركز الصندوق منذ تأسيسه على الحد من الفقر في بلدان منظمة التعاون

ر للمشاريع التي:  اإلسالمي بفضل التمويل الميسَّ

تعزز النمو الذي يدعم الفقراء.  

تدعم التنمية البشرية، وال سّيما الرعاية الصحية والتعليم.  

توفر شبكات األمان االجتماعي للفقراء.    

تعّزز الحوكمة الجيدة وتحسن فرص استفادة الفقراء من الخدمات العامة.

ل عمليات الصندوق، باعتباره وقفًا، من صافي الدخل المتأتي  وعموما، ُتموَّ

 من استثمار موارد رأسماله. غير أن مجلس إدارة الصندوق أِذن أخيرا للصندوق

 بتمويل بعض مشاريع التمكين االقتصادي من موارد رأسماله. وسيتيح ذلك

 للصندوق االستثمار مباشرة مع الفقراء ابتغاء تحسين فرص حصولهم على

العمل وتحقيق الدخل.

أمريكي في شكل قروض تأسيسه حوالي مليار دوالر  الصندوق منذ   قدم 

تمويل وزاد  األعضاء.  البلدان  في  وبرامج  مشاريع  لتمويل  وِمَنح  رة   ُميسَّ

مليون  69 إلى   2009 أمريكي في سنة  دوالر  مليون   50.8 من   الصندوق 

 دوالر أمريكي في سنة 2010، قبل أن يتراجع إلى 61 مليون دوالر أمريكي

 في سنة 2011. ثم زاد التمويل في سنة 2012 إلى 95 مليون دوالر أمريكي

 قبل أن يتراجع مجّددا إلى 69.8 مليون دوالر أمريكي في سنة 2013. وكانت

 سنة 2014 أفضل سنة للصندوق إذ وصل فيها مبلغ االعتمادات إلى 110

تدريجيًا تراجعًا  تلتها  التي  الثالث  السنوات  أمريكي. وشهدت  دوالر   ماليين 

 في االعتمادات من 95 مليون دوالر أمريكي في سنة 2015 إلى 69 مليون

.2017 2016 و45 مليون دوالر أمريكي في سنة   دوالر أمريكي في سنة 

 وزاد مبلغ االعتمادات فبلغ 101.7 مليون دوالر أمريكي في سنة 2018 قبل

2019 و44.37 47.8 مليون دوالر أمريكي في سنة   أن يتراجع مجددًا إلى 

 مليون دوالر أمريكي في سنة 2020. وبالرغم من التحديات الناشئة عن جائحة

 كوفيد - 19، بلغت اعتمادات الصندوق 62.6 مليون دوالر أمريكي 23 في سنة

لًة بذلك زيادة ناهزت نسبتها 41٪ مقارنة بأرقام سنة 2020. 2021، ُمسجِّ

عمليات الصندوق منذ تأسيسه1-3 : 

الشكل 1.3: اعتمادات الصندوق للفترة 2009-2021 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 يشمل ذلك االعتمادات المخصصة للمنح الدراسية )0.680 مليون دوالر أمريكي( واالعتمادات في إطار المبادرة المشتركة بين المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات وصندوق التضامن
اإلسالمي للتنمية لالستجابة في حاالت الطوارئ لكوفيد - 19 )0.589 مليون دوالر أمريكي(.
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إجمالي وصل  والمشاريع،  البرامج  لفائدة   2021 سنة  مخصصات   بفضل 

 مخصصات الصندوق من إنشائه إلى 919.7 مليون دوالر أمريكي. ومع أّن

أقّل مثل  فقد  األعضاء،  البلدان  في  الفقر  مكافحة  إلى  يسعى   الصندوق 

ص نحو 63٪ من  البلدان األعضاء نموًا حتى اآلن أغلبية المستفيدين. وُخصِّ

 التمويالت في سنة 2021 وحدها ألقل البلدان األعضاء نموًا. وهذا التركيز

 يوافق سياسَة البنك المتعلقة بالحد من الفقر، التي تنص على تخصيص 80٪

 من التمويالت السنوية للصندوق ألقل البلدان األعضاء نموًا و20٪ لجيوب

 الفقر في سائر البلدان األعضاء. ويعود عدم التقيد بالمبادئ التوجيهية لهذه

 السياسة في سنة 2021 إلى التحديات الصحية التي أثرت على جميع البلدان

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 قّدم تقرير الفعالية اإلنمائية الذي ُأِعدَّ بتكليف من الصندوق نظرة معمقة

إلى األثر الناتج عن تدخالته في البلدان األعضاء على مر السنوات. 

 وإضافًة إلى االعتمادات المباشرة، استفاد تمويل الصندوق من نسبة رفع

 مالي كبيرة سمحت بتوفير موارد معتبرة للمستفيدين. فعلى سبيل المثال،

733 مليون الصندوق  اعتمدها  التي  المشاريع والبرامج  إجمالي تكلفة   بلغ 

 دوالر أمريكي في سنة 2021، ويشمل ذلك تمويالت من الصندوق مقدارها

 62.6 مليون دوالر أمريكي. وهذا األمر يتيح لتمويل الصندوق االستفادة من

نسبة رفع مالي بلغت 12:1.

التغطية اإلقليمية

النتائج اإلنمائية لتدخالت الصندوق

 الجدول 1.3: ملخص األثر الناتج عن دعم الصندوق للبلدان األعضاء

 المصدر: تقرير الفعالية اإلنمائية الصادر عن الصندوق

م هذا التقرير مشاريع الصندوق المنفذة على أساس المالءمة، والفعالية،  وَقيَّ

من مالئمة  كانت  المشاريع  هذه  أّن  إلى  وخُلص  واالستدامة،   والكفاءة، 

 حيث صلُتها بمختلف الجوانب المتعلقة بالحد من الفقر. وكانت أيضًا فعالة

عمومًا، وحققت األهداف المتوخاة منها أو تجاوزتها.  

حققت إذ  عمومًا،  مستدامة  كانت  المشاريع  أن  إلى  أيضا  التقييم   وخلص 

منها مستدامة،  منافع  والتعليم  الصحة  قطاعي  في  المنفذة   المشاريع 

باستخدام المتعلقة  العادات  وتغيير  بالمالريا  اإلصابة  حاالت  من   التقليل 

 الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات. وحققت المشاريع الخاصة بالقضاء

 على شلل األطفال أيضا نتائج مستدامة، إذ شطبت منظمة الصحة العالمية

 باكستان من قائمة البلدان التي سجلت إصابات جديدة بهذا المرض. وأدت

المشاريع الموجهة للزراعة أيضًا إلى تغيير في الممارسات الزراعية.      

، وال  وكشف التقرير كذلك أن الدعم الذي قدمه الصندوق كان له أثٌر مهمٌّ

 سّيما في البلدان ذات الدخل المنخفض. فقد سّهلت تمويالت الصندوق،

وبفضل تلميذ.   51,000 من  أكثر  لفائدة  مدرسة   700 من  أكثر  بناء   مثال، 

73 مليون الرعاية الصحية متاحًة لحوالي  أيضًا، أصبحت   تمويالت الصندوق 

البلدان مليون شخص في   2.8 لحوالي  ذلك وظائف  ونشأت عن   شخص، 

العشرة التي شملها التقييم.

 عدد المعلمين
 المستفيدين من
التدريب أو الدعم

 عدد التالميذ
 المستفيدين من

الدعم

عدد المدارس
التي ُبنيت

 عدد المستفيدين من
األمن الغذائي

 عدد النساء والفتيات
 المستفيدات من

التمكين
الوظائف الناشئة

 عدد المستفيدين من
المشاريع الصحية

4,650 51,453 769 105,452 33,958 2,812,839 73,575,181
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تشمل القطاعات األخرى المالية، واإلدارة العامة، والعقار، واألنشطة المرتبطة بالتجارة. * 

المصدر: شعبة البحوث االقتصادية واإلحصاء في البنك 2021

التعليم

%18

 المياه والصرف الصحي
والخدمات الحضرية

%6

النقل

%1

الصناعة والتعدين

%2
الزراعة

%27

*قطاعات أخرى

%11

الصحة

%21

الطاقة

%14

31.631

الفترة خالل  القطاعات  بحسب  الصندوق  عمليات   :2.3  الشكل 
2009-2021 بالنسبة المئوية

سنة في  الصندوق  قدمها  التي  والقروض  المنح   :4.3  الشكل 
2021 )بماليين الدوالرات األمريكية(

قروضمـنــح

الشكل 3.3: أهداف التنمية المستدامة

جوهر تشكل  قطاعاٍت  الصندوق  اعتمادات  غطت   ،2.3 الشكل  يبين   كما 

المنفذة في قطاعات المشاريع  ُيتوقع من  إذ  المستدامة.  التنمية   أهداف 

 الزراعة والتنمية الريفية والصحة والتعليم األساسي والطاقة والمياه والصرف

التنمية هدف  تحقيق  في  تساهم  أن  مثال،  الشباب،  وتوظيف   الصحي 

الجوع(، على  التام  )القضاء   2 والهدف  الفقر(،  على  )القضاء   1  المستدامة 

والهدف الجيد(،  )التعليم   4 والهدف  والرفاه(،  الجيدة  )الصحة   3  والهدف 

بأسعار نظيفة  )طاقة   7 والهدف  الصحي(،  والصرف  النظيفة  )المياه   6 

)الحد  10 والهدف  االقتصاد(،  ونمو  الالئق  )العمل   8 والهدف   معقولة(، 

 من أوجه عدم المساواة(، والهدف 12 )االستهالك واإلنتاج المسؤوالن(،

والهدف 17 )عقد الشراكات لتحقيق األهداف(.

االتساق مع أهداف التنمية المستدامة

أمريكي، دوالر  مليون   62.6 الصندوق  اعتمادات  بلغت   ،2021 سنة   في 

للبلدان ميسرة  قروض  شكل  في  أمريكي  دوالر  مليون   31 منها  م   وُقدِّ

األعضاء و31.6 مليون دوالر أمريكي في شكل ِمَنح.24 

السنة هذه  خالل  التمويل  من  استفادت  التي  المنفذة  المشاريع   وشملت 

دعم ومشاريع  الصحي،  والصرف  والتعليم،  الصحة،  قطاعات  في   مشاريع 

الالجئين، ومشاريع العقارات الوقفية.

 وواصل الصندوق أداء دور رئيسي في دعم البلدان األعضاء في مجموعة

الدعم هذا  كان  سواء  كوفيد - 19،  لجائحة  بالتصدي  يتعلق  فيما   البنك 

البرنامج االستراتيجي لمجموعة البنك للتأهب واالستجابة  ُمقّدمًا في إطار 

المرونة تعزيز  وبرنامج  تضامن،  برنامج  مثل  أخرى  رئيسية  برامج  بفضل   أو 

اللقاحات إلتاحة  الدولي  المركز  وبرنامج   ، الضعيفة  للمنشآت   االقتصادية 

وائتمان االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  بين  المشتركة  والمبادرة   ، 

 الصادرات والصندوق لالستجابة في حاالت الطوارئ لكوفيد - 19، وكذلك

 من خالل صندوق العيش والمعيشة. وهذا يفّسر تخصيص ما نسبته ٪38

 من تمويالت الصندوق في سنة 2021 لقطاع الصحة. وكان الدعم المقدم

 للبلدان األعضاء في هذا المجال على شكل منح وقروض الستيراد لقاحات

 كوفيد - 19، وتوفير التجهيزات الطبية، وتقديم منح دراسية ودورات تدريبية

للمختصين في طب العيون، وتنظيم حمالت عالج الّساد.   

 وبلغت حصة التعليم والزراعة من تمويالت الصندوق 15٪ لكلٍّ منهما في

المياه، لقطاع  التمويالت  من  نسبته ٪9  ما  ُخّصص  حين  2021، في   سنة 

مت وُقدِّ الطاقة.  لقطاع  و٪5  الحضرية  والخدمات  الصحي،   والصرف 

العامة، وتطوير المالية، واإلدارة  المتبقية لقطاعات أخرى، منها   التمويالت 

العقارات بهدف الحد من الفقر.

عمليات الصندوق في سنة 2-32021 : 

 تشمل هذه األرقام المتعلقة بتدخالت الصندوق االعتمادات المخصصة للمنح الدراسية )0.680 مليون دوالر أمريكي( واالعتمادات في إطار المبادرة المشتركة بين المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار
 وائتمان الصادرات والصندوق لالستجابة في حاالت الطوارئ لكوفيد - 19 - )0.589 مليون دوالر أمريكي(، التي يبلغ مجموعها 1.27 مليون دوالر أمريكي. ولهذا السبب يوجد فارق بين األرقام التي قدمتها

شعبة البحوث االقتصادية واإلحصاء في البنك وتلك الواردة في هذا التقرير.
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الشكل 5.3: اعتمادات الصندوق بحسب القطاعات في سنة 2021

 وبلغ إجمالي تكلفة المشاريع والبرامج التي استفادت من تمويل الصندوق

مالي رفع  بنسبة  أمريكي،  دوالر  مليون   734 مقداره  ما   2021 سنة   في 

لتمويالت الصندوق بلغت 12:1.

الصحراء جنوب  أفريقيا  بلدان  استفادت  اإلقليمية،  بالتغطية  يتعلق   وفيما 

 الكبرى من 61٪ من تمويالت الصندوق في سنة 2021، متبوعة بمنطقة

 آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا بنسبة 30٪، ومنطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا بنسبة ٪9.

التصدي بغية  األعضاء  للبلدان  الدعم  تقديم  في  الصندوق   شرع 

البرنامج إطار  في   2020 سنة  من  ابتداًء  كوفيد- 19   لجائحة 

 االستراتيجي لمجموعة البنك للتأهب واالستجابة لجائحة كوفيد - 19.

أمريكي 50 مليون دوالر  مبلغ  أوليًا  الصندوق  إدارة   واعتمد مجلس 

غير للجائحة.  التصدي  في  األعضاء  البلدان  لدعم   2020 فبراير   في 

إلى لتصل  األولي  المبلغ  قيمة  زادت  الطلب،  تزايد  إلى  بالنظر   أنه 

المبلغ هذا  ومن   .2021 ديسمبر  بحلول  أمريكي  دوالر  مليون   232 

منح، أمريكي في شكل  دوالر  مليون   16.6 مبلغ  ص  ُخصِّ  اإلجمالي، 

ص مبلغ 215.4 مليون دوالر أمريكي في شكل قروض.  في حين ُخصِّ

أمريكي( لمشاريع )82 مليون دوالر  التمويل  ه حوالي 35٪ من   وُوجِّ

 منفردة في 8 بلدان، هي: بوركينا فاسو، وتشاد، وجزر القمر، وغينيا

مت  بيساو، وجمهورية قيرغيزستان، ومالي، والسودان، واليمن. وُقدِّ

 التمويالت المتبقية من خالل برامج إقليمية مثل برنامج تعزيز المرونة

المؤسسة بين  المشتركة  والمبادرة  الضعيفة،  للمنشآت   االقتصادية 

 اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات والصندوق لالستجابة

إلتاحة الدولي  المركز  وبرنامج  لكوفيد - 19،  الطوارئ  حاالت   في 

 اللقاحات، وبرنامج تضامن. وبحلول 31 ديسمبر 2021 كان قد ُصرف

 حوالي 60٪ من التمويل. ووصل المبلغ اإلجمالي للمشاريع المعتمدة

مليون  883.66 إلى  المنفردة  والمشاريع  الرئيسية  البرامج  إطار   في 

دوالر أمريكي، ما يمثل نسبة رفع مالي لتمويالت الصندوق تبلغ 6:1.

تصدي الصندوق لجائحة كوفيد - 19
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 الشكل 6.3: اعتمادات الصندوق بحسب المناطق في سنة 2021
بالنسبة المئوية

الشكل 7.3: اعتمادات الصندوق بحسب البلدان
 )بماليين الدوالرات األمريكية(
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 منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

 منطقة آسيا وأمريكا
الالتينية وأوروبا

 أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

سنة في  التمويل  من  حصة  أكبر  هت  ُوجِّ يلي،  فيما   7.3 الشكل  يبين   كما 

وبنغالديش. والسنغال،  وأوغندا،  بتوغو،  متبوعة  ألوزبكستان،   2021 

ماليين  10 بين  البلدان  هذه  منها  استفادت  التي  التمويل  مبالغ   وتراوحت 

 دوالر أمريكي و5 ماليين دوالر أمريكي. في حين تلّقت بنين، وتشاد، وكوت

ديفوار تموياًل يتجاوز 4 ماليين دوالر أمريكي لكلٍّ منها خالل سنة 2021.
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الجدول 2.3:  المنح والقروض التي اعتمدها صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في سنة 2021 )بماليين الدوالرات األمريكية(

حجم المشروع نوع التمويل المبلغ البلد  البرنامج / المشروع
66 منحة 5 بنغالديش صندوق العيش والمعيشة

53 منحة 4.66 بنين

48.5 منحة 4.05 تشاد

55.7 منحة 4.24 كوت ديفوار

23.4 منحة 2.45 مالي

39.8 منحة 2.8 توغو

0.131 منحة 0.131 التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تالفيه بوركينا فاسو

0.179 منحة 0.179 تشاد

1.47 منحة 0.51 لم تخّصص

1.45 منحة 0.45 ليبيا برنامج تضامن

3.35 منحة 0.45 الصومال

1.75 منحة 0.25 السودان

52 قرض 2 األردن برنامج تعزيز المرونة االقتصادية للمنشآت الضعيفة

100 قرض 10 أوزبكستان

24.2 قرض 5 السنغال مشروع الوقف )السنغال(

72.5 قرض 2.5 باكستان برنامج المركز الدولي إلتاحة اللقاحات

2 منحة 2 فلسطين صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني

2 منحة 1 سوريا برنامج دعم تعليم األطفال السوريين المتضررين من الحرب

4.9 منحة 0.042 تونس
 المبادرة المشتركة بين المؤسسة اإلسالمية لتأمين

 االستثمار وائتمان الصادرات والصندوق لالستجابة في حاالت
  الطوارئ لكوفيد- 19

9.9 منحة 0.074 السنغال

2.9 منحة 0.024 موريتانيا

8.7 منحة 0.098 موزمبيق

41.7 منحة 0.177 نيجيريا

1.547 منحة 0.174 غامبيا

1.45 منحة 1.45 برنامج تمكين المنظمات غير الحكومية اإلقليمية

0.73 منحة 0.73 برنامج تضامن

البرامج والمشاريع المنفردة

90 قرض 6.5 أوغندا مشروع تطوير أنظمة الري في أوغندا

24 قرض 5 توغو  برنامج دعم تطوير التعليم األساسي في توغو

0.68 منحة 0.68 برنامج المنح الدراسية

733.937 62.619  المجموع

338.7 31 قروض

395.237 31.619 منح

المصدر: صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
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 البرامج الرائدة: يقّدم الصندوق الدعم للبلدان األعضاء من خالل البرامج
الشكل يبّين  المنفردة.25 وكما  بالمشاريع  أيضًا  اهتمامه  بالرغم من   الرائدة، 

رائدة برامج   10 على   2021 سنة  في  لة  المموَّ المشاريع  تتوزع  أدناه،   8.3 

في المشاريع  هذه  ملّخص  على  االطالع  ويمكن  منفردين.   وبرنامجين 

الصفحات التالية وفي الملحق 2 بهذا التقرير.

اإلسالمي : التضامن  وصندوق  للتنمية  اإلسالمي  البنك  تعاون   جدة: 

)الجيل الثانية  المرحلة  لبدء  العيون  لصحة  الوطني  البرنامج  مع   للتنمية 

تالفيه، الممكن  العمى  مكافحة  أجل  من  التحالف  برنامج  من   الثاني( 

الّساد على  الجراحية  العمليات  من  حملتين  تنفيذ  خالل  من   وذلك 

للتنمية العربي  المصرف  ومّول  النيجر.  في  ومقاريا  ديفا  مدينتي   في 

 االقتصادية في أفريقيا هاتين الحملتين اللتين استفاد بفضلهما 8,001

للّساد، العالجية  الجراحة  من  شخصا  و1,029  النظر  فحص  من   شخصا 

للمرضى. الطبية  والزيارات  الجراحية  العملية  بعد  المراقبة  إلى   إضافًة 

 وتدخل هذه الحمالت في إطار االلتزام الجاري بتنفيذ 100,000 عملية

التعاون إدارة  مبادرة  على  بناًء  المقبلة  الخمس  السنوات  خالل   جراحية 

اإلقليمي والتكامل في البنك. 

النيجر في  العيون  لصحة  الوطني  للبرنامج  الوطني  المنسق   وأعرب 

 الدكتور حمزة عبدو عن امتنانه البالغ لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

جهودهما على  أفريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي   والمصرف 

النيجر في مكافحة العمى الممكن  المتواصلة في سبيل دعم حكومة 

 تالفيه وتحسين جودة حياة المصابين بإعاقات بصرية. وأضاف قائال “نأمل

 أن يكون هذا التعاون بين بلدان الجنوب مستدامًا ألن عدد السكان الذي

يعانون من العمى ما زال كبيرًا في النيجر”.   

 واستنادًا إلى نجاح المرحلة األولى من هذه العملية، قرر البنك اإلسالمي

الثانية من المرحلة  للتنمية تنفيذ  التضامن اإلسالمي   للتنمية وصندوق 

بلدًا عضوًا في  13 المذكورة في  الحمالت  تنفيذ  التحالف بهدف   هذا 

 البنك اإلسالمي للتنمية، وهي: بوركينا فاسو، وتشاد، وجزر القمر، وكوت

ومالي، وموزمبيق، وموريتانيا،  بيساو،  وغينيا  وغينيا،  وجيبوتي،   ديفوار، 

والنيجر، والصومال، وتوغو.

12 يوليو 2021

منحة اعُتمدت  تالفيه:  الممكن  العمى  مكافحة  أجل  من   التحالف 
 يناهز مقدارها 0.8 مليون دوالر أمريكي لمكافحة العمى في البلدان األعضاء

 بموجب هذا البرنامج الذي استفاد منه 13 بلدًا عضوًا، هي: بوركينا فاسو،

 وتشاد، وجزر القمر، وكوت ديفوار، وجيبوتي، وغينيا، وغينيا بيساو، وموريتانيا،

م ُقدِّ ذلك،  على  وفضاًل  وتوغو.  والصومال،  والنيجر،  وموزمبيق،   ومالي، 

 الدعم في شكل تجهيزات طبية، ومنح دراسية ودورات تدريبية للمختصين

في طب العيون، وحمالت لعالج الّساد.

م مبلغ قدره 5 ماليين دوالر أمريكي في  مشروع الوقف )السنغال(: ُقدِّ

ر للسنغال في إطار مشروع الوقف الذي يهدف إلى تمويل  شكل قرض ُميسَّ

 مشروع عقاري في داكار. ومن المتوقع أن ُتستخدم عوائد هذا االستثمار

لتمويل تحديث المدارس التقليدية في السنغال.

الشكل 8.3: االعتمادات بحسب البرامج والمشاريع في سنة 2021

للبنك التابع  للتنمية  اإلسالمي  التضامن  صندوق   أطلق 
 اإلسالمي للتنمية أنشطة التحالف من أجل مكافحة العمى

الممكن تالفيه في النيجر

www.cnbcafrica.com/2021

الرائدة العشرة هي: برنامج تضامن، والمبادرة المشتركة بين المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات والصندوق لالستجابة في حاالت الطوارئ لكوفيد - 19، وبرنامج المركز  المشاريع 
 الدولي إلتاحة اللقاحات، وبرنامج تمكين المنظمات غير الحكومية، وبرنامج تعزيز المرونة االقتصادية للمنشآت الضعيفة، وبرنامج الالجئين، ومشروع الوقف، والتحالف من أجل مكافحة العمى الممكن

تالفيه، وصندوق العيش والمعيشة، وبرنامج المنح الدراسية. 
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م ُقدِّ الحرب:  المتضررين من  السوريين  تعليم األطفال   برنامج دعم 
 مبلغ قدره مليون دوالر أمريكي لدعم تعليم األطفال السوريين المتضررين

من الحرب، داخل سوريا وخارجها.

االستثمار لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  بين  المشتركة   المبادرة 
الطوارئ حاالت  في  لالستجابة  والصندوق  الصادرات   وائتمان 
مجموعة كيانات  تبذلها  التي  المشتركة  الجهود  إطار  في   :19  لكوفيد- 
منحة الصندوق  خصص  كوفيد - 19،  لجائحة  السلبية  اآلثار  لمكافحة   البنك 

 بقيمة 0.7 مليون دوالر أمريكي في شكل عالوة/خصم أو احتياطي للخسارة

 األولية لتسهيل استيراد المنتجات الطبية والسلع األساسية باالعتماد على

وائتمان االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  وتشرف  االئتمان.   تأمين 

أقّل مساعدة  إلى  تهدف  التي  المنحة  هذه  وإدارة  تنفيذ  على   الصادرات 

 البلدان األعضاء نموًا والبلدان األعضاء المتضررة بشدة، على االستفادة من

 التمويل وتسهيل استيراد التجهيزات الطبية، والمواد الصيدالنية، والمنتجات

السلع وتوفير  كوفيد - 19،  لمكافحة  ُتستخدم  التي  الصلة  ذات   األخرى 

األساسية، مثل الغذاء، والنفط، والغاز، وغير ذلك.

أمريكي دوالر  مليون   0.590 بقيمة  منحة  البرنامج  هذا  إطار  في  مت   وُقدِّ

لستة بلدان، هي: غامبيا، وموريتانيا، وموزمبيق، ونيجيريا، والسنغال، وتونس.أ

العتماد البرنامج  هذا  م  ُصمِّ اللقاحات:  إلتاحة  الدولي  المركز   برنامج 
ز على مراحل تطوير اللقاحات، وتصنيعها، وشرائها، وتسليمها  نهج شامل ُيركِّ

شراء على  المبادرة  بتركيز  قراٌر  ذ  اُتخِّ ولكن  منها.  النهائيين   للمستفيدين 

 اللقاحات للبلدان األعضاء. وقرر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، في أبريل

الصندوق من  أمريكي  دوالر  ماليين   10 بقيمة  مساهمة  تخصيص   ،2021 

مليون  2.5 مبلغ  باكستان  وتلّقت  اللقاحات.  إلتاحة  الدولي  المركز   لبرنامج 

ر في إطار هذا البرنامج. دوالر أمريكي في شكل قرض ُميسَّ

بقيمة منحة  من  بلدان  ستة  استفادت  والمعيشة:  العيش   صندوق 

وبنين، بنغالديش،  وهي:  الصندوق  هذا  من  أمريكي  دوالر  مليون   23.2 

لة في إطار  وتشاد، وكوت ديفوار، ومالي، وتوغو. وتغطي المشاريع المموَّ

وتغذية المدمجة،  الصحية  والنظافة  الصحي  الصرف  أنظمة  البرنامج   هذا 

 الطفل ونمائه في المراحل المبكرة، وسلسلة القيمة الخاصة بتربية الدواجن

وتوصيل والطفل،  األم  وصحة  المجتمعية،  والتغذية  والصحة   واألسماك، 

الكهرباء إلى المناطق الريفية.

البرنامج هذا  يهدف  الضعيفة:  للمنشآت  االقتصادية  المرونة   تعزيز 
 إلى بناء مرونة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتجاوز اآلثار الناتجة

التجارية األعمال  لمواصلة  الالزمة  بالسيولة  تزويدها  بفضل  الجائحة   عن 

 والحفاظ على الوظائف. ويتألف هذا المشروع من ثالثة مكونات: )1( خط

للبنوك تمويل  خط  و)2(  اإلسالمي،  األصغر  التمويل  لمؤسسات   تمويل 

ورصدها. المشاريع  فحص  و)3(  الشريكة،  اإلسالمية  المالية   والمؤسسات 

أمريكي دوالر  مليون   12 بقيمة  ر  ُميسَّ البرنامج قرض  إطار هذا  م في   وُقدِّ

لألردن وأوزبكستان في سنة 2021.

التالية: )1( االستجابة  برنامج تضامن: يتألف برنامج تضامن من المكّونات 
 الطبية الطارئة بفضل منظمات المجتمع المدني، و)2( التعليم في حاالت

 الطوارئ، و)3( بناء قدرة المجتمع على الصمود. ويهدف هذا البرنامج إلى

الحكومية، غير  والمنظمات  المنفذين،  الشركاء  مختلف  مع  شراكات   بناء 

المؤهلة المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولية،  الحكومية  غير   والمنظمات 

العالمية. الجائحة  هذه  مكافحة  على  للمساعدة  استعدادها  تبدي   التي 

55 مليون دوالر أمريكي. وخالل السنة، للبرنامج  التكلفة اإلجمالية   وبلغت 

 اعُتمدت منحة تناهز قيمتها 1.9 مليون دوالر أمريكي في إطار هذا البرنامج

 لفائدة ليبيا، والصومال، والسودان، إضافًة إلى تدخالت أخرى ذات طبيعية

إقليمية في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

برنامج هما:  السنة،  خالل  منفردان  برنامجان  اعُتمد  المنفردة:   المشاريع 
أمريكي، دوالر  ماليين   5 بمبلغ  توغو،  في  األساسي  التعليم  تطوير   دعم 

 ومشروع تطوير أنظمة الري في مناطق أونياما، ونامولو، وسيبي بأوغندا،

بمبلغ 6.5 مليون دوالر أمريكي.

 المنح الدراسية: اعُتمد خالل السنة مبلغ 0.68 مليون دوالر أمريكي في
إطار برنامج المنح الدراسية لفائدة 85 طالبًا من مختلف البلدان األعضاء.

ز الصندوق  إضافًة إلى الدعم المباشر المقدم للبلدان األعضاء خالل السنة، ركَّ

مت خالل سنة 2020  أيضًا على تنفيذ استراتيجيته حتى سنة 2030، التي ُصمِّ

 في إطار برنامج التحّول الجاري تنفيذه ابتغاء تحسين فعالية الصندوق وتأثيره

لدى اضطالعه بواليته المتمثلة في الحد من الفقر.

 وبناًء على هذه االستراتيجية الجديدة، سيسعى الصندوق إلى إحداث األثر

في للبنك  المؤسسية  القوة  من  واالستفادة  الفقر  من  الحد  مجال   في 

 مشاريعه المستقبلية. ويولي الصندوق أولوية استراتيجية لتعبئة الموارد، كما

القطاعات اهتماماته. وسُتختار  نموًا في صميم  األعضاء  البلدان  أقل   تظل 

أيضًا بطريقة استراتيجية بحسب الظروف وعوامل الفقر في كّل بلد.

تنفيذ استراتيجية سنة 3-32030 : 
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حجم المشروع البرنامج / المشروع

 الهدف من هذه المبادرة هو تزويد الصندوق بإطار شامل للسياسات لالسترشاد به في العمليات المستقبلية وضمان التنفيذ
 السلس. وفي هذا السياق، وضع الصندوق سياسات متعلقة بمختلف المجاالت، ومنها التمويل )القروض والمنح(، والمخاطر،

واالستثمار، واإلدارة المالية العامة.
إطار السياسات وفحص السياسات

عالقة ضبط  ابتغاء  الخدمة  مستوى  واتفاقات  الصندوق  عمل  آليات  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  إلى  المبادرة  هذه   تهدف 
 الصندوق مع وحدات البنك واألطراف الخارجية. وقد أعّد الصندوق في سنة 2021 مبادئ توجيهية إجرائية واضحة ومخططات

بيانية آلليات العمل وأبرم اتفاقات مستوى الخدمة مع العديد من اإلدارات والوحدات.

 هندسة آليات العمل وإطار اتفاقات
مستوى الخدمة بين البنك والصندوق

 تهدف هذه المبادرة إلى إجراء إصالحات مؤسسية تزود الصندوق بالموارد المناسبة )البشرية والمادية( التي تسمح له بتنفيذ
استراتيجيته. وفي هذا السياق، اقترح الصندوق تشكيل لجنة تنفيذية لتسريع عمليات اتخاذ القرار وتعزيز الكفاءة.

التحول التنظيمي واالستعانة بالخبراء

 تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الصندوق على إحداث أثر أقوى في مجال الحد من الفقر في البلدان األعضاء. وفي إطار
الرئيسية الواردة في التركيز  التعاون نحو مجاالت  التابعة له توجيه أعمال   هذه المبادرة، أعاد الصندوق والوحدات ذات الصلة 
 استراتيجية سنة 2030، وهي: التعليم، والتمكين االقتصادي، والتنمية المجتمعية، والصحة، وذلك لتخصيص نسبة تتراوح بين 80

و90٪ من الموارد ألقّل البلدان األعضاء نموًا.

 تفعيل استراتيجية التخفيف من حدة
الفقر وإحداث األثر

 تهدف هذه المبادرة إلى ضمان االتساق بين قائمة المشاريع وخطة العمل للفترة 2021-2023 الستراتيجية سنة 2030. وقد
ُأنجز هذا العمل خالل السنة.

فحص قائمة المشاريع وبرنامج العمل

 الهدف من هذه المبادرة هو تقييس أدوات تعبئة الموارد الحالية وتطوير أدوات جديدة. وفي هذا الصدد، أعّد الصندوق سياسة
 تعبئة موارد جديدة تتناول بالتفصيل طبيعة وعمليات حشد األموال، ويشمل ذلك موارد رأس المال، وصناديق وقف اإلحسان

االستثمارية، وصكوك األوقاف النقدية، وآليات االستثمار والحوكمة.
تفعيل تعبئة الموارد

 تركز هذه المبادرة على تحويل عمليات الصندوق المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر وعمليات تعبئة الموارد إلى نموذج عمل
 يكون أقرب إلى البلدان األعضاء. ويتمثل الهدف من ذلك في إنشاء برامج تعالج عوامل الفقر في كل بلد وتستهدف في نفس
 الوقت الجهات المانحة التي قد تفضل المساهمة ماليًا في التخفيف من حدة الفقر في بلدان معينة. وتتضمن هذه المبادرة
 إنشاء خمسة صناديق ُقطرية واختبارها الستخالص الدروس وضمان التطبيق الناجح لمشروع الصناديق الُقطرية في المستقبل.
 وقد ُأِعّدت مذكرة مفاهيمية خالل السنة وُوزعت من أجل مناقشتها. واستنادًا إلى تقييم الخبراء، اقُترح تأجيل تنفيذ مبادرات

الصناديق الُقطرية إلى غاية إحراز تقدم واضح في مبادرات تعبئة الموارد المماثلة مثل صناديق وقف اإلحسان االستثمارية.

الصناديق الُقطرية التجريبية

 الهدف من هذه المبادرة هو زيادة إشعاع الصندوق بفضل تطوير هوية تجارية جديدة والتواصل بفعالية بشأن النتائج اإلنمائية
 التي يحققها الصندوق. وقد استعان الصندوق خالل السنة بخدمات شركة مرموقة مختصة في الوسم لكي تتولى قيادة هذه

المبادرة. وُأِعّدت أيضا المسّودة األولية الستراتيجية التواصل والعالمة التجارية الجديدة للصندوق.

 فحص استراتيجية التواصل والعالمة
التجارية

 تهدف هذه المبادرة إلى تدوين العمليات الرئيسية وتطوير األدوات وآليات الحوكمة لضمان االستدامة المالية للصندوق. وقد
 أنشأ الصندوق خالل السنة نموذج التدبير المالي وأعد مسّودة سياسة التدبير المالي ووصف الوظائف المرتبطة بالتدبير المالي

في الصندوق.
التدبير المالي

 تهدف هذه المبادرة إلى تزويد الصندوق ببنية تحتية مالئمة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد تعاون الصندوق مع إدارة
 المعلومات وتكنولوجيا القطيعة في البنك لوضع الخطة المتعلقة بمتطلبات الصندوق في مجال تكنولوجيا المعلومات وسيبدأ

تنفيذ هذه الخطة في سنة 2022.
استخدام البيانات وتكنولوجيا المعلومات

 وستُرّكز استراتيجية سنة 2030 الجديدة أكثر على مجاالت التنمية والقدرات

 األساسية. وتستند أيضا إلى أربع ركائز، هي: 1( العمليات، و2( الموارد، و3(

لكوفيد - 19، المتغير  األثر  إلى  وبالنظر  األداء.  و5(  الحوكمة،  و4(   القدرات، 

االستراتيجية التركيز  مجاالت  من  مجاال  باعتباره  الصحة  قطاع  اعُتمد   فقد 

 لتمكين الصندوق من تحسين قدرة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على

الصمود أمام هذه الجائحة وأي أوبئة أو جوائح في المستقبل.

للصندوق جديد  أعمال  نموذج  على  باالعتماد  االستراتيجية  هذه   وسُتنّفذ 

في األساسية  االحتياجات  تلبية  إلى  تهدف  رئيسية  برامج  تطوير   يتضمن 

مجاالت التعليم، والصحة، والتنمية االجتماعية واالقتصادية. 

التي المرحلة األولى،  2030 على مراحل. وتتضمن  استراتيجية سنة   سُتنّفذ 

 تحمل عنوان “إصالح األساسات” عشر مبادرات. ويلخص الجدول 3.3 فيما

يلي التقّدم المحرز في تنفيذ جميع المبادرات العشر.

مبادرات التحّول العشر

الجدول 3.3: التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات العشر

المصدر: التقرير المرحلي بشأن تحّول الصندوق
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2016

1

2018

1

2020

1

2017

2.14

2019

0

2021

10.41

المبلغ الدفع البلد

5.1 دفعت التزاماتها بالكامل موريتانيا

2 دفعت جزءا من التزاماتها مالي

2 دفعت القسط السنوي بنغالديش

0.33 دفعت القسط األول بنين

0.98 كوت ديفوار دفعت جزءا من التزاماتها

10.41 المجموع

مساهمات توفير  غايته  أفضل  جهد  على   2030 سنة  استراتيجية   تنطوي 

ضمان الوقت  نفس  وفي  األعضاء،  البلدان  من  المال  رأس  في   إضافية 

منه االستفادة  يمكن  أولي  رأسمال  باعتباره  الصندوق  تمويل   استخدام 

 بطريقة مالئمة. وقد حققت الجهود المبذولة في هذا المجال نتائج جيدة

 في سنة 2021. وكما يبين الشكل 3-8، ُحِشد مبلغ إجمالي مقداره 10.41

رأس في  مساهمات  في شكل  األعضاء  البلدان  من  أمريكي  دوالر   مليون 

المال، وهذا المبلغ هو األكبر منذ سنوات.

متنوعة أدوات  باستخدام  الموارد  تعبئة  أيضًا  االستراتيجية  هذه   وتتوقع 

األوقاف وصكوك  االستثمارية،  اإلحسان  وقف  صناديق  مثل   ومبتكرة، 

منها متعددة،  مصادر  استهداف  في  ذلك  من  الهدف  ويتمثل   النقدية. 

 الجهات المانحة من القطاع الخاص. وتتضمن مبادرة صناديق وقف اإلحسان

 االستثمارية -على وجه الخصوص- مجموعة من 8 صناديق تمر بمراحل تطوير

مختلفة )راجع الجدول 5.3(.

 ويبين الجدول 4.3 فيما يلي المساهمات التي تلقاها الصندوق من 5 بلدان

)مالي، وبنين، وبنغالديش، وموريتانيا، وكوت ديفوار( خالل السنة.

تعبئة الموارد

األعضاء خالل البلدان  المعّبأة من  المال  رأس  9.3: موارد   الشكل 
الفترة 2016-2021 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

2021 سنة  خالل  المال  رأس  في  المساهمات   :4.3  الجدول 
)بماليين الدوالرات األمريكية(

الجدول 5.3: مجموعة صناديق اإلحسان لالستثمارات الوقفية

المبلغ المستهدف
)بماليين الدوالرات األمريكية( البلد/المؤسسة

100 صندوق تمكين القدس

500
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

الالجئين

200 صندوق اإلحسان لالستثمارات الوقفية مع ليبيا

250 كيزيالي/تركيا

250 إنفستكورب

100  وزارة المالية/المغرب

100
 جامعة الملك عبد العزيز/المملكة العربية

السعودية

100 صندوق باكستان للتخفيف من حدة الفقر
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لسنة للصندوق  السنوي  التقرير  اعتماد  االجتماع  هذا   وشهد 

1442/1441)2020( بموجب القرار ص ت إ ت/م م/442-1. 

                                             ووافق مجلس المحافظين على التوصية بتعيين شركة

 لمراجعة حسابات الصندوق للسنة المالية 1444/1443هـ )2022(، واعتمد

لهذا الغرض مشروع القرار ص ت إ ت/م م/442/2. 

 واعتمد مجلس المحافظين أيضًا القرار ص ت إ ت/م م/4-442 الذي يحّدد

 اإلطار الزمني الذي ُيتوّقع أن تدفع فيه البلدان األعضاء التزاماتها في رأس

 المال بالكامل. وقد ُضبط هذا اإلطار الزمني كما يلي: ست سنوات للبلدان

 ذات الدخل المنخفض، وخمس سنوات للبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى،

 وأربع سنوات للبلدان ذات الدخل المتوسط األعلى، وثالث سنوات للبلدان

ذات الدخل المرتفع.26  

 يشرف مجلس اإلدارة على أنشطة الصندوق بموجب التفويض الذي منحه

السنة. وهو مسؤول عن أربع مرات في  المحافظين. ويجتمع   إياه مجلس 

 اعتماد مقترحات التمويل )القروض والمنح(، والسياسات، والموازنة اإلدارية؛

واتخاذ والعمليات؛  بالتمويل  المتعلقة  وأحكامه  الصندوق  شروط   وتحديد 

إياها تخّوله  التي  الصالحيات  بموجب  االستراتيجية  المسائل  بشأن   القرارات 

اللوائح التنظيمية للصندوق. 

 وعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل سنة 2021، أي من الدورة الثالثة

والسبعين إلى الدورة السابعة والسبعين. 

كانت التي  والسبعين  الثالثة  دورته   2021 فبراير   28 في  المجلس   وعقد 

 أّول اجتماع للمجلس في السنة، وذلك برئاسة معالي رئيس البنك ورئيس

ُبعد جميُع بندر حجار. وقد حضر هذا االجتماَع عن  الدكتور  البنك   مجموعة 

أعضاء مجلس اإلدارة. 

والسياسات، باالستراتيجية  المتعلقة  المسائل  من  عددا  المجلس   ودرس 

 ومنها مشروع جدول أعمال االجتماع السنوي الرابع عشر لمجلس محافظي

ت/م إ  ت  ص  القرار  بموجب  األعمال  جدول  مشروع  واعُتمد   الصندوق. 

م/021/28)73(1.  

المخاطر وإدارة  المالية  لجنة  توصيات  أيضًا  واعتمد  اإلدارة  مجلس   ودرس 

المقترح بنين. واعُتمد هذا  الذي قّدمته جمهورية  الدفع  بمقترح   المتعلقة 

 بالقرار ص ت إ ت/م إ/021/02/28)73(2. وأثناء المناقشات، أعرب المجلس

لدفع جديد  جدول  لوضع  اإلدارة  هيئة  اّتخذتها  التي  التدابير  عن  رضاه   عن 

مساهماتها، دفع  إلى  األعضاء  البلداَن  اإلدارة  مجلس  ودعا   االلتزامات. 

 وأجاز أيضًا القوائم المالية المراجعة للصندوق لسنة 2020 وأوصى مجلس

المحافظين باعتمادها بالقرار ص ت إ ت/م إ/021/02/28)73(4.

الفصل الرابع

الحوكمة المؤسسية

 عقد مجلس محافظي الصندوق اجتماَعه السنوي الرابع عشر في طشقند في 4 سبتمبر 2021 )27 محرم 1443(
 برئاسة معالي السيد ساردور أومورزاكوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير االستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية

أوزبكستان ومحافظ البنك عن جمهورية أوزبكستان ورئيس مجلس محافظي الصندوق.

Deloitte & Touche 

أنشطة مجلس المحافظين

أنشطة مجلس المديرين التنفيذيين

راجع الجدول 2-1 لالطالع على فئات الدخل. 26
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 وعقد مجلس اإلدارة دورته الرابعة والسبعين على المنوال االفتراضي في

واعتمد خالل المجلس  واستعرض  األعضاء.  جميع  بحضور   2021 أبريل   25 

لمجلس الرابع عشر  السنوي  لالجتماع  المنقح  األعمال  الدورة جدول   هذه 

والترتيبات اللوجستية  الترتيبات  على  أيضا  المجلس  ووافق   المحافظين. 

جائحة تفشي  منذ  حضوريا  يعـقد  سـنوي  اجتماع  أول  لتنـظيم   األخـرى 

لسنة للصندوق  السنوي  التقرير  مشروع  في  المجلس  ونظر   كوفيد - 19. 

 2020 وأجازه. وبحث المجلس واعتمد مقترح توحيد أنشطة صندوق وقف

إ بالقرار ص ت  القدس  القدس وصندوق تمكين   اإلحسان االستثماري في 

 ت/م إ/021/04/25)74(7. وبعد ذلك، نظرت لجنة المالية وإدارة المخاطر

في هذه المسألة.

الصندوق في مقترح مشاركة  اإلدارة  درس مجلس  نفسها،  الدورة   وخالل 

لجائحة واالستجابة  للتأهب  البنك  لمجموعة  االستراتيجي  البرنامج   تمديد 

 كوفيد - 19. ووافق المجلس على تخصيص 40 مليون دوالر أمريكي لتمديد

هذا البرنامج، ُموّزعًا على النحو التالي:

إطار في  األعضاء  للبلدان  قرض  شكل  في  أمريكي  دوالر   مليون 

برنامج تعزيز المرونة االقتصادية للمنشآت الضعيفة. 

التأمين خطة  إطار  في  قرض  شكل  في  أمريكي  دوالر  ماليين   10 

لتأمين اإلسالمية  المؤسسة  بين  المشتركة  )المبادرة   والضمان 

حاالت في  لالستجابة  والصندوق  الصادرات  وائتمان   االستثمار 

الطوارئ لكوفيد - 19. 

المركز برنامج  إطار  في  قرض  شكل  في  أمريكي  دوالر  ماليين   10 

الدولي إلتاحة اللقاحات. 

الخاصة التحّول  مبادرات  لتنفيذ  الزمني  الجدول  اإلدارة  مجلس   ودرس 

التي بذلتها هيئة اإلدارة في سبيل تحسين الجهود   بالصندوق وأثنى على 

الصندوق. وحّث أعضاُء المجلس على اإلسراع في تنفيذ مختلف المبادرات.

 وعقد مجلس اإلدارة دورته الخامسة والسبعين في 20 يونيو 2021 بحضور

التابعة المراجعة  لجنة  تقرير  دراسة  الدورة  هذه  وشهدت  األعضاء.   جميع 

 للمجلس واعتماَده، واعتماَد التقرير المالي المراجع للصندوق، ودراسَة التقرير

 المرحلي لهيئة اإلدارة عن تنفيذ خطة عملها المتعلقة بالتوصيات الواردة في

علما المجلس  وأخذ  وعملياته.  الصندوق  استثمارات  بشأن  المراجعة   تقارير 

بجميع التحديثات.

 واعتمد مجلس اإلدارة أيضًا مقترح ترسية عقد استثمار مبلغ 350 مليون دوالر

 أمـريـكي مـن رأسمــال الـصـنـدوق على شـركـة                                                التي

معالي أبلغ  الدورة،  نهاية  وفي  االستثمار.  لهذا  االئتمانية  اإلدارة   ستتولى 

 الدكتور بندر حجار أعضاء مجلس اإلدارة بانتهاء فترة رئاسته للبنك ومجموعة

البنك.

المنوال على  اإلدارة  لمجلس  والسبعون  الخامسة  الدورة   واستؤنفت 

برئاسة معالي  ،2021 1 سبتمبر  بطاجيكستان في   الحضوري في طشقند 

البنك. ومجموعة  للبنك  الجديد  الرئيس  بصفته  الجاسر  محمد   الدكتور 

 وشهدت هذه الدورة حضور 11 عضوًا من ضمنهم الرئيس. ولم يحضر ستة

الصندوق إدارة  هيئة  الدورة من  اإلدارة خالل هذه   أعضاء. وطلب مجلس 

وقف صندوق  توحيد  في  المحرز  التقدم  عن  إضافية  معلومات   تقديم 

بالذكر ويجدر  القدس.  تمكين  وصندوق  القدس  في  االستثماري   اإلحسان 

ُعقدت التي   - والسبعين  الرابعة  قّرر في دورته  كان قد  اإلدارة   أن مجلس 

.1

.2

.3

Russell Investments

20
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- دمج هذين الصندوقين. وفضاًل على ذلك، ُعرضت على  2021 أبريل   في 

 المجلس التعديالت المتعلقة بهيكل صندوق التمكين االقتصادي للشعب

الفلسطيني لغرض االطالع عليها.

2021 سبتمبر   26 في  والسبعين  السادسة  دورته  اإلدارة  مجلس   وعقد 

هذا المجلس  أعضاء  جميع  وحضر  الجاسر.  محمد  الدكتور  معالي   برئاسة 

المسائل أهم  وتضمنت  االفتراضي.  المنوال  على  عقد  الذي   االجتماَع 

المتعلقة باالستراتيجية والسياسات التي نظر فيها المجلس ما يلي:

 تحويل القسط الثاني من مساهمة الصندوق في رأسمال صندوق

 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار إلى حقوق ملكية: رأى أعضاء مجلس

مساهمة من  الثاني  القسط  أن  البند،  هذا  في  النظر  عند   اإلدارة، 

 الصندوق في صندوق العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ال ينبغي أن يكون

 في شكل منحة ألن من شأن ذلك أن يحرم الصندوق من عوائد كبيرة،

والتكنولوجيا العلوم  في  االستثمار  عوائد  ارتفاع  إلى  بالنظر   وذلك 

 واالبتكار. وأكد الرئيس مجددًا التزام هيئة اإلدارة بهذا الموقف. غير

أن هذه المسألة أرجئت إلى دورة الحقة لمواصلة النظر فيها.  

االستعانة بمقترح  المتعلق  البند  بخصوص  الصندوق:   استثمارات 

 بمصادر خارجية الستثمارات الصندوق، أجرى مجلس اإلدارة مناقشة

النهائي القرار  اتخاذ  يرجئ  أن  قّرر  لكّنه  المسألة،  هذه  بشأن   أولية 

إدارة االستثمار على المجلس  أعضاء  الصدد، حث   بشأنها. وفي هذا 

مراجعة المقترح على ضوء تعليقات أعضاء مجلس اإلدارة.  

 مشروع الوقف في داكار: درست لجنة العمليات والفعالية اإلنمائية

 هذا البند فأوصت بإجراء مزيد من المشاورات. ومنذ أن شرع الصندوق

لهذا المشترك  التمويل  في  األوقاف  ممتلكات  تثمير   وصندوق 

 المشروع، ساد الشعور بأن العوائد التي يؤتيها التمويل من الصندوقين

تمويل من  الربح  هامش  )بلغ  كبيرة  بدرجة  متفاوتة  تكون  أال   ينبغي 

د هامش  صندوق تثمير ممتلكات األوقاف نسبة 5.5٪، في حين ُحدِّ

الفارق في لهذا  ونتيجًة   .)٪2 نسبة  في  الصندوق  تمويل  من   الربح 

 التسعير، أوصى مجلس اإلدارة الصندوقين بإجراء مزيد من المشاورات

وعرض المشروع في اجتماعات الحقة.      

المسألة في ُنوقشت هذه  الصندوق:  رأسمال  إيران في   مساهمة 

جلسة مغلقة.

2021 ديسمبر   19 في  والسبعين  السابعة  دورته  اإلدارة  مجلس   وعقد 

المنوال على  عقد  الذي  االجتماع  هذا  في  المجلس  أعضاء  جميع   وحضر 

 االفتراضي. وفي إطار البند المتعلق بمسائل االستراتيجية والسياسات، نظر

 مجلس اإلدارة في مشروع التقرير السنوي الرابع عشر للصندوق لسنة 2021

 )1442-1443( فاعتمده، إضافًة إلى برنامج العمل السنوي للصندوق لسنة

2022 وميزانية سنة 2022 التي ُوّزعت على النحو التالي:

 تمويل العمليات: حوالي 137.5 مليون دينار إسالمي )192.6 مليون

دوالر أمريكي(.

الميزانية اإلدارية: 6.7 مليون دينار إسالمي )9.4 مليون دوالر أمريكي(.

دوالر  350,000( إسالمي  دينار   250,000 الرأسمالية:   النفقات 

أمريكي(.
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وسيبي  ونامولو،  أونياما،  مناطق  في  الري  أنظمة  تطوير   مشروع 

بأوغندا )قرض بقيمة 6.5 مليون دوالر أمريكي(.  

 المرحلة الرابعة من مشروع دعم تطوير التعليم األساسي في توغو 

)قرض بقيمة 5 ماليين دوالر أمريكي(. 

ب.

ج.

 ونظر مجلس اإلدارة أيضًا في التوصيات الصادرة عن االجتماع الحادي عشر

للجنة المراجعة التابعة للصندوق واعتمدها.

وخالل الدورة نفسها، اعتمد المجلس المشاريع الثالثة التالية:  

 تمويل الصندوق لبناء مجمع تجاري وسكني وقفي في داكار لفائدة

 المدارس القرآنية “الدارات” في السنغال )قرض بقيمة 5 ماليين دوالر

أمريكي(. 

أ.
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الفصل الخامس

 بلغ رأس المال المستهدف المعتمد للصندوق 10.0 مليارات دوالر أمريكي. وبلغت االلتزامات المتعلقة برأس المال
1(. وتتألف )الملحق  المستهدف  المال  رأس  2021، أي ما يمثل 27٪ من  نهاية سنة  أمريكي في   2.6 مليار دوالر 
 هذه االلتزامات من مبلغ 1.6 مليار دوالر أمريكي التزم بتقديمه 49 بلدًا عضوًا، ومبلغ مليار دوالر أمريكي من البنك.
 وصدرت أكبر التعّهدات عن المملكة العربية السعودية )مليار دوالر أمريكي(، والكويت )300.0 مليون دوالر أمريكي( 27 .

ولم ُتقّدم أي تعّهدات جديدة في سنة 2021.

 ووصل مبلغ رأس المال المدفوع إلى 2.595 مليار دوالر أمريكي في نهاية

البلدان من  أمريكي  دوالر  مليار   1.585 قيمتها  بمساهمة   ،2021  سنة 

جديدة دفعات  خمس  وُقدمت  البنك.  من  أمريكي  دوالر  ومليار   األعضاء 
 بمبلغ 10.4 مليون دوالر أمريكي في سنة 28.2021

البلدان يدعو  قرارا   2012 سنة  في  الصندوق  محافظي  مجلس   وأصدر 

التدابير لدعم جهود الصندوق في تعبئة الموارد،  األعضاء إلى اتخاذ جميع 

مهمته لتعزيز  له  المتاحة  الموارد  مجموعة  توسيع  على  الصندوق   يعمل 

)1( بفضل  تكميلية  موارد  على  الحصول  إلى  الصندوق  ويهدف   اإلنمائية. 

 الصناديق االستئمانية المختصة في التخفيف من حدة الفقر، و)2( استغالل

الشركاء مع  المشترك  التمويل  و)3(  األعضاء،  البلدان  في  األوقاف   أراضي 

 اإلنمائيين، و)4( الشراكة مع المؤسسات الخيرية، والمستثمرين االجتماعيين،

 والقطاع الخاص. وحتى اآلن، ركز الصندوق على المشاريع الوقفية مع بذل

الجهود لالستفادة من موارد تكميلية أخرى.

 يحتفظ الصندوق بحسابات منفصلة بموجب لوائحه التنظيمية المعمول بها،

 إضافًة إلى سجالت منفصلة لموارد رأسماله وعملياته. وُتنّفذ جميع عمليات

الصندوق وأنشطته وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية الناظمة لألوقاف.   

أو عملة  بأّي  الحسابات  مسك  على  للصندوق  التنظيمية  اللوائح   وتنص 

ها مجلس اإلدارة مالئمة. غير أن المجلس قرر -  عمالت أو وحدة حساب يعدُّ

حتى اآلن - استخدام الدوالر األمريكي وحدَة حساب للصندوق.  

 وتمسك حساباِت الصندوق إدارُة الرقابة المالية في البنك، وتستثمر موارَده

الرأسمالية حاليًا إدارتا الخزينة واالستثمار التابعتان للبنك.    

تكون ال  التي  بها  المحتفظ  وإيراداته  رأسماله  باستثمار  الصندوق   وُيطاَلب 

الممكن الدخل  زيادة  أجل  من  وذلك  عملياته،  لتمويل  الفور  على   ضرورية 

 استخدامه لتمويل المشاريع والبرامج. وال ُيستخدم رأس المال المدفوع في

الدخل، باعتباره وقفًا )أي استئمانًا(. ولزيادة  التشغيلية للصندوق   األنشطة 

المتطلبات الستيفاء  المطلوب  الضروري  الحد  إلى  إاّل  بالسيولة  ُيحتفظ   ال 

القصير. األجل  في  المصروفة  غير  والتزاماته  للصندوق  الجارية   النقدية 

 وُتستثمر جميع موارد رأسمال الصندوق وفقا لسياسة االستثمار المعمول

بها في الصندوق.       

 وتتكون أصول الصندوق السائلُة من المساهمات في رأسماله وفوائضه دخله

الصافية التراكمية. وُتستثمر هذه األموال مبدئيًا في مرابحة السلع والصكوك. 

 ويشارك الصندوق منذ سنة 2019 في عدة مبادرات بهدف تعزيز تدخالته

لجزء من موارد رأس المباشر  االستثمار  األعضاء، ويشمل ذلك  البلدان   في 

موارد رأسمال الصندوق

استثمار موارد رأس المالالموارد التكميلية

انسحبت إيران من عضوية الصندوق في سنة 2021 وُأعيدت لهذا البلد مساهمته البالغة 65 مليون دوالر أمريكي.

راجع الجدول 3-3 الوارد فيما سبق.

27

28

 مثل تخصيص وقف مالئم يمكن للصندوق تطويره لتحقيق إيرادات تساهم

 في تحسين الموارد. ومنذ ذلك الحين، واصل الصندوق المشاورات مع البلدان

 األعضاء ابتغاء االستفادة من أصول وقفية. وبحلول نهاية سنة 2021، قدم

بلدان اثنان، هما بنين وبوركينا فاسو قطعتين أرضيتين للصندوق.

لمحة مالية عامة
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 مالي                  2 مليون دوالر أمريكي 

 موريتانيا             5.1 مليون دوالر أمريكي 

 بنغالديش          2 مليون دوالر أمريكي 

بنين                   0.3 مليون دوالر أمريكي 

 كوت ديفوار        0.98 مليون دوالر أمريكي 

.1

.2

.3

.4

.5

السنة في  أمريكي  دوالر  مليون   57 قدره  إجماليًا  دخاًل  الصندوق   حقق 

مليون  78 الدخل  إجمالي  بلغ  حين  في   .2021 ديسمبر   31 في   المنتهية 

 دوالر أمريكي في سنة 2020. وبلغ صافي الدخل 20.5 مليون دوالر أمريكي

 في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعد أن كان 72.2 مليون دوالر

أمريكي في السنة التي سبقتها.

ويعود هذا االنخفاض في صافي الدخل إلى عاملين رئيسيين:

 انخفاض الدخل من أصول الخزينة، الذي يمثل المورد الرئيسي إليرادات

2020 و2021 الدخل في سنتي   الصندوق )82٪-91٪ من إجمالي 

 على التوالي( بمقدار يتراوح بين 28 مليون دوالر أمريكي و46.6 مليون

الدخل من تراجع  ُيعزى  المبلغ،  هذا  ومن   .2021 في  أمريكي   دوالر 

 مرابحة السلع )بمقدار 9 ماليين دوالر أمريكي( وإيرادات ودائع الوكالة

 )بمقدار 5 ماليين دوالر أمريكي( - في المقام األول - إلى االنخفاض

 الشديد لسعر الفائدة بين البنوك في لندن “ليبور” خالل سنتي 2020

سنة في   ٪0.20 بنسبة  أشهر  لستة  الليبور  سعر  )متوسط   و2021 

الصكوك الدخل من  وتراجع   .)2020  2021 مقابل 0.70٪ في سنة 

دوالر ماليين   8 بمقدار  )انخفاض  القسائم  معدل  بسبب   أساسًا 

أمريكي( وخسائر القيمة السوقية )بمقدار 5 ماليين دوالر أمريكي(.    

 بلغ إجمالي أصول الصندوق 3,158 مليون دوالر أمريكي بتاريخ 31 ديسمبر

اًل انخفاضًا بمقدار 21.0 مليون دوالر أمريكي مقارنة بإجمالي  2021، ُمسجِّ

 األصول في ديسمبر 2020، الذي بلغ 3,179 مليون دوالر أمريكي. ويرجع

 هذا االنخفاض إلى سحب بلد عضو مساهمته في رأس المال، بالرغم من

تعويض ذلك جزئيًا بدخٍل صاٍف بلغ 20.5 مليون دوالر أمريكي.     

 وبلغت أصول الخزينة 2,522 مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل نحو ٪80

من إجمالي األصول.  

 وبلغ صافي أصول الصندوق في 31 ديسمبر 2021 ما مقداره 3,002 مليون

مقارنة أمريكي  دوالر  مليون   21 بمقدار  انخفاضًا  ُمسّجاًل  أمريكي،   دوالر 

بالرصيد الذي بلغ 3,024 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2020.

وترجع أهم التغييرات في موارد الصندوق إلى العوامل التالية:

من أمريكي  دوالر  مليون   65 البالغة  لمساهمته  عضو  بلد   سحب 

الصندوق.

عقب أمريكي  دوالر  مليون   16 مقدارها  متوقعة  ائتمانية   خسارة 

 تطبيق المعيار 9 من المعايير الدولية لإلبالغ المالي والمعيار 30 من

معايير المحاسبة المالية. 

تخصيص منحة بقيمة 5.8 مليون دوالر أمريكي. 

الدخل

أصول الصندوق

 المال في المشاريع والبرامج الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر، وصناديق

التمكين وبرنامج  النقدية،  األوقاف  وصكوك  االستثمارية،  اإلحسان   وقف 

االقتصادي العالمي.

 تسوية خسارة في القيمة السوقية ألربعة حقوق ملكية )+ 22 مليون

 دوالر أمريكي( وتحقيق أرباح في صافي القيمة العادلة لحقوق ملكية

 وصناديق )+ 17 مليون دوالر أمريكي( وعمليات أخرى على احتياطي

القيمة العادلة )- 6 ماليين دوالر أمريكي(.  

 + 2.6  مليون دوالر أمريكي يمثل حصة الصندوق من األرباح األكتوارية

المتأتية من صندوق التقاعد.

تحقيق دخل صاٍف بمبلغ 20.5 مليون دوالر أمريكي.

أمريكي من مليون دوالر   10.4 المال مقدارها  رأس   مساهمات في 

البلدان التالية: 

أ.

ب.

ج.

أ.

د.

هـ.

و.

ز.

الجدول 1.5: أصول الصندوق )بماليين الدوالرات األمريكية(

 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2020     

 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2021     

3,179 3,158 إجمالي األصول

3,023 3,002 صافي األصول

3131
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وكالة
باالستثمار

%5
 استثمارات

في الصكوك

%77
 مرابحة

جماعية

%0

مرابحة السلع

%18

أربعة حقوق ملكية مدرجة 2018 على  الصندوق في سنة   استحوذ 

 في البورصة                                                   والشرق األوسط للرعاية

 الصحية، وصناعات إسمنت الفجيرة، و                         بمبلغ 72.5

السوقية القيمة  انخفضت  الحين،  ذلك  ومنذ  أمريكي.  دوالر   مليون 

أمريكي في دوالر  مليون   36.1 بلغت  أن  إلى  الملكية هذه   لحقوق 

أو ما يمثل 50٪ من تكلفتها األصلية. وُسجلت  ،2021  31 ديسمبر 

 خسائر في القيمة السوقية في الفترة 2020-2018 من خالل قائمة

دوالر مليون   22.1 بمقدار  )خسائر  األصول  صافي  في   التغّيرات 

طوال السوقية  القيمة  في  المستمر  االنخفاض  وبسبب   أمريكي(. 

 الفترة التي تلت االستحواذ على حقوق الملكية المذكورة، ألحت شركة

Deloitte التي تنفذ أعمال المراجعة الخاصة بالصندوق على تسجيل 

 اضمحالل قيمة حقوق الملكية هذه في سنة 2021 من خالل قائمة

 األنشطة )الربح والخسارة( بالنظر إلى االنخفاض المستمر في القيمة

وُيعّد األصلية(.  التكلفة  من   ٪50( وشدته   )2018 )منذ   السوقية 

مسبقًا شرطًا  السوقية  القيمة  في  الشديد”  أو  “الممتّد   االنخفاض 

المحاسبة معايير  من   30 للمعيار  وفقا  القيمة  اضمحالل   لتسجيل 

 المالية “اضمحالل القيمة والخسائر االئتمانية”. ولذلك ُنِقلت الخسائر

 )22.1 مليون دوالر أمريكي( التي ُسجلت سابقًا )إلى غاية سنة 2020(

 في قائمة التغّيرات في صافي األصول )حقوق الملكية(، إضافًة إلى

السوقية القيمة  خسائر  يمثل  الذي  أمريكي  دوالر  مليون   6.3  مبلغ 

مليون  28.4 بمبلغ  إجمالية  خسارة  أي   -  2021 سنة  في   المتكبدة 

دوالر أمريكي - إلى قائمة األنشطة )الربح والخسارة( لسنة 2021.

 بلغ إجمالي الدخل المتأتي من أصول الخزينة 46.64 مليون دوالر أمريكي، وهوب.

السلع، مرابحة  من  األصول  وتتكون هذه  السنة.  إيرادات   يتألف من مجموع 

 والوكالة، والمرابحة الجماعية، واالستثمارات في الصكوك. ويبين الشكل 1.5

المئوية النسبة  أساس  على  الخزينة  التوالي مصادر دخل  على   3.5  والجدول 

والقيمة.

الدوالرات )بماليين  الدخل  وصافي  الدخل  إجمالي   :2.5  الجدول 
األمريكية(

 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2020     

 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2021     

78.214 57.167 إجمالي الدخل

72.214 20.458 صافي الدخل

3131

الشكل 1.5: مصادر دخل الخزينة بالنسب المئوية

الدوالرات )بآالف  الخزينة  أصول  من  الدخل  إجمالي   :3.5  الجدول 
األمريكية( 

 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2020     

 السنة المنتهية في
   ديسمبر 2021     

16,914 8,173 استثمارات مرابحة السلع

7,774 2,470 الوكالة باالستثمار

1,031 32 المرابحة الجماعية

47,254 39,650
 االستثمارات في

الصكوك

3131

المصدر: القوائم المالية المراجعة لسنة 2021

 تتألف محفظة استثمارات الصندوق أساسًا من االستثمارات في رأس المال

السهمي، والعقارات، وصناديق األسهم، والكيانات ذات العالقة.   

 وزادت االستثمارات في سنة 2021 بمقدار 9.35 مليون دوالر أمريكي، أي من

 267 مليون دوالر أمريكي في سنة 2020 إلى 276 مليون دوالر أمريكي. وترجع

 هذه الزيادة في المقام األول إلى االستثمار في صندوق المشاركة )5.0 ماليين

وصندوق أمريكي(،  دوالر  مليون   6.6( االستصناع  وصندوق  أمريكي(،   دوالر 

 اإلجارة الجماعية )6.9 مليون دوالر أمريكي(. إاّل أن هذه الزيادة قابلها انخفاض

بمقدار 9.2 مليون دوالر أمريكي في االستثمارات في األسهم والصناديق.  

 وزاد استثمار الصندوق بمقدار 1.5 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2021،

 أي من 5.491 مليون دوالر أمريكي إلى 6.957 مليون دوالر أمريكي، وذلك

بسبب:

االستثمارات وما يرتبط بها من دخل

،National Rafinery Limited(

)Crescent Steel
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 كما قّدم البنك األفريقي للصناعة والتجارة تموياًل باالستصناع بقيمة 6 ماليين

دوالر أمريكي. 

 ولكن، بينما كانت اإلعدادات جارية على قدم وساق إلطالق هذا المشروع،

 تلقى الصندوق رسالة بالبريد اإللكتروني من ديوان رئيس جمهورية بنين في

 28 أبريل 2020، تبعتها رسالة رسمية من معالي وزير التخطيط والتنمية مؤرخة

 في 9 يونيو 2020. وُأبلغ الصندوق في هذين الرسالتين بأن حكومة بنين قررت

 استبدال قطعة األرض المخصصة للصندوق بقطعة أرض أخرى في كوتونو.

ويجري حاليًا تقييم قطعة األرض الجديدة.

بوركينا فاسو

االقتصاد وزير  من   2016 ديسمبر   30 في  مؤرخة  رسالة  البنك  رئيس   تلقى 

 والمالية والتنمية في بوركينا فاسو، يبلغه فيه بتخصيص قطعة أرٍض للصندوق.

 وصدر المرسوم رقم                                                                 المؤرخ في

 8 أغسطس 2017 والحامل لتوقيع وزير االقتصاد والمالية والتنمية، باعتباره

مستند الملكية لقطعة األرض المذكورة.   

 ونفذت شركة                                    - وهي شركة استشارية يقع مقرها في

 بوركينا فاسو - تقييمًا مستقاًل لقطعة األرض، وحددت قيمتها بـ 1.896 مليون

دوالر أمريكي.

بنين

دت قيمتها بـ5.3 مليون دوالر  ُخِصصت للصندوق قطعة أرض في بنين وُحدِّ

 أمريكي )قيمة محددة في سنة 2014(. وحددت دراسة الجدوى التي نفذتها

 شــركــة                    االستشارية الدولية التي يقع مقرها في إسبانيا، تكلفة

 المشروع بحوالي 22 مليون دوالر أمريكي. وحّددت التوقعات معدل عائد داخلي

ْين إلى حقوق الملكية  نسبته 13.3٪ قبل احتساب الضرائب على أساس نسبة الدَّ

 تتراوح بين 45 و55٪. وطبقًا لخطة التمويل، اعتمد مجلس إدارة الصندوق مبلغ

 9.7 مليون دوالر أمريكي من موارد الصندوق للمساهمة في حقوق الملكية،

م صندوق تثمير ممتلكات األوقاف قرضًا بقيمة 6 ماليين دوالر أمريكي.  وقدَّ

األسهم في  االستثمارات  من  األرباح  توزيع  عن  الناتج  الدخل   زيادة 

والصناديق.

الدخل الناتج من االستثمار في صندوق االستصناع.

انخفاض الدخل المتأتي من مشاريع اإلجارة. 

.1

.2

.3

 وأظهر عائد االستثمارات، الذي بلغ 2.4٪، تحسنًا بفضل زيادة المتحصالت من

 توزيعات األرباح في سنة 2021. غير أن العائد على أصول الخزينة تراجع بنسبة

 0.9٪ بسبب تدهور بيئة السعر المرجعي، في حين انخفض عائد موارد الصندوق

 من 2.4٪ إلى 0.7٪ ويعود ذلك في المقام األول إلى زيادة الخسارة الناتجة

 عن اضمحالل القيمة بمقدار 26 مليون دوالر أمريكي، وانخفاض معدالت سعر

الليبور.

INFRAPPP

2017-0861/MINEDID/SG/DGI/DADF 

HOREB EXPERTISE

أراضي األوقاف
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التوزيع الفائدة السائدة في السوق، وتركيبة   العائد في انخفاض معدالت 

التي الجديدة  االستثمار  سياسة  تنفيذ  وتأخر  لألصول،  الحالي   االستراتيجي 

اعتمدها الصندوق.      

التوزيع االستراتيجي لألصول الذي كان مستهدفًا  وهناك فجوة هائلة بين 

٪20( الملكية  حقوق  بإنماء  يتعلق  فيما  سّيما  وال  الحالي،   والتوزيع 

مقابل مستهدفة   ٪15( الخاصة  واألسهم  حاليًا(،   ٪0 مقابل   مستهدفة 

 3.95٪ حاليًا(، والعقارات )20٪ مستهدفة مقابل 1.35٪ حاليًا(، والصكوك

مستهدفة  ٪12.5( والمرابحة  حاليًا(،   ٪34.4 مقابل  مستهدفة   ٪12.5( 

مقابل 46.09٪ حاليًا(.  

لألصول االستراتيجي  التوزيع  بين  الفجوة  هذه  معالجة  المتوقع   ومن 

الجديدة االستثمار  سياسة  تنفيذ  بفضل  تدريجيا  الحالي  والتوزيع   المستهدف 

واالستعانة بمديرين خارجيين، مثل شركات إدارة األصول

للمشاريع الصندوق  موارد  من  المنفذة  اإلجمالية  المصروفات  قيمة   بلغت 

نسبة يمثل  ما  تاريخه،  إلى  أمريكي  دوالر  مليون   75.4 المعتمدة   والبرامج 

 59.5٪ من مجموع اعتمادات المشاريع.29 وكان معدل الصرف على المشاريع

 التي يمولها الصندوق )القروض والمنح( منخفضًا عمومًا مقارنة باالعتمادات.

 وُيظهر الشكل 5-2 فيما يلي زيادة تدريجية في الصرف من 6٪ في سنة 2010

 إلى 30٪ في سنة 2019. وزادت هذه النسبة فبلغت 37٪ في سنة 2020.

مليون  406.9 التراكمية  التمويل  مصروفات  بلغت   ،2020 سنة  نهاية   وفي 

 دوالر أمريكي مقابل اعتمادات مقدارها 803.5 مليون دوالر أمريكي )781.7

 مليون دوالر أمريكي للقروض و21.8 مليون دوالر أمريكي للمنح(. ومن ثّم زادت

أمريكي في سنة 32.4 مليون دوالر  المصروفة من  التراكمية غير   االلتزامات 

 2010 إلى 406.9 مليون دوالر أمريكي في نهاية سنة 2020، ما يمثل معدل

صرف نسبته 37٪ في سنة 2020.  

إعداد سياسة التدابير، ومنها  البنك عددا من  اتخذ  الصرف،   ولزيادة مستوى 

واألولوية الجودة  معايير  واعتماد  ُقطرية،  ومنصة  جديدة،  توريد   وإجراءات 

لتحسين عملية انتقاء المشاريع، والجودة، والتأهب.

إلى ارتفع معدله  إذ  الصرف،  ل تحّسن معتبر في  الجهود، ُسجِّ  وبفضل هذه 

59.5٪ في نهاية ديسمبر 2021.
وبالنظر والقروض.  المنح  تخصيص  المالي عن طريق  الدعم  الصندوق   يقدم 

تبّين المعتمدة،  بالقروض  الخاص  التمويل  صرف  يتطلبه  الذي  الوقت   إلى 

 أن األثر المتوخى من القروض المعتمدة يتطلب أيضًا وقتًا قبل االنتقال إلى

 محفظة االستثمارات. لذلك طبق الصندوق منهجية للفترة 2008-2019 بغية

 مضاعفة قدراته المتعلقة باالعتمادات بـ2.5 مرة مقارنة بصافي الدخل للسنة

 المالية السابقة. غير أن جزءًا كبيرًا من محفظة اعتمادات الصندوق بات قريبا من

ضت نسبة صافي  االستحقاق، وكان من الضروري خفض العتبة مرة أخرى. وُخفِّ

الدخل إلى االعتمادات إلى 1:1 للفترة 2022-2020.

 ترتبط أهداف الصندوق في مجال االستثمار ارتباطًا وثيقًا بمهامه المؤسسية،

ومنها: 

مكافحة الفقر والجوع وتعزيز النمو الداعم للفقراء. 

المستدامة اإلنتاجية والوسائل  القدرة  المالي لتحسين  الدعم   تقديم 

إلدرار الدخل على الفقراء.

األمية مستويات  تقليص  سّيما  وال  البشرية،  التنمية  على   التركيز 

والقضاء على األمراض واألوبئة. 

خالل ُمنخفضًة  االستثمارات  من  الصندوق  حققها  التي  العوائد   وظلت 

 الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. ويتمثل العامل الرئيسي لضعف هذا

المصروفات

السياسة االستثمارية للصندوق

قدرات الصندوق المتعلقة باالعتمادات

2010

6

20
30

37

59.5

20152020 20192021

 الشكل 2.5: معدل الصرف على المشاريع الممولة من الصندوق
  للفترة 2010-2021  بالنسب المئوية

     ، إضافًة إلى اإلعداد النهائي التفاقيات        
      إدارة االستثمار معها.

AxiomMetropolis ووAcadian و
Russell Investments

القوائم المالية المراجعة للصندوق )تحليل التقرير المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021( فبراير 2022، ص.6.  29
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المالحق

     ، إضافًة إلى اإلعداد النهائي التفاقيات        

الملحق 1: المنح والقروض التي اعتمدها الصندوق في سنة 2021 )بماليين الدوالرات األمريكية(
حجم المشروع نوع التمويل المبلغ البلد  البرنامج / المشروع

66 منحة 5 بنغالديش صندوق العيش والمعيشة

53 منحة 4.66 بنين

48.5 منحة 4.05 تشاد

55.7 منحة 4.24 كوت ديفوار

23.4 منحة 2.45 مالي

39.8 منحة 2.8 توغو

0.131 منحة 0.131 التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تالفيه بوركينا فاسو

0.179 منحة 0.179 تشاد

1.47 منحة 0.51 لم تخّصص

1.45 منحة 0.45 ليبيا برنامج تضامن

3.35 منحة 0.45 الصومال

1.75 منحة 0.25 السودان

52 قرض 2 األردن برنامج تعزيز المرونة االقتصادية للمنشآت الضعيفة

100 قرض 10 أوزبكستان

24.2 قرض 5 السنغال مشروع الوقف )السنغال(

72.5 قرض 2.5 باكستان برنامج المركز الدولي إلتاحة اللقاحات

2 منحة 2 فلسطين صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني

2 منحة 1 سوريا برنامج دعم تعليم األطفال السوريين المتضررين من الحرب

4.9 منحة 0.042 تونس
 المبادرة المشتركة بين المؤسسة اإلسالمية لتأمين

 االستثمار وائتمان الصادرات والصندوق لالستجابة في حاالت
  الطوارئ لكوفيد- 19

9.9 منحة 0.074 السنغال

2.9 منحة 0.024 موريتانيا

8.7 منحة 0.098 موزمبيق

41.7 منحة 0.177 نيجيريا

1.547 منحة 0.174 غامبيا

1.45 منحة 1.45 برنامج تمكين المنظمات غير الحكومية اإلقليمية

0.73 منحة 0.73 برنامج تضامن

البرامج والمشاريع المنفردة

90 قرض 6.5 أوغندا مشروع تطوير أنظمة الري في أوغندا

24 قرض 5 توغو  برنامج دعم تطوير التعليم األساسي في توغو

0.68 منحة 0.68 برنامج المنح الدراسية

733.937 62.619  المجموع

338.7 31 قروض

395.237 31.619 منح
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الملحق 2: وصف مختصر للمشاريع والبرامج المعتمدة في سنة 2021 

صندوق العيش والمعيشة

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          286 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          23.2 مليون دوالر أمريكي

البلدان المستفيدة                       :          بنغالديش
                                                              بنين

                                                              تشاد
                                                              كوت ديفوار

                                                              مالي
                                                              توغو

س صندوق العيش والمعيشة في سنة 2016، وهو يتألف من مجموعٍة  ُأسِّ

أخرى، مانحة  وصناديق  والصندوق  للبنك  العادية  الرأسمالية  الموارد   من 

وتمزج هذه البنك.  إدارتها  استئماني ويشرف على  بها في حساب   ُيحتفظ 

 اآللية بين منح مالية خالصة بنسبة 35٪ وتمويل البنك لفائدة أقّل البلدان

.٪35 الحالة  هذه  في  المنحة  عنصر  نسبة  تتجاوز  ثّم  ومن  نموًا،   األعضاء 

البلدان لفائدة  البنك  وتمويل   ٪10 بنسبة  خالصة  مالية  منح  بين   وتمزج 

المنحة تتجاوز نسبة عنصر  ثم  المتوسط األدنى، ومن  الدخل   األعضاء ذات 

 في هذه الحالة 15٪. واعتمد صندوق العيش والمعيشة في سنة 2021

المشاريع الستة التالية بمبلغ إجمالي قدره 39.8 مليون دوالر أمريكي.

في للصحة  الوطني  البرنامج  أهداف  تحقيق  في  المشروع  هذا   سيساهم 

تحسين  )1 يلي:  فيما  المشروع  أهداف  وتتمثل   .2025-2018 للفترة   بنين 

 فرص االستفادة من الرعاية الصحية األولية وخدمات التغذية في المناطق

منها والوقاية  المعدية  واألمراض  األوبئة  مراقبة  تعزيز  و2(   المستهدفة، 

)1 التالية:  العناصر  جانب  إلى  المشروع  وسُينّفذ  المحلية.  المجتمعات   في 

المحلية عن طريق توظيف عاملين في الصحية للمجتمعات  الرعاية   تقديم 

 المجال الصحي وموظفي مؤهلين في مجال الرعاية الصحية وتوزيعهم، و2(

 إعداد استراتيجية تغذوية وطنية وتعميمها، مع التركيز على الفئات السكانية

الهشة في المدن، و3( التعزيز، والرصد، والتقييم، وإدارة البيانات.

 يتمثل الهدف العام من هذا المشروع في تحسين األمن الغذائي والتغذوي

التمكين وزيادة  المائية  واألحياء  الدواجن  مربي  صغار  إنتاج  دعم  خالل   من 

 االقتصادي لهؤالء في السهل الغربي لمالي، مع التركيز على صغار المنتجين

 من النساء والشباب. وسيتحقق ذلك عن طريق تحسين قدرة أنظمة تربية

 الدواجن، ومصايد األسماك، واألحياء المائية على الصمود، وزيادة إنتاجيتها،

 وتحسين فرص الوصول إلى النظم الغذائية السليمة واستهالكها على نحو

 عادل. ومن المتوقع أن يشمل المشروع مناطق السهل الغربي لمالي وأن

وبطريقة واألسماك،  للدواجن  ُمربٍّ   120,000 على  مباشرة  نفعه   يعود 

من  ٪60 حوالي  النساء  وتمثل  عائلة.  مليوني  حوالي  على  مباشرة   غير 

المستفيدين المباشرين، في حين يمثل الشباب نسبة 20٪ منهم.

للصحة الوطنية  االستراتيجية  أهداف  تحقيق  في  المشروع  هذا   سيساهم 

 للفترة 2022-2025. وهو يهدف إلى: )1( توفير رعاية طبية طارئة لعمليات

من المستهدفة  الصحية  المرافق  جميع  في  الوالدة  ولحديثي   التوليد 

وحديثي األمهات  لدى  والوفيات  المراضة  من  الحد  في  المساهمة   أجل 

 الوالدة، و)2( تعزيز النظام الصحي على الصعيد الوطني وفي المقاطعات

والتضامن العامة  الصحة  وزارة  قيادة  تعزيز  و)3(  المحلية،   والمجتمعات 

الوطني ووزارة االقتصاد والتخطيط اإلنمائي والتعاون الدولي.

بكهرباء توغو  الريفية في  المناطق  تزويد سكان  إلى  المشروع   يهدف هذا 

 مستدامة، وال سّيما السكان الذين يعيشون في مناطق ذات كثافة سكانية

هذا ويستهدف  القائمة.  الكهربائية  الشبكة  عن  بعيدة  منخفضة  أو   كبيرة 

22,484 أسرة، و102 مراكز صحية،  المشروع تقديم هذه الخدمات لفائدة 

و1,462 نشاطا تجاريا، و372 مدرسة، و1,092 مستهلكا إنتاجيا.

1.4 لحوالي  والمعيشة  العيش  جودة  تحسين  إلى  المشروع  هذا   يهدف 

آمنة وكافية بنغالديش بفضل توفير خدمات ومنشآت   مليون شخص في 

 وعادلة ومستدامة في مجال الصرف الصحي والنظافة الصحية، مع التركيز

المشروع المدن. ويستند هذا  والنساء واألطفال في  الفقيرة  الفئات   على 

نطاق هذا ويغطي  المدينة.  نطاق  على  الشامل  الصحي  الصرف  نهج   إلى 

 يهدف هذا المشروع إلى دعم جهود حكومة كوت ديفوار الرامية إلى تحقيق

 أهداف الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2021-2025، والتدخالت التي تراعي

المبكرة. الطفولة  مرحلة  في  للنماء  تحقيقًا  التنشئة  برعاية  المعني   اإلطار 

بنسبة التقّزم  معدل  تقليص  في  المشروع  هذا  من  العام  الهدف   ويتمثل 

منطقة  11 في  شهرا   59 إلى   0 من  أعمارهم  البالغة  األطفال  لدى   ٪5 

 إدارية في كوت ديفوار. وسيساهم هذا المشروع في تحقيق النتائج التالية

خفض  )1( المبكرة:  الطفولة  مرحلة  في  النماء  ودعم  التغذية  يخص   فيما 

بسبب 5 سنوات(  إلى   0 )من  واألطفال  األمهات  لدى  والوفيات   المراضة 

 سوء التغذية، و)2( الحد من سوء التغذية المزمن في المناطق التي يشملها

البشرية، والموارد  المجتمعية  الصحة  مشروع  الفجوات:   سد 
والتغذية في بنين

ومصايد الدواجن  بتربية  الخاصة  القيمة  سلسلة  تطوير   مشروع 
األسماك لتحسين الدخل والتغذية في مالي

تعزيز الخدمات الصحية لألمهات واألطفال في تشاد

الطاقة الريفية عن طريق منشآت  للمناطق  المركزية   الكهربة غير 
الشمسية الصغيرة في توغو

 مشروع الصرف الصحي والنظافة الصحية الشاملين والمتكاملين
لفائدة 10 مدن ذات أولوية في بنغالديش

 مشروع التغذية المتكاملة ودعم نماء األطفال في مرحلة الطفولة
المبكرة في كوت ديفوار

 المشروع، و)3( خفض معدل سوء التغذية الحاد إلى 5٪ )من 6٪ إلى ٪5(،

الدم الحد من فقر  و)5(  الوزن،  ناقصي  األطفال  تقليل معدل والدة   و)4( 

زيادة اللواتي بلغن سن اإلنجاب، و)6(  النساء  الحديد لدى   الناتج عن نقص 

األمن انعدام  من  الحد  و)7(  المنازل،  في  نة  المحسَّ الشرب  مياه   استخدام 

الغذائي على مستوى األسر.
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التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تالفيه

تعزيز المرونة االقتصادية للمنشآت الضعيفة

 برنامج تضامن

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          1.78 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          0.310 مليون دوالر أمريكي

البَلدان المستفيدان                      :          بوركينا فاسو
                                                              تشاد

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          152 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          12 مليون دوالر أمريكي

البَلدان المستفيدان                      :          األردن
                                                              أوزبكستان

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          7.28 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق خالل السنة     :          1.88 مليون دوالر أمريكي

البلدان المستفيدة                       :          ليبيا
                                                              الصومال
                                                              السودان

نارسينغدي، وهي:  األولوية،  مبدأ  بحسب  مختارة  مدن  عشر   المشروع 

وسيراجغاني، وبابنا،  ونوتور،  وجامالبور،  والكشميبور،  وكوميال،   وشارياتبور، 

وباغيرهات، وباتواخالي. 

 التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تالفيه برنامُج شراكٍة يهدف إلى

البنك. األعضاء في  البلدان  أو عالجه في  تالفيه  الممكن  للعمى   التصدي 

لمكافحة الوطنية  البرامج  خالل  من  الصحة  وزارات  التحالف  هذا   ويضم 

العمى، ومنظمات غير حكومية، ومراكز تدريب، ومؤسسات مانحة.    

 ويتمثل الهدف من المرحلة الثانية من هذا التحالف في تحسين جودة حياة

 األشخاص المصابين بإعاقات بصرية ودعم وضعهم االجتماعي واالقتصادي

خدمات تقديم  فهو  المحّدد  الهدف  أما  البنك.  في  األعضاء  البلدان   في 

في ومستدامة  للجميع  ومتاحة  شاملة  بطريقة  للعيون  الصحية   الرعاية 

البلدان األعضاء المختارة.

وهو االقتصادي(،  التمكين  )إدارة  والبنك  الصندوق  البرنامج  هذا   أطلق 

 يهدف إلى بناء مرونة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تضررت

 من الجائحة وتمكينها من الصمود أمام هذه األزمة والتغلب عليها. وتدخل

المشاريع المنفذة في األردن وأوزبكستان في نطاق هذا البرنامج.

الصغيرة لمنشآت  دعم  في  المشروع  لهذا  النهائي  الهدف  يتمثل   األردن: 

 والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة لتمكينها من الصمود ماليًا والحفاظ

تغطية لزيادة  تمويل  خط  شكل  في  دعمًا  البرنامج  ويقدم  أعمالها.   على 

احتياجات رأس المال المتداول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.    

11,000 الحفاظ على حوالي  المشروع على  أن يساعد هذا  المتوقع   ومن 

وظيفة، 60٪ منها للشباب و20٪ للنساء.   

والتوريد اإللكترونية،  التجارة  في  تدريبية  دورات  تقديم  المشروع   ويتضمن 

من ممثاًل/مهنيًا   80 لفائدة  والتكنولوجيات  البيانات  وتحليل   اإللكتروني، 

الذين الصغيرة  المنشآت  في  العاملين  الفنيين  والمسؤولين   اإلداريين 

من  ٪40 نسبة  النساء  وتشكل  المستفيدين.  من   ٪70 نسبة   سيشكلون 

المستفيدين.

يقدمه الذي  الدعم  من  جزءًا  باعتباره  المشروع  هذا  م  ُصمِّ  أوزبكستان: 

للتأهب البنك  لمجموعة  االستراتيجي  البرنامج  إطار   البنك ألوزبكستان في 

من “االستعادة”  لمسار  موافق  وهو  كوفيد - 19،  لجائحة   واالستجابة 

 مسارات البرنامج من خالل تنفيذ أعمال متوسطة األجل تسمح بتجاوز اآلثار

 القصوى للجائحة على االقتصاد، ومنها على وجه الخصوص دعم المنشآت

االقتصادي نشاطها  على  الحفاظ  في  والمتوسطة  والصغيرة   الصغرى 

وحماية الوظائف.   

في الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  مباشر  نحو  على  المشروع  هذا   ويدعم 

على “القضاء   1 الهدف  ومنها  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق   سبيل 

 الفقر”، والهدف 8 “العمل الالئق ونمو االقتصاد”، والهدف 10 “الحد من

أوجه عدم المساواة”.  

في باألولوية  تحظى  التي  الجديدة  المجاالت  المشروع  هذا   ويوافق 

الجائحة، من  التعافي  تعزيز  بقصد  األعضاء  البلدان  لدعم  البنك   استراتيجية 

 والتصدي للفقر، وبناء القدرة على الصمود. وهو موافق أيضًا الستراتيجية

 الشراكة الُقطرية للبنك الخاصة بأوزبكستان للفترة 2018-2021، التي تحدد

 مجاالت التعاون كما يلي: )1( تطوير قطاع الصيرفة اإلسالمية، و)2( دعم

 ُطّورت منصة تضامن باعتبارها آلية في إطار “برنامج البنك اإلسالمي للتنمية

 - صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لتمكين المنظمات غير الحكومية من

 أجل الحد من الفقر”. ويسعى هذا البرنامج إلى إتاحة “منصة للربط الشبكي”

اإلنسانية األعمال  تمويل  تسهيل  بقصد  الخاص  والقطاع   للمواطنين 

ذلك، على  وفضاًل  المدني.  المجتمع  منظمات  تنفذها  التي   واإلنمائية 

 يسعى البرنامج إلى تنسيق حمالت حشد األموال التي تنظمها المنظمات

لتعبئة الكتل  تكنولوجيا سلسلة  استخدام  على  ومساعدتها  الحكومية   غير 

تمويل إضافي.   

 ويهدف الدعم المقدم في سنة 2021 لثالثة بلدان في إطار برنامج تضامن

 إلى: )1( المساهمة في االستجابة الصحية الطارئة بفضل الكشف المبكر عن

 حاالت كوفيد - 19 وتحّريها ومراقبة التدابير المتخذة لفائدة الفئات السكانية

العادات، تغيير  بشأن  التواصل  ذلك  ويشمل  والالجئون(،  )النازحون   الهشة 

 و)2( بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود بفضل تقديم الدعم للفئات

 األكثر هشاشة، مثل النساء واألطفال والشباب والنازحين والالجئين، للحفاظ

المهارات تطوير  على  والسهر  اقتصاديًا  المحرومة  الفئات   على سبل عيش 

 باستمرار لفائدة الشباب والكبار، و)3( دعم التعليم في حاالت الطوارئ، وال

 سّيما األنشطة التي تعود بالنفع المباشر على األشخاص، كبارًا وصغارًا، الذين

تضرروا من كوفيد - 19.     

تعمل عن كثب مع التي  المدني  المجتمع  بفضل منظمات  الدعم  م   وُيقدَّ

الرامية جهودها  في  األعضاء  البلدان  وتساعد  الهشة  المحلية   المجتمعات 

 إلى التصدي لتداعيات الجائحة. وستساعد منظمات المجتمع المدني أيضًا

 على الوصول إلى المجتمعات المحلية النائية والمجتمعات التي قد تتخلف

عن الركب.
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الركائز من  ركيزة  سيظل  الذي  والمتوسطة،  والصغيرة  الصغرى   المنشآت 

الرئيسية للتعاون بين البنك وحكومة أوزبكستان في السنوات المقبلة.

والصغيرة الصغرى  المنشآت  قدرة  بناء  في  المشروع  من  الهدف   ويتمثل 

خالل من  أوزبكستان،  في  الجائحة  آثار  لتجاوز  الصمود  على   والمتوسطة 

على والحفاظ  التجارية  األعمال  لمواصلة  الضرورية  بالسيولة   تزويدها 

الوظائف.

وتأجير داكار  في  وسكني  تجاري  مجمع  بناء  على  المشروع  هذا   ينطوي 

منتظمة إيرادات  تحقيق  في  المشروع  هذا  من  الهدف  ويتمثل   المباني. 

القرآنية المدارس  تطوير  لدعم  السنغال  في  لألوقاف  العليا  الهيئة   لفائدة 

وتحديثها.

التي الكبيرة  للتحديات  التصدي  السنغال  لحكومة  المشروع  هذا   وسيتيح 

التعليم، ومنها توفير تعليم جيد لمن يختارون تلقي تعليمهم  تواجه قطاع 

بتلبية الخصوص  وجه  على  المشروع  وسيسمح  القرآنية.  المدارس   في 

بنى تحتية وتجهيزات غير كافية التي تحتوي على  المدارس   احتياجات هذه 

وغير مالئمة.

السوريين األطفال  تعليم  دعم  في  المساهمة  إلى  البرنامج  هذا   يهدف 

الكتب ومنها  التعليمية،  التجهيزات  توفير  على  ينطوي  وهو  وجدوا.   أينما 

منظمة مع  بالشراكة  حاليًا  المشروع  وُينّفذ  األخرى.  المدرسية   واألدوات 

لإلغاثة والتنمية مختصة في تقديم األنشطة التعليمية لالجئين والنازحين.

لمكافحة البنك  مجموعة  كيانات  تبذلها  التي  المشتركة  الجهود  إطار   في 

دوالر مليون   0.59 بقيمة  منحة  الصندوق  خصص  كوفيد - 19،   جائحة 

لتسهيل األولية  الخسارة  احتياطي  أو  عالوة/خصم  شكل  في   أمريكي 

 استيراد المنتجات الطبية والسلع األساسية باالعتماد على تأمين االئتمان.

 وُتشرف المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات على تنفيذ

المستفيدة األعضاء  البلدان  إلى مساعدة  تهدف  التي  المنحة   وإدارة هذه 

والمواد الطبية،  التجهيزات  استيراد  وتسهيل  التمويل  من  االستفادة   على 

 الصيدالنية، والمنتجات األخرى ذات الصلة التي ُتستخدم لمكافحة كوفيد - 19،

وأجهزة التعقيم،  ومواد  واالختبار،  الكشف  وأدوات  الواقية،  األلبسة   مثل 

 التنفس االصطناعي. ويشمل ذلك أيضًا الحصول على السلع األساسية مثل

الغذاء، والنفط، والغاز، وغير ذلك. 

ومن أهم نتائج هذا البرنامج: 

 تسهيل توريد تجهيزات طبية أساسية، وأدوية، وسلع أساسية بقيمة
تصل إلى 400 مليون دوالر أمريكي لفائدة البلدان المستفيدة. 

تقديم الدعم المالي لمعامالت البلدان األعضاء.

تسهيل الوصول إلى التمويل والسلع.

 ُأنشئ صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني عمال بالقرار الذي

 اتخذه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في يوليو 2018 والقاضي بإنشاء

د رأس المال األولي للصندوق بمبلغ 500 مليون دوالر  هذا الصندوق. وُحدِّ

 أمريكي. وفي فبراير 2019، اعتمد مجلس إدارة صندوق التضامن اإلسالمي

الصندوق هذا  لفائدة  أمريكي  دوالر  مليون   50 بمبلغ  مساهمة   للتنمية 

المبلغ ويشكل  سنوات.  عشر  يبلغ  مدى  على  المبالغ  وسُتدفع   الجديد 

 المدفوع خالل هذه السنة جزءًا من القسط السنوي من مساهمة صندوق

التضامن اإلسالمي للتنمية.   

الفلسطيني في تحسين للشعب  االقتصادي  التمكين   وسيساهم صندوق 

تلك سّيما  وال  حياتها،  وجودة  الفلسطينية  لألسر  المعيشية   الظروف 

ويهدف االجتماعية.  المساواة  وتحقيق  مثمرة  حياة  بناء  إلى  تتطلع   التي 

الحياة في  فلسطينية  أسرة   300,000 حوالي  إدماج  إلى  الصندوق   هذا 

االقتصادية بحلول سنة 2030.

مشروع الوقف في السنغال

 برنامج دعم تعليم األطفال السوريين المتضررين
من الحرب

اإلسالمية المؤسسة  بين  المشتركة   المبادرة 
 لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات والصندوق

لالستجابة في حاالت الطوارئ لكوفيد - 19

صندوق التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          24.2 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          5 ماليين دوالر أمريكي

البلدان المستفيد                         :          السنغال

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          2 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          مليون دوالر أمريكي

البلدان المستفيد                         :          سوريا

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          69.64 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          0.59 مليون دوالر أمريكي

البلدان المستفيدة                       :          تونس
                                                              السنغال
                                                              موريتانيا

                                                              موزمبيق
                                                              نيجيريا
                                                              غامبيا

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          2 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          2 ماليين دوالر أمريكي

البلدان المستفيد                         :          فلسطين

 برنامج تمكين المنظمات غير الحكومية
اإلقليمية للحد من الفقر

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          1.45 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          1.45 مليون دوالر أمريكي

البلدان المستفيدة                       :          ُتحدد الحقًا

 برنامج تمكين المنظمات غير الحكومية من أجل الحد من الفقر مبادرٌة مبتكرٌة

البلدان البرنامج  الفقر. ويدعم هذا  براثن  انتشال األشخاص من  إلى   تسعى 

 األعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويسعى المشروع أيضا إلى

من اإلسالمي  التعاون  منظمة  بلدان  في  الفقر  من  الحد  في   المساهمة 

خالل تنفيذ مبادرات إنمائية وإنسانية لفائدة المجتمعات المحلية النائية. 
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)1(

)2(

)3(

مشروع تطوير أنظمة الري في أوغندا

برنامج دعم تطوير التعليم األساسي في توغو

برنامج المنح الدراسية

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          90 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          6.5 مليون دوالر أمريكي

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          24 مليون دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق                      :          5 ماليين دوالر امريكي

التكلفة اإلجمالية للمشروع            :          10 ماليين دوالر أمريكي
مساهمة الصندوق في السنة       :          0.68 مليون دوالر أمريكي

 طالبًا من مختلف البلدانالمستفيدون                                :          
األعضاء  األقل نموًا

85

والشرقية الشمالية  المناطق  في  الري  أنظمة  بناء  المشروع  هذا   يتضمن 

 ألوغندا على مساحة تبلغ 7,338 هكتارا. وسيغطي تمويل الصندوق تطوير

األسر، دخل  تحسين  المشروع في  هذا  من  الهدف  ويتمثل  هكتار.   2,900 

 واألمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود أمام تغّير المناخ، وذلك بفضل

إدارة الموارد الطبيعية إدارًة مستدامًة وتطوير المشاريع الزراعية الحرة.  

الزراعية، و)2( التحتية  البنى   ويتألف المشروع من ستة مكّونات: )1( تطوير 

الطبيعية، للموارد  المتكاملة  اإلدارة  و)3(  الزراعية،  التجارية  األعمال   تطوير 

 و)4( إدارة المشاريع وتنسيقها، و)5( المراجعة المالية للمشاريع، و)6( مكّون

االستجابة للطوارئ.  

 وينطوي هذا المشروع على نهج “الربط بين األسواق” األفقي الذي يهدف

الزراعيون، ومنظمات )التجار، والمتعاملون  السوق  بناء قدرات وسطاء   إلى 

الفرص اقتناص  على  يساعد  الذي  القيمة”  “سلسلة  ونهج   المزارعين(، 

وتسهيلها لضمان التكامل العمودي بين صغار المزارعين والشركات الزراعية.

 يهدف هذا المشروع إلى تحسين المساواة في التعليم وجودته في توغو

الدراسة سن  في  طفل   102,000 لحوالي  التمدرس  فرص  تسهيل   بفضل 

 )منهم أطفال معاقون وذوو احتياجات خاصة(. ويتطلع المشروع أيضًا إلى

 تحسين معدل إتمام التعليم )االبتدائي والثانوي(. وينطوي أيضا على تقديم

6,000 مدرسة المعلمين في  القدرات لفائدة  بناء   دورات تدريبية وأنشطة 

أولياء جمعيات  وأعضاء  التربويين  المستشارين  إلى  إضافًة  وثانوية،   ابتدائية 

التالميذ.

 ويتألف هذا المشروع من المكونات التالية: )أ( الوصول العادل والمستدام

 لمرافق تعليمية جيدة، واالستفادة من الدعم بفضل بناء المدارس، وتوصيلها

محليا، مجتمعا   140 لفائدة  والتوعية  االتصال  حمالت  وتنظيم   بالكهرباء، 

و)ب( المدرسية،  واألدوات  الموحدة  المدرسية  المالبس  توفير  إلى   إضافًة 

المعلمين، قدرات  بناء  بفضل  وجودتها  التعليمية  الخدمات  كفاءة   تحسين 

المعنية الجهات  قدرات  بناء  بفضل  التعليم  أنظمة  حوكمة  تحسين   و)ج( 

 في المدارس وتحسين جودة البيانات والحوكمة، و)د( دعم إدارة المشاريع

والمراجعة المالية، و)هـ( مكون االستجابة للطوارئ.

 يهدف هذا المشروع إلى منح فرصة الدراسة للشباب والشابات المحتاجين

المسلمة والمجتمعات  نموًا  األعضاء  البلدان  أقل  من  المواهب  ذوي   من 

درجة نيل  أجل  من  المتحدة،  األمم  في  األعضاء  نموًا  األقل  البلدان   في 

 البكالوريوس أو شهادة فنية، وتمكينهم من المساهمة في تنمية بلدانهم

ومجتمعاتهم.

ومن أهم نتائج هذا البرنامج: 

وتطوير ويتيم  الجئ   15,000 لحوالي  جيد  أساسي  تعليم   تقديم 
مهاراتهم.

 إتاحة الوصول إلى سبل المعيشة لحوالي 3,000 أسرة من األسر ذات
الدخل المنخفض بفضل األنشطة المدرة للدخل. 

بناء قدرات 500 منظمة غير حكومية ومنظمة مجتمع مدني.
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مالحظات المبالغ المدفوعة
(بآالف الدوالرات األمريكية)

التعهدات
(بآالف الدوالرات األمريكية) البلد التسلسل

د بها وُدفعت بالكامل مبالغ ُتُعهِّ

مدفوع بالكامل  1,000,000 1,000,000 المملكة العربية السعودية 1

مدفوع بالكامل الكويت 300,000  300,000  2

مدفوع بالكامل 3 الجزائر 50,000  50,000 

مدفوع بالكامل قطر 50,000  50,000  4

مدفوع بالكامل ماليزيا 20,000  20,000  5

مدفوع بالكامل كازخستان 11,000  11,000  6

مدفوع بالكامل مصر 10,000  10,000  7

مدفوع بالكامل باكستان 10,000  10,000  8

مدفوع بالكامل إندونيسيا 10,000  10,000  9

مدفوع بالكامل 5,000 موريتانيا 5,000 10

مدفوع بالكامل المغرب 5,000  5,000  11

مدفوع بالكامل ُعمان 5,000  5,000  12

مدفوع بالكامل 13 تركيا 5,000  5,000 

مدفوع بالكامل تونس 5,000  5,000  14

مدفوع بالكامل الغابون 4,000  4,000  15

مدفوع بالكامل 3,000 3,000 بروناي 16

مدفوع بالكامل 17 األردن 3,000  3,000 

مدفوع بالكامل الجمهورية اليمنية 3,000  3,000  18

مدفوع بالكامل بوركينا فاسو 2,200  2,238  19

مدفوع بالكامل 20 البحرين 2,000  2,000 

مدفوع بالكامل سوريا 2,000  2,000  21

مدفوع بالكامل الكاميرون 2,000  2,000  22

مدفوع بالكامل نيجيريا 2,000  2,000  23

مدفوع بالكامل غينيا 2,000  2,000  24

مدفوع بالكامل لبنان 1,000  1,000  25

مدفوع بالكامل العراق 1,000  1,000  26

مدفوع بالكامل سورينام 500  500  27

مدفوع بالكامل أذربيجان 300  424  28

مدفوع بالكامل أوزبكستان 300  300  29

مدفوع بالكامل موزمبيق 200  200  30

الملحق 3: قائمة المساهمة في رأسمال الصندوق
في 31 ديسمبر 2021
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مالحظات المبالغ المدفوعة
(بآالف الدوالرات األمريكية)

التعهدات
(بآالف الدوالرات األمريكية) البلد التسلسل

د به ودفع جزء منها مبالغ ُتُعهِّ

القسط األول 944 36,100 السودان 1

عشرة أقساط 10,000 13,000 2 بنغالديش

القسط األول والثاني 1270 6,920 بنين 3

القسط األول 980 كوت ديفوار 5,000  4

القسط األول 2,000 مالي 4,000 5

القسط األول توغو 2,000  1,000  6

القسط األول غامبيا 1,220  12  7

القسط األول سيراليون 1,000  300  8

القسط األول 9 فلسطين 500  186 

القسط األول تركمانستان 300  100  10

د بها ولم ُتدفع مبالغ ُتُعهِّ

غير مدفوع - السنغال 10,000  1 

غير مدفوع - 2 تشاد 2,000 

غير مدفوع - النيجر 2,000 3 

غير مدفوع - 1,000 مالديف 4 

غير مدفوع -  5 جزر القمر 650 

غير مدفوع - غينيا بيساو 200  6 

غير مدفوع - أوغندا 100 7 

غير مدفوع - ألبانيا 10 8 

ال يوجد تعهد

ال يوجد تعهد - 1 أفغانستان

ال يوجد تعهد - جيبوتي 2

ال يوجد تعهد - غويانا 3

ال يوجد تعهد - إيران 4

ال يوجد تعهد - جمهورية قيرغيزستان 5

ال يوجد تعهد - ليبيا 6

ال يوجد تعهد - الصومال 7

ال يوجد تعهد - طاجيكستان 8

ال يوجد تعهد - اإلمارات العربية المتحدة 9

مدفوع بالكامل البنك اإلسالمي للتنمية 1,000,000  1,000,000  10

 2,531,544  2,600,500 المجموع العام

 بآالف الدوالرات)
(األمريكية الموارد العينية للصندوق

5.355 قطعة األرض الوقفية في بنين 1

1.9 بوركينا فاسو  2
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 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 المالي قائمة المركز 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 

 

ل اإليضاحات من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 32إلى   1تُشّكِّ

3 

 
 ايضاح 

  ديسمبر 31
 م 2021

  ديسمبر 31
 م 2020

    
    الموجودات 

    
 11,037 5,742 4  حكمه في  وما نقدال

 921,224 1,085,379 5  بالمرابحة  سلع ديون

 500,092 - 6 باالستثمار  وكالة

 1,178,818 1,069,476 8 صكوك في  استثمارات

 8,633 - 7 المجّمعة  المرابحة

 2,619,804 2,160,597  الخزينة  موجودات 

    
 7,660 31,737 9  اآلجل البيع

 273,550 320,040 10 ( القرض )  القروض

 281,210 351,777  مشاريع  وموجودات   قروض

    
 5,305 11,921 18 استصناع  صندوق   في استثمار

 63,702 70,634 15 المجّمعة  اإلجارة في  استثمارات

 - 5,000 17   مشاركة  صندوق  في  استثمارات

 81,607 60,042 13 الشركات  رأسمال في  استثمارات

 153 89 14 زميلة  شركة   في استثمار

 116,300 124,708 16 صناديق  في  استثمارات

 267,067 272,394  االستثمار  موجودات 

    
     أخرى  موجودات 

 5,513 352,920 12 أخرى  وموجودات  مستحق دخل 

 5,355 5,355 19 أراضي 

 3,178,949 3,143,043  الموجودات   مجموع

    
    المطلوبات 
 4,700 6,208 20 أخرى ومطلوبات  مستحقة  مصاريف

نَح  150,667 138,081 22 الدفع ُمستَحقة مِّ

 155,367 144,289  المطلوبات   مجموع

 3,023,582 2,998,754  الموجودات   صافي

    
    : في  ممثلة
 2,586,221 2,531,664 1 النقدية  الصندوق  موارد

 5,355 5,355 19 العينية الصندوق  موارد

 428,969 421,406    متراكم فائض

 25,126 27,140 23 الملكية  حقوق  على  الحفاظ صندوق 

(19,465) 13,162  العادلة  القيمة  احتياطي  

(2,624) 27  التقاعد صندوق  احتياطي  

  2,998,754 3,023,582 

 
 



 

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 التغيرات في صافي الموجودات األنشطة و  قائمة 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 

 

ل اإليضاحات من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 32إلى   1تُشّكِّ

4 

 

 
 ايضاح 

  ديسمبر 31
م 2021  

  ديسمبر 31
م 2020  

    : من الدخل

    الخزينة  موجودات 
 16,914 8,173   بالمرابحة  سلع ديون

 7,774 2,470  وكالة باالستثمار 

 48,892 35,965 8 الصكوك في  استثمارات

 1,031 32  المجّمعة  المرابحة

    
    مشاريع  وموجودات   قروض

 33 302  اآلجل  البيع

 2,007 3,268  ( القرض )  القروض

    
    االستثمار  موجودات 
 3,377 3,233  المجّمعة  اإلجارة في  استثمارات

 - 498  استصناع  صندوق   في استثمار

 - 452  الشركات  رأسمال في  استثمارات

 )4(  4 14 زميلة  شركة   في استثمار

 2,114 2,770  صناديق  في  استثمارات

  57,167 82,138 

 )3,924( )34,343(   القيمة  في  االنخفاض محمل

 78,214 22,824  الدخل   مجموع

    
( 3,982)  بالموظفين  متعلقة  مصاريف  (4,028)  

( 2,384)   وعمومية   ادارية مصاريف  (1,972)  

 72,214 16,458  للسنة  الفائض  صافي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 )تتمة(  التغيُّرات في صافي الموجوداتو   األنشطة قائمة

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 

 

ل اإليضاحات من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 32إلى   1تُشّكِّ
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 موارد الصندوق 

موارد  
الصندوق  

   المتراكم الفائض  العينية 

صندوق الحفاظ  
على حقوق  

 الملكية 
  القيمة احتياطي 

 العادلة 
احتياطي  

 المجموع  صندوق التقاعد 
        

( 14,647) 18,068 402,565 5,355 2,585,221 م 2020يناير  1الرصيد في   (1,682 )  2,994,880 

 72,214 - - - 72,214 - - صافي الفائض للسنة

( 4,535) - - - - ( 16و  13التغيُّر في احتياطي القيمة العادلة، صافي )اإليضاحان   - (4,535 )  

( 283) - - - - ( 14 إيضاحالحركة خالل السنة )  - (283 )  

نَح )إيضاح  ( 38,752) - - ( 21تخصيص مِّ  - - - (38,752 )  

( 7,058) - - ( 23تحويل إلى صندوق الحفاظ على حقوق الملكية )إيضاح   7,058 - - - 

( 942) - - - - - الحركة خالل السنة  (942 )  

 1,000 - - - - - 1000 مساهمة رأسمالية

        
(19,465) 25,126 428,969 5,355 2,586,221 م 2020ديسمبر  31الرصيد في   (2,624)  3,023,582 

 ( 3ألول مرة )إيضاح    30خسائر االئتمان الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 
 

- 

 

- 
 

(16,594)  

 

- 

 

- 

 

- 
 

(16,594)  

 30بعد تعديل معيار المحاسبة المالية  م2020يناير   1الرصيد المعدل كما في  

 
2,586,221 

 
5,355 

 
412,375 

 
25,126 

 
(19,465)  

 
(2,624)  

 
3,006,988 

 16,458 - - - 16,458 - - صافي الفائض للسنة

 32,695 - 32,695 - - - - ( 16و  13التغيُّر في احتياطي القيمة العادلة، صافي )اإليضاحان 

(68) - - - - ( 14 إيضاحخالل السنة )الحركة   - (68)  

نَح )إيضاح  (5,413) - - ( 21تخصيص مِّ  - - - (5,413)  

(2,014) - - ( 23تحويل إلى صندوق الحفاظ على حقوق الملكية )إيضاح   2,014 - - - 

 2,651 2,651 - - - - -  الحركة خالل السنة

(54,557) رأس المال  بعد إعادةمساهمة رأس المال بالصافي   - - - - - (54,557)  

 2,998,754 27 13,162 27,140 421,406 5,355 2,531,664 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 

 



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 قائمة التدفقات النقدية 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 يُذَكر خالف ذلك( )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم 

 

ل اإليضاحات من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 32إلى   1تُشّكِّ
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 ايضاح 

 
 للسنة المنتهية  

ديسمبر    31في 
 م 2021

 
   المنتهية للسنة
  ديسمبر 31 في

 م 2020

     التدفقات النقدية من العمليات 

 72,214 16,458  صافي الدخل )الفائض( للسنة 

    

    تعديالت بنود غير نقدية: 
 )1,638( 3,685 8 أرباح القيمة العادلة غير المحقَّقة من استثمارات في الصكوك 

لة بالتكلفة الُمطفَأة   )1330( )285(  8 إطفاء خصم على استثمارات في الصكوك المسجَّ
 1,405 770 8 إيرادات قسائم ُمستَحقة من الصكوك 

 4 )4(   حصة من )ربح( / خسارة الستثمار في شركة زميلة  

 165 92  ودائع الوكالة  إيرادات ُمستَحقة من 

 3,924 34,343   مخصص االنخفاض في القيمة  

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة: 

 )77,374( )56,421(   القروض 

 19,043 14,873   دخل مستحق وموجودات أخرى 

 )813( 4,159  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

نَح  )4,274( )17,999(   ُدفعَات مِّ

 - 20  تقييم فوركس 

 11,326 )309(   صافي النقد من األنشطة التشغيلية  
    

     التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
    

 )160,915(  )164,232(    المرابحة بالسلع ديون

 29,022 8,633  استثمارات في المرابحة المجّمعة 
 )10,000( - 8 استثمارات في الصكوك

 149,713 241,796 8 متحصالت من استرداد استثمارات في الصكوك 
 2,005 )7,714(  15 استثمارات في اإلجارة المجّمعة، صافي 

 )3,981( )4,290(  16 الصناديق  إضافات الستثمارات في 
 3,688 13,866 16 متحصالت من بيع استثمارات في الصناديق  

 )7,660( )26,679(   استثمار في مبيعات بالتقسيط 

 )5,305( )6,809(   استثمار في صندوق استصناع 

 - )5,000(   استثمار في صندوق المشاركة 

 )3,433( 49,571  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 1,000 )54,557(   مساهمات مستلَمة  

    
 8,893 )5,295(    صافي التغير في النقد وما في حكمه

 2,144 11,037  النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 11,037 5,742 4 النقد وما في حكمه بنهاية السنة 
    

    معامالت غير نقدية 
 - 137,720  الوكالة ودائع تحويل الصكوك من 

 تحويل ودائع الوكالة إلى الدخل المستحق والموجودات األخرى 

 
 

362,280 
 

- 
    

 

 



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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 التأسيس واألنشطة والمعلومات األخرى .1
 

  –تأسَّس صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )"الصندوق"( وفقًا لقرار مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية  
( الذي ُعقَِّد في دولة الكويت في ربيع اآلخر  31موارد رأس المال العادية )"البنك"( في االجتماع السنوي رقم )

  البنك ( لمجلس محافظي 32ماع السنوي رقم )م(، حيث أُطلَِّق كصندوق وقف خالل االجت2006هـ )مايو 1427
 م(.  2007هـ )مايو 1427اإلسالمي للتنمية الذي انعقد في مدينة دكار بدولة السنغال في ربيع اآلخر 

 
الصندوق(   المستهَدف )موارد  الصندوق  الصندوق ضمن    10ويبلغ رأسمال  إنشاء  وتم  أمريكي.  مليار دوالر 

عن   النظر  بغض  األعضاء  الدول  جميع  من  الطوعية  التبرعات  أساس  على  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة 
 وضعها التنموي. 

 
ويهدف الصندوق إلى المساعدة في تخفيف الفقر ودعم التنمية والقضاء على األمية واستئصال األمراض واألوبئة  

م    1منظمة التعاون اإلسالمي. وقد بدأ الصندوق أعماله رسميًا في  في  عضاء  األفي الدول     10هـ )1429الُمحرَّ
 م(.  2008يناير 

 
ن الموارد المتاحة لالستخدام في أن  شطة الصندوق مما يلي: وتتكوَّ

 الدخل من استثمارات الصندوق (1
 األموال الناتجة من العمليات أو الُمستَحقة للصندوق (2
 الصندوق يتسلمهامصادر أخرى  (3

 
دها الهيئة الشرعية بالبنك.   يتعيَّن على الصندوق القيام بأنشطته وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي تحّدِّ

 
هو بنك تنموي متعدد األطراف، فإنه ال يخضع إلى أي سلطات  الذي  وكونه صندوق للبنك اإلسالمي للتنمية؛  

 تنظيمية خارجية محلية أو أجنبية. 
 
 أساس اإلعداد  .2
 

 بيان االلتزام  
والمراجعة   المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا  المالية  القوائم  المالية  تُعد  للمؤسسات 

دها الهيئة الشرعية لمجموعة البنك. وبحسب متطلبات   اإلسالمية وألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي تحّدِّ
بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير هيئة المحاسبة   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

ة، يسترشد الصندوق بالمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمي
   معايير المحاسبة الدولي ما لم يتعارض ذلك مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

 
 أساس القياس  

 تُعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا البنود التالية:  
 استثمار في الصناديق تُقَاس بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات.   -
 استثمارات في األسهم تُقَاس بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات.   -
ل بطريقة حقو -  و  ;ق الملكية المحاسبيةاستثمارات في شركة زميلة تُسجَّ
، ويتم تصنيفها على هذا  صافي الموجوداتمحفظة استثمارات في الصكوك تُقَاس بالقيمة العادلة من خالل   -

 النحو عند االعتراف األولي. 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض
العملة   الدوالر األمريكي هو  بالدوالر األمريكي. ولذلك، فإن  الصندوق معظم عملياته ويقوم بالصرف  ي  يُجرِّ
المالية   المعلومات  تقريب  تم  فقد  ذلك،  خالف  مذكور  هو  ما  وباستثناء  للصندوق.  العرض  وعملة  الوظيفية 

. لفأالمعروضة بالدوالر األمريكي إلى أقرب 



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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ة   .3  السياسات المحاسبية الهامَّ
 

 الموجودات والمطلوبات المالية  ( أ
يُعتَرف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي عندما يأخذ الصندوق على عاتقه الحقوق التعاقدية  

 أو االلتزامات المتعلقة بذلك. 
 

 األصول المالية 
ملكية لمنشأة أخرى، أو حق تعاقدي لتسلم النقد، أو أصل مالي آخر من األصل المالي هو أي أصل نقدي، أو أداة  

منشأة أخرى، أو تبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع منشأة أخرى ضمن شروط من المحتمل أن تكون  
 لصالح الصندوق. 

 
ر إلى كيان آخر أو لتبادل  االلتزام المالي هو أي التزام يمثل التزاًما تعاقديًا لتسليم النقد أو أي أصل مالي آخ

 . صندوقالموجودات المالية أو المطلوبات المالية مع كيان آخر في ظل ظروف يحتمل أن تكون غير مواتية لل 

 

يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة، بالنسبة للقروض الميسرة )القرض(،  

تتم إضافة أو خصم تكاليف المعامالت   تراف بها بشكل أفضل من خالل مبلغ المعاملة.فإن القيمة العادلة يتم االع

التي يمكن أن تعود مباشرة إلى حيازة أو إصدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات  

عادلة للموجودات المالية أو  المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( إلى القيمة ال

يتم االعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء الموجودات المالية   المطلوبات المالية، حسب االقتضاء.

 أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في قائمة األنشطة.
 

( بالقيمة العادلة  2( التكلفة المطفأة، )1عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها بأي من )

  ، على أساس كل من:صافي الموجودات( القيمة العادلة من خالل 3من خالل حقوق الملكية أو )

  إلدارة االستثمارات؛ و الصندوقنموذج عمل  ( أ

 متوقعة لالستثمار بما يتماشى مع طبيعة عقود التمويل اإلسالمي األساسية. خصائص التدفقات النقدية ال (ب
 

األنشطة أو الرسوم المرتبطة بها إلى القيمة   قائمةلغرض مالحظات السياسة هذه، تشير القيمة العادلة من خالل  

قيمة العادلة من خالل العادلة و / أو الرسوم التي يتم االعتراف بها للوصول إلى الدخل / الفائض للسنة وتشير ال 

 . لموجوداتإلى القيمة العادلة المعترف بها مباشرة في صافي ا الموجوداتالتغيرات في صافي 
 

 المودودات المالية 
 

 تتضمن الموجودات المالية استثمارات في أدوات مالية للدين وحقوق الملكية.
 

 التصنيف أ( 

 أدوات الدين 
أدوات  أما   توفر مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد لألرباح ورأس المال.أدوات الدين هي استثمارات لها شروط  

هي استثمارات ال تظهر سمات أدوات الدين وتتضمن أدوات تدل على حصة متبقية في موجودات  فحقوق الملكية  
 المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها.

 
( بالقيمة العادلة من خالل قائمة 2لفة المطفأة أو ( بالتك1 االستثمارات في أدوات الدين إلى الفئات التالية: تنقسم

 األنشطة. 
 

يتم تصنيف االستثمار في الدين وقياسه بالتكلفة المطفأة فقط إذا كانت األداة تُدار على أساس العائد التعاقدي أو إذا  
  لم يتم االحتفاظ باألداة للمتاجرة ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة. 



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( أ( 
 

بها   المحتفظ  االستثمارات  األنشطة  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  والمقاسة  المصنفة  الدين  استثمارات  تشمل 
البداية، ال يمكن تصنيف استثمار الدين المدار  عند   للمتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة.

على أساس العائد التعاقدي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إال إذا أدى إلى القضاء على عدم التطابق المحاسبي 
الذي قد ينشأ بطريقة أخرى عند قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليها على  

 مختلفة. أسس 
 

 ملكيةأدوات حقوق ال

( بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة أو  1 :تين  التالي  تين االستثمارات في أدوات حقوق الملكية إلى الفئ   تنقسم

 . التتغيرات في صافي الموجودات ( بالقيمة العادلة من خالل قائمة 2

 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة على االستثمارات  تشتمل االستثمارات حقوق الملكية المصنفة والمقاسة  
 المحتفظ بها للمتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة. 

 
يتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة إذا تم الحصول عليه أو نشأ بشكل أساسي لغرض تحقيق ربح  

يتم أيًضا تصنيف أي استثمارات تشكل جزًءا من محفظة   أو هامش المتاجرة.   من التقلبات قصيرة األجل في السعر
يوجد بها نمط فعلي لتحقيق األرباح على المدى القصير على أنها "محتفظ بها للمتاجرة". تشمل االستثمارات في  

تقييمها داخليًا لألداء  حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل االستثمارات التي تتم إدارتها و
 على أساس القيمة العادلة.

 

باختيار غير قابل للنقض لتخصيص بعض أدوات حقوق الملكية غير    دوقصناليقوم  عند االعتراف المبدئي،  

التغيرات  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة لتصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 . موجوداتفي صافي ال

 

 االعتراف وإلغاء االعتراف( ب
 

يتم االعتراف باستثمارات األوراق المالية في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي يتعاقد فيه البنك لشراء أو بيع  
يتم استبعاد االستثمار في األوراق   األصل، وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.

بتحويل جميع    الصندوقالمالية عند انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يقوم  
 مخاطر ومزايا الملكية بشكل كبير. 

 

 القياس ( ج

 

 االعتراف المبدئي

 

مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة، باستثناء تكاليف  يتم االعتراف باستثمارات األوراق المالية  

يتم تحميلها على قائمة  حيث المعاملة المتكبدة للحصول على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة

 األنشطة. 
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 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .  ا3
 

 والمطلوبات المالية )تتمة( أ( الموجودات المالية 
 

 القياس الالحق 

 

بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم    يتم إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة

بعد االعتراف   في الفترة التي نشأت فيها.  االعتراف بأرباح أو خسائر إعادة القياس الناتجة في قائمة األنشطة

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي ناقًصا  ،المبدئي، يتم قياس االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة  

يتم االعتراف بجميع المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية اإلطفاء وتلك   أي مخصص انخفاض في القيمة.

 االستثمارات في قائمة األنشطة. الناتجة عن إلغاء االعتراف أو انخفاض قيمة 

 

يتم إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بقيمتها العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم  

االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات في قائمة التغيرات في حقوق  

عندما يتم بيع االستثمارات   في احتياطي منفصل للقيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.  عرضها  م ويت المساهمين  

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو انخفاض قيمتها أو تحصيلها أو استبعادها بأي طريقة أخرى،  

إلى قائمة    صافي الموجوداتغيرات في  يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقًا في قائمة الت

 األنشطة. 

 

االستثمارات التي ليس لها سعر سوق مدرج أو طرق أخرى مناسبة يمكن من خاللها اشتقاق مقياس موثوق 

للقيمة العادلة عندما يتعذر تحديدها على أساس مستمر، يتم عرضها بالتكلفة ناقًصا مخصص انخفاض القيمة  

 )إن وجد(. 

 

 القياس مبادئ د( 

 

 قياس التكلفة المطفأة

 

إن التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف  

المال،   أيها أو مطروحا منهاالمبدئي، مطروًحا منه أقساط سداد رأس  التراكمي باستخدام    مضافا  االستهالك 

ي فرق بين المبلغ األولي المعترف به ومبلغ االستحقاق مطروًحا منه أي تخفيض يتعلق  طريقة الربح الفعلي أل

القيمة. المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل  بانخفاض  الرسوم والنقاط  الفعلي جميع  يشمل حساب معدل الربح 

 جزًءا ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي.

 

 قياس القيمة العادلة 

 

مبادلة األصل به، أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة )البائع    من  العادلة هي المبلغ الذي يمكنإن القيمة  

تقيس الشركة القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام سعر الشراء في السوق   والمشتري( في معاملة بحتة.

بالنسبة لالستثمار حيث ال يوجد له سعر سوق  لتلك األداة عند إقفال األعمال في تاريخ بيان المركز المالي.

  حد   إلى   تشبهها  أخرى  ألداة مدرج، يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية  

بخصم    الصندوق يتم تحديد القيم النقدية المعادلة من قبل   أو تستند إلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية.     كبير

  فقات النقدية المستقبلية بمعدالت الربح الحالية للعقود التي لها نفس الشروط وخصائص المخاطر. التد
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 أ( الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( 
 

المالية الرئيس  المتعلقة بها.  ةيلخص الجدول أدناه الموجودات والمطلوبات   للبنك ومبادئ القياس واالعتراف 

 السياسات المحاسبية المفصلة واردة في األجزاء ذات العالقة أدناه: 

 
 االعتراف مبادئ البنود 
  مطفأة تكلفة بالمرابحة  سلع ديون

  مطفأة تكلفة الوكالة 
  المطفأة التكلفة أو ،نشطةاأل  قائمة خالل من العادلة بالقيمة :إما تصنيفها تم الصكوك في استثمارات

 مطفأة  تكلفة المجّمعة المرابحة
  مطفأة تكلفة بالتقسيط  بيع

ً  الدفع مستحقة خدمة رسوم زائداً  المدفوعات ( القرض) القروض   انخفاض ناقصا
 القيمة

 مطفأة  تكلفة استصناع  صندوق في استثمار
ً  المطفأة التكلفة المجّمعة اإلجارة في استثمارات  القيمة وانخفاض االستهالك ناقصا

 المشاركة صندوق في استثمار
  صافي  في التغيرات بيان خالل من العادلة بالقيمة

 الموجودات

  صافي  في التغيرات بيان خالل من العادلة بالقيمة الشركات رأسمال في استثمارات
 الموجودات

  صافي  في التغيرات بيان خالل من العادلة بالقيمة صناديق في استثمارات
 الموجودات

  مطفأة تكلفة عالقة  ذات أطراف من مطلوب
 مطفأة  تكلفة عالقة  ذات طرف إلى مطلوب

 مطفأة  تكلفة   الدفع مستحقة منح
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  
 

نظامي لتسوية المبالغ المقيدة،  يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية، فقط عندما يكون هناك حق 
ويكون لدى الصندوق النية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد االلتزام في آن واحد. ويتم عرض  
اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يكون ذلك مسموًحا به بموجب معايير المحاسبة المالية  

اجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية أو عن األرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة  الصادرة عن هيئة المحاسبة والمر
 معامالت مماثلة. 

 
 النقد وما في حكمه (ب

 
السلع بالمرابحة من خالل بنوك بفترة    ديونيتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك و

اإليداع  تصل  استحقاق  تاريخ  أقل من  أو  أشهر  العادلة.    ثالثة  قيمها  للتغيرات في  هامة  وتخضع لمخاطر غير 
ل النقد وما في حكمه بالتكلفة ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمة في قائمة المركز المالي.   ويُحمَّ

 
 سلع بالمرابحة   ديون ( ج

 
ن   السلع بالمرابحة شراء وبيع السلع بمعدل ربح ثابت. ويقتصر شراء وبيع السلع بناًء على شروط    ديونتتضمَّ

ل  األخرى  ةاإلسالمية والتقليدياالتفاق بين البنك والمؤسسات المالية   السلع بالمرابحة بالتكلفة الُمطفَأة    ديون. تُسجَّ
مطروحاً منها مخصص االنخفاض في القيمة.
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ة )تتمة(   السياسات المحاسبية .3  الهامَّ
 

 باالستثمار  الوكالة (د
 

الوكالة هي اتفاقية يقوم بموجبها طرف ما )"الموكل"( بتعيين وكيل استثمار )"الوكيل"( الستثمار أموال الموكل )"رأس  
حق في  تدار األموال بصفة ائتمانية وليس للبنك أي  المال الوكالة"( على أساس عقد وكالة )"الوكالة"( مقابل أتعاب محددة.

يتحمل الموكل جميع المخاطر ويكسب جميع المزايا على هذه االستثمارات باستثناء الحاالت التي يتجاوز   هذه الموجودات.
  قد تكون هذه األتعاب دفعة واحدة أو نسبة ثابتة من رأس المال الوكالة.   فيها الربح الفعلي الربح المتوقع على االستثمار.

يتم فيها استثمار رأس مال الوكالة، وفقا لشروط اتفاقية الوكالة. ومع ذلك، يتحمل الوكيل  يقرر الوكيل المجاالت التي س
   الخسارة في حاالت التقصير أو اإلهمال أو انتهاك أي من شروط الوكالة، بالتالي يتم إدراجها في قائمة المركز المالي.

 
ع أموال البنك الخاصة وأموال حملة الصكوك مع التفويض استثماراته مبخلط  ل البنك  وفقًا التفاقية الوكالة، فوض الموّكِّ 

 يتم قياس أموال الوكالة بالمبلغ المستلم خالل وقت التعاقد مضافًا إليه الربح المستحق ناقًصا المبالغ المسددة.   المطلوب للبنك.
 

 استثمارات في الصكوك  (ه
 

ملكية   في  شائعة  تمثل حصة  القيمة  متساوية  هي شهادات  ملكية(  الصكوك  )في  أو  خدمات  أو  منافع  أو  أعيان 
 موجودات مشروع معيَّن مصنفة على أنها تُقَاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 
وتُقَاس الصكوك بالتكلفة الُمطفَأة فقط إذا كانت تَُدار على أساس العائد التعاقدي، أو ال يُحتفظ بها بغرض المتاجرة،  

 تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. ولم ي 
 

وتُدرج الصكوك التي تُصنَّف وتُقَاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في البداية بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام  
األرباح أو الخسائر الناتجة  العقد، ويتم إعادة قياسها الحقًا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير مالي، ويتم قيد  

 عن ذلك في قائمة الدخل. ويتم تحميل تكاليف المعامالت على المصاريف فوًرا في تاريخ إبرام العقد. 
 
 المرابحة المجّمعة  (و
 

مؤسسة عضو   – يشارك الصندوق في معامالت مرابحة والتي تقوم بها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتنمية التجارة 
 بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. 

 
تُسجل مبالغ الذمم المدينة من االستثمارات في المرابحة المجّمعة بسعر البيع ناقصاً اإليرادات غير المكتَسبة حتى  

 المالي، ناقصاً دفعات السداد المستلَمة وأي مخصص انخفاض في القيمة.تاريخ التقرير 
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 تحقُّق اإليرادات  (ز
 

 سلع بالمرابحة من خالل البنوك  ديون
السلع من خالل البنوك اإلسالمية األخرى والنوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية على أساس    ديونتُقيد اإليرادات من 

 العائد الفعلي على مدى فترة العقد بناًء على أصل المبالغ القائمة.
 
 الوكالة 

 الوكالة في الربح على مدى فترة العقد. وديعة حصة تقيد 
 

 استثمارات في الصكوك
تُحتسب إيرادات القسائم من االستثمارات في الصكوك على أساس العائد الفعلي. وتُقيَّد أرباح وخسائر القيمة العادلة  

 .  األنشطةللصكوك الُمصنَّفة بالقيمة العادلة في قائمة 
 

 المرابحة المجّمعة  
العائد الفعلي على مدى الفترة من تاريخ  يُعتَرف باإليرادات من االستثمارات في المرابحة المجّمعة على أساس  

 الصرف الفعلي لألموال حتى تواريخها المجدولة للسداد. 
 

 إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في رأسمال الشركات واستثمارات في الصناديق 
 الدفعات.  تسلم يتم قيد إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق  

 
 استثمارات في اإلجارة المجّمعة 

العائد الفعلي )الذي يمثل قسط اإلجارة ناقًصا   تُقيَّد اإليرادات من االستثمارات في اإلجارة المجّمعة على أساس 
 االستهالك لموجودات اإلجارة(.

 
 رسوم خدمة قروض

االتفاقية  على  بالتوقيع  المتعلقة  الفعلية  اإلدارية  مصاريفه  لتغطية  فقط  قروض  خدمة  رسوم  الصندوق  يفرض 
والدفعات المصروفة للدول األعضاء، ولذا، يتم احتساب رسوم خدمة القروض خالل الفترات المالية اعتباًرا من  

 تاريخ التوقيع حتى تاريخ آخر دفعة.
 

 ويتم توزيع رسوم خدمة القروض وقيدها في قائمة الدخل على مدى الفترة المالية. 
 
 من صافي الموجودات  تخصيص ِمنَح (ل
 

المنح المقدمة أو التي سيتم تقديمها، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، على أنها اعتمادات  يعترف الصندوق ب
. يتم تسوية  للمطلوباتعندما يتم اعتماد تلك المنح من قبل السلطة المناسبة مع اعتماد مقابل  الموجودات  من صافي  

 هذه المنح للمستفيدين عند استيفاء الشروط. 

. 

 

 



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 

 

 

14 

ة )تتمة(  .3  السياسات المحاسبية الهامَّ

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية   (م

 

 الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة االنخفاض في قيمة
 

المقاسة بالتكلفة المطفأة والتزامات القروض واستثمارات    لألدوات الماليةطريقة خسائر االئتمان  الصندوق  يطبق  
الخزينة المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة.  ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض في حقوق الملكية واالستثمارات األخرى  

رة  المدرجة بالقيمة العادلة وعلى التزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي الصادرة وفقًا لنموذج خسا
 ( فئات:  3ولتقييم مستوى مخاطر االئتمان، يتم تقسيم الموجودات المالية إلى ) االئتمان المتوقعة.

 
 عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  - 1المرحلة  (1
 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان،   - 2المرحلة  (2
 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض  -3المرحلة  (3

 

 الزكاة والضريبة  ( ن

 يُعتبر الصندوق جزًءا من بيت المال )مال عام(، لذلك فإنه ال يخضع للزكاة أو أي ضرائب. 

 

 حدث الحق (ه

المالية   القوائم  اعتماد  المالي وتاريخ  التقرير  تاريخ  بين  التي حدثت  المالية إلظهار األحداث  القوائم  تعديل  يتم 

 تاريخ التقرير المالي.في لإلصدار، بشرط أن تعطي دلياًل على ظروف وجدت 

 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة 

المالية، وفق معايير المحا  القوائم  والمراجعة للمؤسسات  يتطلب إعداد  الصادرة عن هيئة المحاسبة  المالية  سبة 

الموجودات   قيم  على  تؤثِّّر  التي  ة  الهامَّ المحاسبية   واالفتراضات  التقديرات  بعض  استخدام  اإلسالمية،  المالية 

السياسات   أثناء تطبيق  ح عنها، وكذلك تتطلب من اإلدارة أن تجتهد  المصرَّ والمطلوبات والدخل والمصاريف 

إلى  ا وتستند  مستمر،  بشكل  تقييمها  يتم  واالجتهادات  واالفتراضات  التقديرات  هذه  ومثل  للصندوق،  لمحاسبية 

الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي  

 جتهادات والتقديرات فيما يلي:يُعتقد بأنها معقولة بالنظر إلى الظروف السائدة. وتتلخص أبرز اال

 

 االجتهادات الهامة 

العرض وعملة  الوظيفية  بالدوالر    :العملة  المصروفات  وتُسدَّد  األمريكي  بالدوالر  تتم  العمليات  معظم  أن  بما 

 األمريكي، فإنَّ العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق هي الدوالر األمريكي.

 

قامت إدارة الصندوق بتقييم إمكانية استمرارية الصندوق في عملياته، وهي على ثقة بأن لدى    مبدأ االستمرارية:

موارد لالستمرار في أعماله في المستقبل المنظور، كما أن اإلدارة ليست على علم بأي أمور جوهرية  الصندوق  

قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق في االستمرار بأعماله وفقاً لمبدأ االستمرارية، ولذلك، يتم االستمرار  

 في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. 
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ة )تتمة(  .3  السياسات المحاسبية الهامَّ

 

 التقديرات الهامة  
 المالية خسائر االئتمان المتوقعة مقابل الموجودات 

 
اصدار  المالية  الموجودات  عبر جميع فئات    30يتطلب قياس خسائر االئتمان وفقًا لمعيار المحاسبة المالية رقم  

، على وجه الخصوص، تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر  حكم 
ذه التقديرات مدفوعة بعدد من العوامل، والتغيرات  انخفاض القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. ه

التي يمكن أن تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات. تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير  
وتجربة   الخسائر  تقديرات  بين  فروق  أي  لتقليل  منتظم  بشكل  المستقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  مبلغ  من  كل 

 علية. الخسارة الف
 

حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالصندوق هي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من االفتراضات  
األساسية فيما يتعلق باختيار المدخالت المتغيرة وترابطها. تتضمن عناصر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 التي تعتبر أحكاًما وتقديرات محاسبية ما يلي: 
 

 إلى الدرجات الفردية؛ احتمالية التعثر صنيف االئتمان الداخلي الخاص بالصندوق، والذي يعين نموذج ت  (1
لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة   (2 البرية  العالمي للحياة  في مخاطر االئتمان مما جوهرية  معايير الصندوق 

لمدة   المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  أساس  على  الخسارة  مخصص  قياس  الخسائر    أو    شهًرا  12يستلزم 
 والتقييم النوعي المطبق؛  الزمني لألداةاالئتمانية  على مدى العمر 

 . ، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت الخسائر االئتمانية المتوقعةتطوير نماذج   (3
البطالة   (4 الكلي والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات  بين سيناريوهات االقتصاد  وقيم  تحديد االرتباطات 

التعثر في  عند  عند التعثر، والخسارة  للمخاطر  التعرض  حاالت  و احتمالية التعثر  الضمانات والتأثير على  
 . السداد

المعطيات (5 إلدخال  وقوعها  احتمال  واوزان  المستقبلي  لالستشراف  الكلي  االقتصاد  سيناريوهات   اختيار 
 . .االقتصادية في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة

 

 

تُقَاس القيم العادلة لألدوات المالية غير الُمدَرجة في أسواق نشطة باستخدام أساليب    ادلة لألدوات المالية:القيمة الع

الفعلي الذي يتحقَّق في   الفنية، ويتطلُب ذلك درجة معيَّنة من األحكام والتقديرات. ومع ذلك، فإنَّ المبلغ  التقييم 

القيمة العادلة، وقد يظل خارج تقديرات اإلدارة، وذلك بالنظر إلى  معاملة مستقبلية قد يختلف عن التقدير الحالي ب

 حالة عدم التيقُّن المالزمة التي تحيط بتقييم االستثمارات غير الُمدَرجة في السوق المالية.

 

يستخدم الصندوق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة لتحديد صافي القيمة الحالية لخططه المتعلقة    خطة منافع التقاعد:

بالمنافع المحددة وتكاليف الخدمات ذات الصلة. وفي هذا الصدد، يستخدم الصندوق افتراضات معينة لمعدالت  

ا قد يختلف عن التجارب  الخصم والعائد المتوقع على موجودات الخطة ومعدل الزيادات في الرواتب، وهو م

   الفعلية. ويتم تحديث هذه التقديرات على أساس سنوي.
 

  19-أثر كوفيد
 

،  قبل عامين  "( 19-)"كوفيد  2019منذ أكثر من عامين منذ اإلبالغ عن أول حالة إصابة بمرض فيروس كورونا  

تعطل التعافي المتوقع  و ن األعضاء.ال يزال الوباء يؤثر بشكل كبير على الحياة االقتصادية واالجتماعية في البلدا

أعادت عدة دول، بما في ذلك  و بسبب وصول متغيرات جديدة وارتفاع التضخم.  2021في عام    19-من كوفيد

المملكة العربية السعودية، فرض قيود على التنقل، بينما أدى تصاعد أسعار الطاقة وتعطل اإلمدادات إلى تضخم  

 مرتفع 
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ة )تتمة( السياسات   .3  المحاسبية الهامَّ

 

 )تتمة(  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

 

أدت تداعيات هذا الجائحة إلى خنق النمو، حيث تقلص الناتج اإلجمالي للبلدان األعضاء في  كما   وواسع النطاق.

 .2020في المائة في عام  1.7البنك اإلسالمي للتنمية بنسبة  
 

األعمال ككل بما ذلك   البنك ومجاالتعلى أعمال    الجائحة   تأثير  تقييم ب مت اإلدارة  وبالنظر إلى هذه العوامل، قا
عضاء واستمرارية األعمال اليومية والتمويل واالستثمار والتحصيل وتوقعات رأس  عوامل التعامل مع الدول األ

أنه ال يوجد تأثير سلبي جوهري إلى  صدار هذه القوائم المالية  إاإلدارة في تاريخ    توصلتو الخ،  المال العامل...
ولم يتطلب ذلك تغيرات جوهرية على األحكام واالفتراضات    19على عمليات وأعمال البنك نتيجة جائحة كوفيد  

 والتقديرات الرئيسة.
 

اإلدارية،    واألماكنفي مناطق التشغيل    الجائحة  منع التفشيى  ولغرض الحفاظ على صحة الموظفين والحفاظ عل
ووزارة    الصندوقاتخذ   العالمية  الصحة  منظمة  توصيات  مع  تتوافق  بإجراءات   العربية  المملكةالصحة  

ماكن العمل والنظافة الحثيثة لمكان العمل وتوزيع أدوات  أكالعمل من المنزل والتباعد االجتماعي في    السعودية
الحاال الشخصية وفحص  واإلالوقاية  الضروري  السفر غير  من  والحد  بإصابتها  المشكوك  الصحي  ت  قرار 

 إن طبيعة أنشطة البنك سهلت العمليات السلسة خالل الجائحة. فوقياس درجة الحرارة. إضافة إلى ذلك، 

 
التأثيرات   المالي كما أن  المالية.  القوائم  حتى اآلن في هذه    19-لجائحة كوفيدالتشغيلية والمالية  تظهر    الوضع 

البنك حتى اآلن   التي اتخذها  المقترنة باإلجراءات  إلى األموال وطبيعة األنشطة  القوي، بما في ذلك الوصول 
القدرة على االستمرار في مواجهة التحديات الناجمة عن    الصندوق  أن يكون لدى يضمن  والعمليات المستمرة،  

 . 19-كوفيدآثار جائحة 
 

 والمعدلة تأثير معايير المحاسبة المالية الجديدة 
 

تم تطبيق معايير المحاسبة المالية الجديدة التالية، التي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
  ، في هذه القوائم المالية.م 2021يناير  1
 

 خسارتها المتوقع: انخفاض القيمة وخسائر االئتمان واالرتباطات 30معيار المحاسبة المالية رقم 
 

  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    30المالية، طبق الصندوق معيار المحاسبة المالية رقم  القوائم  في هذه  
 . ، ألول مرة م 2021يناير 

 
، اختار الصندوق عدم تعديل أرقام المقارنة.  30معيار المحاسبة المالية رقم  وفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية ل

تم   عام  التقرير  لذلك،  في  القيمة  وانخفاض  االئتمان  لخسائر  المقارنة  المعلومات  معيار    م 2020عن  بموجب 
تعديالت  تم االعتراف بأي    .م 2021لعام  المعروضة  وال يمكن مقارنتها بالمعلومات    11المحاسبة المالية رقم  

في صافي   التحول  تاريخ  في  المالية  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم  للفترة  الموجودات  على  االفتتاحي 
 أرقام السنة السابقة. تعديل  الحالية دون  

 
التغيرات في صافي    قائمةمباشرة في    30تم االعتراف باالختالفات الناشئة عن تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم  

 وتم اإلفصاح عنها أدناه.  2021يناير  1كما في  موجوداتال
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ة )تتمة( . ا3  لسياسات المحاسبية الهامَّ

 

 )تتمة(  تأثير معايير المحاسبة المالية الجديدة والمعدلة

 

  القيمة  انخفاض  مخصص 

  المحاسبة  معيار بموجب

  31 في  كما 11 المالية

 م2020 ديسمبر

  خسائر تعديل

  تطبيق عند االئتمان

  المحاسبة  معيار

 30 رقم المالية

  بموجب االئتمان خسارة

  30 المالية المحاسبة  معيار

 يناير  1 في كما التعديل بعد

 م 2021

 - - - حكمه  في  وما نقدال

 77 77 - بالمرابحة  سلع  ديون

 1,076 1,076 - صكوك  في  استثمار

 1,431 1,431 - بالتقسيط   بيع

 18,339 13,254 5,085 ( القرض) القروض

 600 600 - المجّمعة  اإلجارة  في استثمارات

 156 156 - استصناع  صندوق في  استثمار

 18,181 - 18,181 الشركات  رأسمال في استثمارات

 5,333 - 5,333 صناديق   في استثمارات

 45,193 16,594 28,599 المجموع 

 

 

إلى زيادة إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي يحتفظ بها الصندوق    30المحاسبة المالية رقم  أدى تطبيق معيار  

  45.2إلى    م 2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي كما في    28.6مليون دوالر أمريكي من    16.6بحوالي  

المحاسبة المالية    إن تحديد مخصص انخفاض القيمة وفقًا لمعيار.  م2021يناير    1مليون دوالر أمريكي كما في  

 للطرف المقابل. المدفوع وغير  المدفوع من التعرض  يأخذ في االعتبار كال  30رقم 

 

 تأثير جوهري ليس لها التي جديدة معايير المحاسبة المالية األخرى ال 

الحالية  لسنة لالمالية القوائم لم يكن لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية التالية أي تأثير أو تأثير غير جوهري على 

 السابقة.السنة و

 

الوكالة  ودائع  حيث تم استرداد  جوهري  "وكالة االستثمار أي تأثير    31رقم  لم يكن لمعيار المحاسبة المالية   -
 . السنةخالل 

المالية للصندوق حيث ال  القوائم  على  جوهري  "اإلجارة" أي تأثير    32رقم  لم يكن لمعيار المحاسبة المالية   -
 معامالت إجارة جوهرية.يوجد لديه أي 

الصندوق   - المالية  أحكام  فعلياً  طبق  المحاسبة  واألدوات    33رقم  معيار  واألسهم  الصكوك  في  "االستثمار 
 المالية.القوائم المماثلة" في هذه 

"التقارير المالية لحاملي الصكوك"    34رقم  ال يصدر الصندوق صكوًكا، وبالتالي فإن معيار المحاسبة المالية   -
 ال ينطبق على الصندوق. 

رقم   - المالية  المحاسبة  معيار  أحكام  الصندوق  يطبق  على   35ال  يحتوي  ال  ألنه  المخاطر"  "احتياطيات 

 احتياطيات مخاطر. 
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 النقد وما في حكمه  .4

 م2020 م 2021  

    

 1,970  435  نقد لدى البنك ال

  أشهر 3سلع بالمرابحة تبلغ تواريخ استحقاقها أقل من  ديون

  ( 5)ايضاح 

5,307  9,067 

  5,742  11,037 

 

بين البنوك وتكون فترة استحقاقها تعادل ثالثة   ديونالسلع بالمرابحة المدرجة ضمن ما في حكم النقد هي   ديون

 (.5أشهر في اإليضاح ) 3التي يزيد تاريخ استحقاقها عن  الديونأشهر أو أقل. تم اإلفصاح عن 

 

 سلع بالمرابحة   ديون .5

 م2020 م 2021  

    

 925,597  1,087,002  سلع بالمرابحة من خالل البنوك   ديون

 4,694 3,761  إيرادات ُمستَحقة  

  أشهر 3سلع بالمرابحة تبلغ تواريخ استحقاقها أقل من  ديون

  ( 4)ايضاح 

(5,307) (9,067 ) 

 - (77)  مخصص انخفاض القيمة 

  1,085,379  921,224 

 

 باالستثمار وكالة ال .6

 م2020 م 2021  

    

 500,000  500,092  يناير  1

 7,774 2,470  الفترةإيرادات خالل 

 ( 7,682) (502,562)  ينزل: استردادات 

  - 500,092 

 

عام   اتفاقيتي  م 2017في  للتنمية  اإلسالمي  التضامن  أبرم صندوق  بقيمة  ودائع  ،  دوالر   500بالوكالة  مليون 

. وتم  م 2023موارد رأس المال العادية حتى تاريخ استحقاقها في عام    -أمريكي، مع البنك اإلسالمي للتنمية  

البنك اإلسالمي  وافق  ،  م 2021. وفي ديسمبر  م 2021مليون دوالر أمريكي خالل عام    137.7استرداد مبلغ  

الوكالة حيث تم تحويل الرصيد  دائع بوموارد رأس المال العادية والصندوق على اإلنهاء المبكر التفاقية    -للتنمية  

موارد رأس المال العادية بموجب    -   البنك اإلسالمي للتنميةمليون دوالر أمريكي المستحق من    362.4البالغ  

 . م 2022( ليتم تسويته في عام 30بين الصناديق )إيضاح  جاريال الترتيب إلى الحساب  

 

  



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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 استثمارات في المرابحة المجّمعة .7

 

 م2020 م 2021  

إجمالي الذمم المدينة )اتحاد مؤسسة عضو بمجموعة البنك  

 للتنمية( اإلسالمي 

 

- 8,666 

ً ناقص  (33) -  : إيرادات غير مكتسبة ا

  - 8,633 

 
الم المرابحة  في  االستثمارات  اإلسالمية    جمعةتمت  الدولية  المؤسسة  قبل  من  عنه  وبالنيابة  الصندوق  لصالح 

التجارة )" ، استثمارات صندوق التضامن اإلسالمي    2021. في عام  ةتابع  ؤسسةم"( ، وهي  ITFCلتمويل 
 . صبح مستحق الدفعأ  للتنمية
 

 استثمارات في الصكوك  .8
 

  تصنيف الطرف المقابل  

 AAA م1202ديسمبر   31

+AA  ــ  إلى

AA +A  ــ  إلىA BBB   غير ُمصنَّف  أو أقل 

 

 المجموع 

       

 الصكوك الُمصنَّفة بالقيمة العادلة  

 من خالل قائمة األنشطة:    
      

 77,699 - 35,974 - 41,725 - حكومات  -

 146,668 - - 10,152 - 136,516 مؤسسات مالية  -

 34,234 34,234 - - - - منشآت أخرى  -

 136,516 41,725 10,152 35,974 34,234 258,601 

       الصكوك الُمصنَّفة بالتكلفة الُمطفَأة: 

 562,764 2,044 560,720    حكومات  -

 133,854 60,269  30,269 43,316  مؤسسات مالية  -

 114,257  50,559 63,698   منشآت أخرى  -

  43,316 93,967 611,279 62,313 810,875 

 1,069,476 96,547 647,253 104,119 85,041 136,516 المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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 )تتمة(  تثمارات في الصكوك.  اس8
 

  تصنيف الطرف المقابل  

 AAA م2020ديسمبر  31

+AA   إلى ــ

AA +A   إلى ــA BBB   غير ُمصنَّف  أو أقل 

 

 المجموع 

       

 الصكوك الُمصنَّفة بالقيمة العادلة  

 : األنشطةمن خالل قائمة    
      

ــ     حكومات  - ــ     42,753 ـ ــ     36,920 ـ  79,673 ـ

ــ     مؤسسات مالية  - ــ      ـ ــ     9,972 ـ ــ     ـ  9,972 ـ

ــ     منشآت أخرى  - ــ      ـ ــ     ـ ــ     ـ  37,856 37,856 ـ

ــ       127,501 37,856 36,920 9,972 42,753 ـ

       الصكوك الُمصنَّفة بالتكلفة الُمطفَأة: 

ــ     حكومات  - ــ     ـ ــ     ـ  680,610 2,054 678,556 ـ

ــ     67,796 60,426 43,335 84,682 مؤسسات مالية  -  256,239 ـ

ــ     منشآت أخرى  - ــ     ـ ــ     50,587 63,881 ـ  114,468 ـ

 84,682 43,335 124,307 796,939 2,054 1,051,317 

 1,178,818 39,910 833,859 134,279 86,088 84,682 المجموع 

 

 فيما يلي ملخٌص بحركة االستثمارات في الصكوك:

 

 

للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م 2021

 للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م2020

   

 1,316,968  1,178,818 الرصيد في بداية السنة

   الحركة خالل السنة 

 10,000  137,720 إضافات  

 ( 149,713) ( 241,796) استرداد الصكوك

لة بالتكلفة الُمطفَأة  1,330  285 إطفاء خصم على الصكوك المسجَّ

 1,638  ( 3,685) أرباح غير ُمحقَّقة في القيمة العادلة )خسائر( / 

لة بالتكلفة الُمطفَأة    1,405  ( 770) الحركة في إيرادات ُمستَحقة من الصكوك المسجَّ

 - ( 1,076) ( 11ينزل: مخصص انخفاض القيمة )إيضاح 

 - ( 20) تقييم فوركس غير محقق  

 1,178,818  1,069,476 الرصيد في نهاية السنة 

 

 

 

 

 

 

 )تتمة(  تثمارات في الصكوك.  اس8



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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ن   اإليرادات من االستثمارات في الصكوك مما يلي: تتكوَّ

 

للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م 2021

 للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م2020

   

 46,015  39,365 إيرادات قسائم  

لة بالتكلفة الُمطفَأة  1,330  285 إطفاء خصم على الصكوك المسجَّ

 (91) - ربح من بيع صكوك

 1,638  ( 3,685) )خسائر( غير ُمحقَّقة في القيمة العادلة أرباح / 

 35,965  48,892 

 

 بيع بالتقسيط .9

 م2020 م 2021  

    

 7,615  33,961  إجمالي الذمم المدينة 

 45  378      إيرادات ُمستَحقة 

 - ( 2,602)  ( 11ينزل: مخصص انخفاض القيمة )إيضاح 

  31,737  7,660 

 

مليون دوالر أمريكي بسبب    1.43مبلغ  مليون دوالر أمريكي على    2.6يشتمل مخصص انخفاض القيمة البالغ  

بمصروف عام  مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق  1.17 مبلغ ألول مرة و 30تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 

 . م 2021

 

 القروض  .10
 

 م2020 م 2021  
    

 278,635  335,056  قروض

ً ناقص  ( 5,085) ( 15,016)  ( 11)إيضاح  : مخصص انخفاض القيمةا

  320,040  273,550 

 

 فيما يلي ملخص بالحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض:

 م2020 م 2021  
    

 5,085  5,085  الرصيد في بداية السنة

  بعد تعديل معيار 2020يناير  1الرصيد المعدل كما في 

 30رقم المحاسبة المالية 

  

13,254 - 

 - ( 3,323)    (/ المخصصالمعكوس)

 5,085  15,016  الرصيد في نهاية السنة 

 واالستثمار والمشاريع الخزينة موجودات  مخصص انخفاض القيمة مقابل انخفاض قيمة  .11

 



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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 يتكون مخصص انخفاض القيمة مما يلي:

 

 
 م2021 ديسمبر 31

  ديسمبر 31

 م 2020
 

   المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة

 - 77 - - 77 بالمرابحة  سلع  ديون

 - 1,076 - - 1,076 الصكوك  في االستثمار

 - 2,602 2,602 - - بالتقسيط   بيع

 - 782  - 782   مجمعة إجارة في استثمارات

 5,085 15,016 10,780 666 3,570  (القرض) القروض

 - 193 - - 193   االستصناع صندوق في  استثمار
 

5,698 666 13,382 19,746 5,085 

   الشركات رأسمال في استثمارات
   

54,457 18,181 

   صناديق  في  استثمار
   

5,333 5,333 
    

79,536 28,599 

 

 الحركة في مخصص انخفاض القيمة كما يلي:إن 

 

 السنة المنتهية   

 م2021

 السنة المنتهية  

 م2020

 25,389 28,599  االفتتاحيالرصيد 

 - 16,594 (3ألول مرة )إيضاح  30انخفاض القيمة بسبب تطبيق المعيار المحاسبي المالي عبء 

  45,193 2021يناير  1الرصيد االفتتاحي المعدل في 

 3,924 34,343 (وحقوق الملكيةلسنة )الصكوك والمشاريع ا عبء

 ( 714) - تعديالت أخرى 

 28,599 79,536 الرصيد الختامي

 

القيمة، يتعلق    33.7مبلغ  من أصل   مليون دوالر أمريكي بأربعة أسهم    28.4مبلغ  مليون من االنخفاض في 

. ومنذ ذلك الحين، انخفضت القيمة السوقية لهذه األسهم بشكل  م 2018مدرجة حصل عليها الصندوق في عام  

مليون دوالر أمريكي عن تكلفتها األصلية. وفقًا لسياسة    28.4بمبلغ  انخفضت    م 2021ديسمبر    31عام وفي  

الصندوق، تعتبر هذه االنخفاضات كبيرة، وبالتالي تم تحميل خسائر القيمة السوقية التراكمية على أنها انخفاض  

ا تحت  مليون دوالر أمريكي يمثل رصيًدا متراكمً   22.1مبلغ  . ومن هذا المبلغ، كان  م 2021في القيمة في عام  

 األنشطة.تم قيد في قائمة ، الموجودات التغيرات في صافي  قائمة احتياطي القيمة العادلة في 

 
 إيرادات ُمستَحقة وموجودات أخرى .12

 

 م2020 م 2021  

    

 5,442  351,776  ُمستَحق من أطراف ذات عالقة 

 71  1,144  إيرادات إجارة ُمستَحقة 

  352,920  5,513 

 استثمارات في رأسمال الشركات  .13
 



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م 2021

للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م2020

 69,529  81,607 الرصيد في بداية السنة

 صافي أرباح / )خسائر( غير ُمحقَّقة في القيمة العادلة )ُمفَصح عنها من

 ( صافي الموجوداتخالل 
14,711 16,002 

 ( 3,924) ( 36,276) مخصص انخفاض القيمة  

 81,607 60,042 الرصيد في نهاية السنة 

 

 25:  م 2020مليون دوالر أمريكي )  21,5استثمار الصندوق في رأس مال الشركات استثماًرا بقيمة    قيمة  تبلغ

مليون دوالر أمريكي   42,5مليون دوالر أمريكي( في أسهم حقوق ملكية غير ُمدَرجة في السوق المالية ومبلغ  

 مليون دوالر أمريكي( في أسهم حقوق ملكية ُمدَرجة في السوق المالية.   56,6: م 2020)

 
 المؤسسات األعضاء في مجموعة البنك استثمار في   .14

  

 
للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م 2021

للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م2020

 440  153 الرصيد في بداية السنة

 (283) ( 68) صافي الموجودات صافي التغيُّرات المثبتة من خالل 

 (4) 4 حصة من صافي النتائج  

 153  89 الرصيد في نهاية السنة 

 
 استثمارات في اإلجارة المجّمعة  .15

 

 
للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م 2021

للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م2020

 65,707  63,702 الرصيد في بداية السنة

ــ      10,554 مدفوعات  ـ

 ( 2,005) ( 2,840) استردادات 

 - ( 782) ( 11مخصص انخفاض القيمة )إيضاح 

 63,702  70,634 الرصيد في نهاية السنة 

 

مع البنك اإلسالمي للتنمية، حيث يعمل األخير       مجمعصندوق في مشاريع إجارة غير سيادية  ذات تمويل  ال يدخل  

مليون   3.4: م 2020مليون دوالر أمريكي )  3.2المجمعة . بلغ دخل االستثمار في اإلجارة  مجمع تمويل كمدير

 دوالر أمريكي

  



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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 الصناديق ستثمارات في  ا .16
 

 
للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م 2021

للسنة المنتهية  

ديسمبر   31في 

 م2020

 136,544  116,300 الرصيد في بداية السنة

 3,981  4,290 إضافات 

 ( 3,688) ( 13,866) استبعادات 

صافي صافي أرباح غير ُمحقَّقة في القيمة العادلة )ُمفَصح عنها من 

 ( 20,537) 17,984 ( الموجودات

 ـ      - مخصص انخفاض القيمة 

 116,300  124,708 الرصيد في نهاية السنة 

 
 استثمارات في صندوق المشاركة .17

 
 م2020 م 2021 

 - 5,000 استثمار في صندوق المشاركة

 

عام   استثمر  م 2021في  المشاركة  في  صندوق  ال ،  مشتركاً  صندوق  االقتصادي  استثماراً  التمكين  مع صندوق 

مليون دوالر أمريكي والتي سيتم صرفها على أقساط    50لصندوق  ا لتزام  اإجمالي    ويساوي  للشعب الفلسطيني.

 .دوالر أمريكي على مدى السنوات العشر القادمةمليون   5متساوية قدرها 

 

 ستثمار في صندوق استصناع ا .18
 

 م2020 م 2021 
 5,305 12,114 استثمار في صندوق استصناع 

 - ( 13,866) ( 11مخصص انخفاض القيمة )إيضاح 

 5,305 11,921 السنة  نهاية في الرصيد
 

مع صندوق  في مشروع استصناع  م، استثماًرا مشترًكا  2020عام  في  استثمر صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية،  
 في مشروع إنشائي. ( %22.3)بنسبة تثمير ممتلكات األوقاف 

 
 األرض .19

خ  م 137/2014من المرسوم رقم   3بالبنك( بموجب المادة خصصت حكومة جمهورية بنين )دولة عضو  المؤرَّ
لمده  2014فبراير    20في   للصندوق  قطعة أرض  )بواسطة   70م،  تطويرها  ويمكن  للتجديد،  قابلة  سنة غير 

الصندوق( لتحقيق إيرادات للصندوق. وقد تم تقدير قيمة األرض المخصصة بشكل مستقل من قِّبل خبير على  
مليون دوالر أمريكي، وتم تسجيل القيمة المقدرة لألرض بالقيمة العادلة بتاريخ التبرع بدفاتر   5.35أنها تساوي 

البنك   الصندوق بزيادة مقابلة في موارد الصندوق.  وقد تم تسجيل قطعه األرض المخصصة للصندوق باسم 
 .صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية اإلسالمي للتنمية لصالح 

  



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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 ُمستَحقة الدفع ومطلوبات أخرىصروفات م .20
 

 م2020 م 2021  
 94 272  ( 21ُمستَحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح 

 3,400 1,053  التزام التقاعد  
 1,206 4,883  مصاريف ُمستَحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

  6,208 4,700 
 

 األطراف ذات العالقة  .21
من خالله   معامالته  وتنفذ  للتنمية  اإلسالمي  البنك  قِّبل  من  الصندوق  إدارة  المنتسبة.   طرافالأومن خالل  تتم 

السلع بالمرابحة واالستثمارات في المرابحة المجّمعة واالستثمارات في الصكوك   بديونوتتعلق الترتيبات الرئيسية  
ت في اإلجارة المجّمعة واالستثمارات في الصناديق  والقروض واالستثمارات في رأس مال الشركات واالستثمارا

البنك   مع  الترتيبات  هذه  في  الصندوق  ويشارك  المقابلة.  واألطراف  العالقة  ذات  والمنشآت  أو   / و  البنك  بين 
التمويلية   المبرمة مع الدول األعضاء جميع األنشطة  التنموي  النشاط  والمنشآت ذات العالقة. وتمثل معامالت 

االستثمارات في المرابحة المجّمعة والقروض واالستثمارات في اإلجارة المجّمعة( واإليرادات  للصندوق )أي  
 . األنشطةذات الصلة والتي تم اإلفصاح عنها في قائمة 

 
 وقد بلغت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت ما يلي: 

 
 ُمستَحق من أطراف ذات عالقة  (1)

 
 م2020 م 2021 
   

 5,435 351,776 موارد رأس المال العادية   -البنك اإلسالمي للتنمية 

 7 - صندوق وقف موارد الحساب الخاص  -البنك اإلسالمي للتنمية 

 351,776 5,442 

 
 

 ُمستَحق إلى أطراف ذات عالقة  (2)

 م2020 م 2021 
   

 94 92 االستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة اإلسالمية لتأمين 

 - 177 صندوق التقاعد    –البنك اإلسالمي للتنمية 

 - 3 صندوق الرعاية الطبية  –البنك اإلسالمي للتنمية 

 272 94 
 

موارد رأس المال العادية    -باإلضافة إلى ذلك، دخل الصندوق في ترتيبات مشتركة مع البنك اإلسالمي للتنمية  
  7والمؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة الدولية. تم اإلفصاح عن أرصدة وإيرادات هذه المعامالت في اإليضاحين  

  .15و 
 

 :31( /52/ )21/12/436لصندوق ما يلي وفقًا للقرار رقم ص. ت. إ. ت /م أ/ا دارة إ اعتمد مجلس 
والمعيشة" في اجتماعه الحادي والخمسين    لعيش"صندوق امليون دوالر أمريكي لـ    100تقديم منحة بقيمة   .1

م، على أن يتم صرف المبلغ المعتمد على خمسة أقساط  2015الذي ُعقد في مابوتو ـ موزامبيق، في يونيو  
م(. وكما  2016هـ )1437خمس سنوات، ابتداًء من    مدى  مليون دوالر أمريكي للقسط على  20سنوية قيمتها  

قدره  م2021ديسمبر    31في   مبلغ  أُنفَِّق   ،71,1  ( أمريكي  دوالر  دوالر   58.3:  م 2020مليون  مليون 
 أمريكي(. 

 
% من صافي الدخل السنوي العادي )صافي الدخل ناقًصا األرباح / الخسائر غير المحققة من محاسبة  10 .2

نَح.   القيمة حسب السوق( كتخصيص مِّ
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 )تتمة(  األطراف ذات العالقة .21
 

  13( /59/ )11/017/ 12رقم ص. ت. إ. ت /م أ/وقد وافق مجلس إدارة الصندوق بموجب القرار الصادر بال
، لصندوق البنك  حتجزة مليون دوالر أمريكي كمنحة استثنائية من أرباحه الم  100على أن يساهم الصندوق بمبلغ  

واالبتكار. على أن يتم صرف المبلغ المعتمد على قسطين سنويين   التكنولوجيااإلسالمي للتنمية ـ صندوق العلوم 
أُنفَِّق مبلغ قدره  م 2021ديسمبر    31دوالر أمريكي لكل قسط. وكما في  مليون    50بقيمة   مليون دوالر    50، 

  أمريكي.
 

اعتمد مجلس إدارة الصندوق المنح التالية من صافي الدخل العادي للصندوق )صافي الدخل بعد تعديل األرباح /  
لة على قائمة صافي الموجودات:   الخسائر غير المحققة( الُمحمَّ

 
 م2020 م 2021  تخصيص ِمنَح  

    
 ( 20,000) -  والمعيشة عيشصندوق ال

 ICERI   - (5,000 )برنامج  
نَح   ( 2,752) ( 1,413)  % 10نسبة   -تخصيص مِّ

 برنامج تمكين المنظمات غير الحكومية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 والبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية    

 
(1,000 ) 

(2,000 ) 
 ( 9,000) ( 3,000)  أخرى  

 ( 38,752) ( 5,773)  مجموع المنح الموزعة 
 

الدفع كما في   المنح مستحقة  قيمته  م  2021ديسمبر    31بلغت  ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي )  138,1ما 
العل  150.7:  م 2020 الدفع إلى صندوق  م  و مليون دوالر أمريكي(، وتتكون بصفة أساسية من مبالغ مستحقة 

  العيش مليون دوالر أمريكي إلى صندوق    28,9مليون دوالر أمريكي، ومبلغ    50واالبتكار بمبلغ  كنولوجيا  والت
مليون دوالر أمريكي   5مليون دوالر أمريكي ومبلغ بقيمة    30والمعيشة، وتخصيص مبلغ منحة عامة بقيمة  

يَد تخصيص المخصص السابق لبرنامج الوقاية من فICERIلبرنامج  يروس اإليبوال بقيمة  .  فضاًل عن ذلك، أُعِّ
ماليين دوالر أمريكي    7في مواجهة فيروس كوفيد بقيمة  السريع    التضامن  أمريكي لبرنامجمليون دوالر    10

 مليون دوالر أمريكي. 3بقيمة  (SPARK )  ت ضمانوصندوق تسهيال
 

 صندوق الحفاظ على حقوق الملكية  .22
  

على إنشاء صندوق    5( خاص/  54)  /16/03/437/    صندوق بموجب القرار رقم م. ت. صال وافق مجلس إدارة  

% من صافي 5الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة "االحتياطي" وتخصيص مخصص سنوي لالحتياطي بسبة  

صندوق في السنوات  ل)صافي الدخل ناقصا أرباح / خسائر القيمة العادلة غير المحققة( ل لعادي  الدخل السنوي ا

 % في السنوات التالية. 10م( ونسبة 2019-م 2016هـ )1441-هـ 1437
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 فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات   .23
 

   فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات  

 م 2021ديسمبر  31
   3أقل من 

 أشهر    
   12إلى  3

 شهًرا    
   5إلى  1
 سنوات     

 أكثر من خمس  
 سنوات     

تاريخ 
 استحقاق 

 المجموع غير ُمحدَّد     

       موجودات

 5,742 - - - - 5,742 نقد وما في حكمه ال

 1,085,379 - - - 765,801 319,578 سلع بالمرابحة  ديون

 1,069,476 - 10,919 1,058,557 - - استثمارات في الصكوك 

 31,737  29,998 1,739   مبيعات بالتقسيط

 70,634 - 45,194 19,751 3,735 1,954 استثمارات في اإلجارة المجّمعة 
 320,040  230,050 71,245 9,615 9,130 القروض )القرض(

 11,921 10,191 - - 1,730 - استثمار في استصناع 

 5,000 - 5,000 - - - استثمار في صندوق المشاركة 

 64,042 60,042 - - - - استثمارات في رأسمال الشركات 

 89 89 - - - - استثمار في شركة زميلة 

 124,708 124,708 - - - - استثمارات في صناديق

 352,920 - - - - 352,920 دخل مستحق وموجودات أخرى 

 5,355 5,355 - - - - أراضي 

 3,143,043 200,385 321,161 1,151,292 780,881 689,324 مجموع الموجودات 

       مطلوبات 

 6,208 1,711 - - - 4,497 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

نَح ُمستَحقة الدفع   138,081 - - 52,167 85,914 - مِّ

 2,998,754 198,674 321,161 1,099,125 694,967 684,827  صافي الموجودات
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 )تتمة( فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات .   23
 

   فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات 

 م 2020ديسمبر  31
  3أقل من 

 أشهر     
  12إلى  3

 شهًرا     
  5إلى  1

 سنوات     
 أكثر من خمس  

 سنوات     
 تاريخ استحقاق 

 المجموع  غير ُمحدَّد    

       الموجودات 

ــ       11,037 نقد وما في حكمه ال ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  11,037 ـ

ــ       سلع بالمرابحة  ديون ــ       95,097 826,127 ـ ــ       ـ  921,224 ـ

ــ       وكالة باالستثمار ــ       ـ ــ       500,092 ـ ــ       ـ  500,092 ـ

ــ       8,633 استثمارات في المرابحة المجّمعة  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  8,633 ـ

ــ       20,259 935,901 127,886 94,772 استثمارات في الصكوك  1,178,818 ـ

ــ       مبيعات بالتقسيط  ــ       ـ ــ       7,660 ـ ــ       ـ  7,660 ـ

ــ       قروض  ــ       245,166 23,227 5,157 ـ  273,550 ـ

ــ       5513 إيرادات ُمستَحقة وموجودات أخرى  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  5,513 ـ

ــ       استثمارات في رأسمال الشركات  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  81,607 81,607 ـ

ــ       استثمار في شركة زميلة  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  153 153 ـ

ــ       استثمارات في اإلجارة المجّمعة  ــ       14,029 23,761 25,912 ـ  63,702 ـ
ــ       استثمارات في صناديق  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  116,300 116,300 ـ

ــ       استثمار في استصناع ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  5,305 5,305 ـ

ــ       أرض ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  5,355 5,355 ـ

 3,178,949 208,720 279,454 1,585,738 985,082 119,955 مجموع الموجودات 

       المطلوبات 

ــ       1,300 مستحقات ومطلوبات أخرى  ــ       ـ ــ       ـ  4,700 3,400 ـ

نَح ُمستَحقة الدفع   ــ       مِّ ــ       59,010 91,657  ـ ــ       ـ  150,667 ـ

 3,023,582 0205,32 279,454 1,526,728 893,425 118,655 صافي الموجودات  

 
 

 تركُّز الموجودات  .25
 

 التي يوجد فيها المستفيدون من الموجودات. تعكس المواقع الجغرافية للموجودات في نهاية السنة القارات 
 

الدول غير   الدول األعضاء  
 األعضاء

 

 المجموع دول أمريكا أوروبا افريقيا اسيا م 2021ديسمبر  31

       

 5,742 5,542 - - - 200 نقد وما في حكمه ال

 1,085,379 38,334 - - - 1,047,045 سلع بالمرابحة  ديون

 1,069,476 - - - - 1,069,476 الصكوكاستثمارات في 

 - - - - - - استثمارات في المرابحة المجّمعة 

 31,737 - - - 31,737 - مبيعات بالتقسيط 

 320,040 - 3,792 341 207,594 108,313 القروض )القرض(

 11,921 11,921 - - - - استثمار في استصناع

 70,634 - - - 8,839 61,795 استثمارات في اإلجارة المجّمعة 

 5,000  - - - 5,000 استثمار في صندوق المشاركة 

 60,042 8,333 - 13,170 - 38,539 استثمارات في رأسمال الشركات 

 89 - - - 89 - استثمار في شركة زميلة 

 124,708 46,599 - 23,979 - 54,130 استثمارات في صناديق 

 352,920 - - - - 352,920 دخل مستحق وموجودات أخرى 

 5,355  - - 5,355 -  أراضي

  3,143,043 110,729 3,792 37,490  253,614 2,737,418 مجموع الموجودات 

 
 
 

file:///C:/Users/320392/Desktop/ISFD/2021/12-Dec/excerl%20fs/ISFD%20FS%20M12%202021%20V2.xlsx%23'loan%20income'!A1
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 )تتمة(  تركُّز الموجودات .25
 
 

 الدول األعضاء 
الدول غير  

  األعضاء
 المجموع   أوروبا إفريقيا آسيا م 2020ديسمبر  31

      
 11,037 9,067 ـ       ـ       1,970 حكمهنقد وما في ال

 921,224 20,460 ـ       ـ       900,764 سلع بالمرابحة   ديون

 500,092 ـ       ـ       ـ       500,092 وكالة باالستثمار

 8,633 ـ       ـ       8,633 ـ       استثمار في المرابحة المجّمعة 

 1,178,818 ـ       ـ       ـ       1,178,818 استثمارات في الصكوك

 7,660 ـ       ـ       7,660 ـ       بيع بالتقسيط 

 273,550 ـ       500 194,873 78,177 قروض
 5,513 ـ       ـ       ـ       5,513 إيرادات ُمستَحقة وموجودات أخرى

 81,607 8,333 12,760 ـ       60,514 استثمارات في رأسمال الشركات

 153 ـ       ـ       153 ـ       استثمار في شركة زميلة
 63,702 ـ       ـ       9,163 54,539 استثمارات في اإلجارة المجّمعة

 116,300 20,425 29,138 ـ       66,737 استثمارات في صناديق

 5,305 5,305 ـ       ـ       ـ       استثمار في استصناع 

 5,355 ـ       ـ       5,355 ـ       أرض  

 3,178,949 63,590 42,398 225,837 2,847,124 مجموع الموجودات 

 
 صافي موجودات ومطلوبات بعمالت أجنبية   .26

 
 بلغ صافي الموجودات بعمالت أجنبية كما يلي:

 
 م2020 م 2021 

   

 32,814 39,585 لاير سعودي 

 630 ( 75) يورو

 (445) 229 دينار إسالمي 

 - 681 روبية باكستانية  

 - ( 100) عمالت أخرى 
 

 التزامات غير مدفوعة  .27
 

 م2020 م 2021 

   
 437,369 401,456 قروض

 - 45,000 استثمار في صندوق المشاركة

 30,211 20,174 استثمار في صناديق 
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 الهيئة الشرعية  .28
 

يعينهم رئيس  تخضع أنشطة أعمال الصندوق إلشراف الهيئة الشرعية للبنك اإلسالمي للتنمية التي تتكون من أعضاء 
لبنك بموجب  مجموعة اللبنك. وقد تأسست الهيئة الشرعية لمجموعة البنك بعد استشارة مجلس المديرين التنفيذيين  

التنفيذيين. يتم تعيين أعضاء المن  قرار   المديرين  للتجديد لمدة ثالث  مجلس  قابلة  لمدة ثالث سنوات  هيئة الشرعية 
 سنوات متتالية.  

 : تتضمن مهام الهيئة الشرعية ما يلي

 

البنك و  - إليها من منتجات يطرحها  ه  البنك  النظر في كل ما يُوجَّ وصناديق  المؤسسات األعضاء بمجموعة 
مع أح توافقها  والحكم على  مرة  لالستخدام ألول  التابعة  اإلسالمية، ووضع  االئتمان  الشريعة  ومبادئ  كام 

 المبادئ األساسية لصياغة العقود ذات الصلة والوثائق األخرى.

 
و  - البنك  يعتزم  التي  التقليدية  للمنتجات  اإلسالمية  الشرعية  البدائل  بشأن  رأيها  األعضاء  إبداء  المؤسسات 

ساسية لصياغة العقود ذات الصلة  وصناديق االئتمان التابعة استخدامها، ووضع المبادئ األ   بمجموعة البنك
وصناديق االئتمان  مؤسسات األعضاء  والوثائق األخرى، والمساهمة في تطويرها بغية تعزيز تجربة البنك وال

 التابعة بهذا الصدد. 
 

هة إليها من قِّبل مجلس  - اإلجابة على األسئلة واالستفسارات والتوضيحات المتعلقة بالشريعة اإلسالمية الُموجَّ
 وصناديق االئتمان التابعة.المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك المديرين التنفيذيين أو إدارة البنك و

 
لعمل با وصناديق االئتمان التابعة لتعزيز وعي موظفيه  المؤسسات األعضاء  المساهمة في برنامج البنك و -

 بالمعامالت المالية اإلسالمية. متعلقةالقيم المبادئ والقواعد والسس ولأل المصرفي اإلسالمي وتعميق فهمهم 
 

و - للبنك  التنفيذيين  المديرين  مجلس  إلى  شامل  تقرير  البنك  تقديم  بمجموعة  األعضاء  وصناديق  المؤسسات 
وصناديق االئتمان التابعة   المؤسسات األعضاء بمجموعة البنكاالئتمان التابعة يوضح مدى التزام البنك و

 . مت مراجعتهاوء اآلراء والتوجيهات المطروحة والمعامالت التي تبأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في ض
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 إدارة المخاطر   .29
 

البنك قسم إلدارة   للتنمية. ولدى  للبنك اإلسالمي  التابعة  المجموعة  إدارة مخاطر  قِّبل قسم  الصندوق من  تتم مراقبة 
إدارة المخاطر مسؤول عن تحديد  المخاطر مستقل عن جميع إدارات األعمال وعن المنشآت األخرى للبنك. وقسم  

وتقدير وتخفيف وتقديم التقارير عن كافة المخاطر المالزمة لنشاطات البنك وذلك بهدف المحافظة على مستوى مخاطر  
مخاطر، وهي مسؤولة عن التأكد من وجود ضوابط مالئمة القام البنك أيًضا بتأسيس لجنة إلدارة قد  آمن ومنخفض.  و

برى الناجمة عن العمليات التمويلية واالستثمارية من خالل مراجعة إطار عمل إدارة المخاطر  على كافة المخاطر الك
 والسياسات واإلجراءات والتوجيهات وتقارير المخاطر. 

 
 مخاطر االئتمان ( أ
 

للطرف اآلخر.  تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفـاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية  
 وتنشأ المخاطر االئتمانية للصندوق بشكل رئيس من استثماراته في الصكوك.

 
للتعرض لمخاطر االئتمان هو  التي يحتفظ بها الصندوق فإن الحد األقصى  المالية  بالنسبة لجميع فئات الموجودات 

ي تخضع لمخاطر االئتمان بشكل رئيس  تتكون الموجودات التوقيمتها الدفترية كما هو مبين في قائمة المركز المالي.  
 وتمويل مرابحة وقرض وإجارة مجمعة. ستثمارات في الصكوك سلع وا ديونمن 

 
تدار محفظة استثمارات الصناديق السائلة للصندوق من قبل إدارة الخزانة بالبنك وتتكون من صفقات مع بنوك ذات  

السلع وتمويل المرابحة والصكوك ذات التصنيف المقبول لدى البنك    ديوناستثمار األموال السائلة في  يتم    .  جيدة سمعة  
واإلجارة   الصندوق  قرض  تغطية  يتم  لسياساته.  الدول  المجموعةوفقًا  من  سيادية  بضمانات  الحاالت،  معظم  في   ،

لسياساته. يستفيد البنك والشركات التابعة له   األعضاء، أو ضمانات بنكية تجارية من البنوك المقبولة لدى البنك وفقًا
التعثر  وصناديقه من وضع الدائن المفضل في التمويل السيادي، مما يمنحه األولوية على الدائنين اآلخرين في حالة  

من  في   للغاية  منخفض  مستوى  الصندوق  لدى  كان  تاريخياً،  االئتمان.  خسائر  قوية ضد  حماية  يشكل  مما  السداد، 
لمتأخرة. ترى اإلدارة أنه باستثناء ما تم توفيره بالفعل؛ من غير المحتمل أن تحدث خسارة ائتمانية كبيرة  األرصدة ا

 إضافية. 
 

)أي   مقابل  تنشأ عن عدم قدرة طرف  التي  المحتملة  الخسائر  االئتمان  المؤسسات  الدول،  تتضمن مخاطر   / البنوك 
عهداته تجاه الصندوق. وفي هذا الصدد، قام البنك بتطوير وتطبيق  المالية، والشركات .. إلخ( في الوفاء بالتزاماته وت

 .لتقديم إرشادات واضحة حول أنواع التمويل المختلفةسياسات وتوجيهات ائتمانية شاملة كجزء من إطار إدارة المخاطر  
 

اطر االئتمان يتم تعميم هذه السياسات بصورة واضحة داخل البنك، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى عام من تقبل مخ
تقوم إدارة المخاطر بشكل مستقل بوضع سياسات االئتمان، وحدود االئتمان وضمن المعايير التي وضعتها إدارة البنك.  

المنفذة بشكل مستقل ومراقبة األنشطة  ومراقبة االستثناءات االئتمانية / والتعّرضات والفحص / ومراقبة الوظائف 
 . وإدارة البنك والصندوقمجلس  ه في حدودها الدنيا والمعقولة وفقاً لما حددالمختلفة للتأكد من إبقاء المخاطر 

 

إن أحد أهم عناصر إدارة المخاطر التي وضعتها اإلدارة هو وضع حدود التعرض للمخاطر للمستفيد أو الملتزم أو  
لحدود االئتمان والذي يعتمد  مجموعة من الملتزمين. وفي هذا الصدد، لدى البنك والصناديق التي يديرها هيكل متطور  

 الملتزم.  - على القوة االئتمانية للمستفيد 
 

عالوة على ذلك، فإن الحدود التجارية لالئتمان في البلدان األعضاء فيما يتعلق بعمليات التمويل وكذلك إيداع األموال  
 السائلة موجودة أيًضا. 
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ويعتمد تقييم أي تعرض للمخاطر على استخدام أنظمة تصنيف داخلي شامل لألطراف المقابلة المحتَملة المؤهَّلة للدخول  
في عالقات عمل مع البنك اإلسالمي للتنمية وصناديقه والصناديق التي يديرها. وفي حالة تقديم التمويل الممنوح للدول 

ومصالح الصناديق التي يديرها من خالل الحصول على الضمانات الكافية،  ضمان مصالحه  ل البنك    سعىاألعضاء، ي
الصناديق  لدى  والتأكُّد من أنَّ األطراف المستفيدة المعنيَّة والجهات الضامنة قادرة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنك و

معايير ومنهج تقييم شامل لتقييم  التي يديرها. باإلضافة إلى أدوات تخفيف المخاطر الواردة أعاله، قام البنك بوضع  
المخاطر، وهيكل تفصيلي لحدود االئتمان الممنوحة لكل نوع من أنواع الضامنين، وفقًا ألفضل الممارسات البنكية  

 المعمول بها.
 

 المقاسة بالتكلفة المطفأة  المالية للموجوداتخسائر االئتمان المتوقعة 

 
 خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. طريقة على ثالث مراحل لقياس  الصندوق  يطبق  

 
 تحديد مرحلة انخفاض القيمة

 
منذ   الجوهرية  الزيادة  االئتمان، وذلك ألنها تعكس  لمخاطر  النسبي  التقييم  للبنك على  المراحل  نظام تصنيف  يعتمد 

العقد وليس على مستوى الطرف المقابل، وذلك ألن  االعتراف األولي لألصل.  يتم تصنيف المراحل على مستوى  
نوعية التغير في مخاطر االئتمان قد تختلف في عدة عقود تنتمي لنفس الطرف الملتزم.  إضافة إلى ذلك، قد تتضمن  

 .  يعقود مختلفة لنفس الطرف المقابل مخاطر ائتمان مختلفة عند االعتراف األول
 

نها ذات  أ أو   يولتتعرض النخفاض جوهري في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األدوات مالية لم أ 1تتضمن المرحلة  
  مخاطر ائتمان منخفضة عند ب   يتميز   مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير المالي.  ويعتبر البنك أن األصل المالي  

ه عالمياً وانه لم يتعرض  وجود تصنيف ائتماني داخلي أو خارجي " تصنيف االستثمار" وفقاً للتعريف المتعارف علي
 النخفاض جوهري في التصنيف االئتماني.  

 
التي تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.  عند تحديد مدى زيادة    2تتضمن المرحلة   المالية  الموجودات 

نوعية والكمية  مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي، يأخذ البنك المعلومات والتحليالت ال
دون تكاليف أو    والمعلومات المتاحةالتي تستند إلى الخبرة التاريخية للبنك وتقييم خبراء االئتمان والتوقعات للمستقبل  

جهود غير مالئمة. وبغض النظر عن نتائج التقييم أعاله، يفترض البنك وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  
عند ما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد ألكثر    يولمخاطر منذ االعتراف األ للتعرض السيادي وغير السيادي لل

 تُظهريوماً للتمويل غير السيادي في حال كان مبلغ السداد جوهرياً. عندما    30من    وأكثريوماً للتمويل السيادي    90من  
 . 1المرحلة  دتها إلىإعافي تاريخ التقييم، يتم   نوعية االئتمانفي تحسناً  2داة في المرحلة األ
 

في حال وجود دليل موضوعي على تحديد انخفاض قيمة أصل مالي، يتم اثبات مخصصات محددة مقابل االنخفاض  
.  يفترض البنك انخفاض القيمة  3ضمن المرحلة    30في القيمة، ويتم تصنيف األصل وفقاً لمعيار المحاسبة المالية  

  90يوماً للتمويل السيادي و  180عات التعاقدية عن موعد سدادها ألكثر من  االئتمانية للموجودات في حال تأخر الدف
يوما للتمويل غير السيادي في حال كان مبلغ السداد جوهرياً.  إضافة إلى ذلك، قد يعتبر البنك أن األصل منخفض  

رجوع البنك إلى    دون  لكاملباالبنك انه من غير المحتمل أن يدفع الطرف الملتزم التزاماته االئتمانية    قدر  إذاالقيمة  
 تسييل الضمان.  إجراءات مثل
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ال يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند استرداد جميع المبالغ المتأخرة السداد، وتحديد ان يتم استرداد جميع المبالغ  
بالكامل بموجب الشروط التعاقدية األصلية أو شروط معدلة لألداة المالية مع   جميع المعايير    معالجةالقائمة مستقبالً 

 بعد فترة تعافيه.  2يتم إرجاع األصل المالي إلى المرحلة  المتعلقة بتصنيف ما هو منخفض القيمة.
 

بانتظام بمراقبة مدى فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هنالك زيادة جوهرية في مخاطر  الصندوق  يقوم  
مخاطر االئتمان قبل  االئتمان ويقوم بتعديلها حسبما هو مالئم للتأكد من قدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوهرية في  

 أن يتأخر سداد المبلغ. 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة المتوسط المرجح لخسائر االئتمان وفقاً الحتماالت التعثر حيث يتم تعريف خسائر  

المرحلة  بأاالئتمان   المتوقعة ألدوات  االئتمان  تُحتسب خسائر  النقد.   في  للعجز  الحالية  القيمة   2والمرحلة    1نها 

ال  احتمال  وهي  الثالث  األساسية  المكونات  التعثر  بمضاعفات  لمخاطر  والتعرض  التعثر،  نتيجة  والخسارة  تعثر، 

 لألداة.لي وخصم المخصص الناتج باستخدام معدل الربح الفع

 

وبيانات   داخلياً  إعدادها  يتم  إحصائية  نماذج  من  المتوقعة عموماً  االئتمان  بخسائر  الخاصة  المعايير  استخراج  يتم 

 لمعلومات االستشرافية كما هو مبين أدناه. تاريخية أخرى. ويتم تعديل هذه المعايير لتعكس ا

 

احتمالية التعثر هي احتمالية تعثر الطرف المقابل في التزاماته المالية ضمن فترة واسعة )أي سنة او العمر الزمني(.   

المقابلة    في  تستخدم  لألطراف  المختلفة  الفئات  حسب  مصممة  داخلية  تصنيف  أدوات  التعثر  احتمالية  تقديرات 

تستند نماذج التصنيف الداخلية هذه على بيانات تجميعية داخلياً وخارجياً تتألف من عوامل كمية ونوعية.     والمخاطر.

بد  انسبي  اتنتج تصنيف االئتمان وهو  مواولمخاطر  ويتم  واحدة،  سنة  لمدة  التعثر  باحتمالية  مرتبط  لتعكس  ءره  متها 

لتعثر(.  يستخدم البنك نموذجاً محدداً بناء على معايير )من خالل دورة ا للبنك  جل  متوسط تقديرات التعثر طويلة األ

للحصول على    محدد  زمنخالل دورة التعثر إلى تحديد التعثر في    التعثر  تتعلق بالدولة والصناعة لتحويل احتمالية

 وقت محدد.   فيالهيكل الزمني الحتمالية التعثر 

ً الخسارة من التعثر المفترض هي حجم الخسارة المحتملة لحدث   مفقودة زائد التكاليف  القيمة  بال  تعثر. يتم تقديرها عموما
( كنسبة مئوية للمبلغ القائم.  يستخدم البنك نماذج تقدير داخلية للخسارة نتيجة التعثر تأخذ  دبعد خصم االسترداد )إن وج 

مة الخسارة  ءولة.  يتم موافي اعتبارها الهيكل والضمانات وفترة تقادم المطالبة والتصنيف االئتماني للطرف المقابل والد
 . وبيانات اتحاد بنوك التنمية متعددة األطرافنتيجة التعثر لتعكس خبرة االسترداد الخاصة 

 
يمثل التعرض للتعثر التعرض المتوقع في حال التعثر. يقوم البنك باستخراج "التعرض عند التعثر عن السداد" من  
التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك  

هو إجمالي قيمتها الدفترية. بالنسبة للعقود وااللتزامات المالية  اإلطفاء. إن تعرض أداة مالية للمخاطر نتيجة التعثر  
فإن التعثر نتيجة خسارة يشتمل على المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى المبالغ    المستندية،مثل الضمانات واالعتمادات  

 المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد.   
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نموذجاً احصائياً بربط بين  الصندوق  خسائر االئتمان المتوقعة.  يستخدم  ب   تنبؤال  30رقم  يتطلب معيار المحاسبة المالية  
بين   ما  النموذج  يربط  كما  والمستقبلية.   الحالية  الكلية  االقتصادية  البيئة  مع  المقابلة  لألطراف  المستقبلي  األداء 
السيناريوهات االقتصادية الكلية مع مخاطر تعثر الطرف المقابل.  تتضمن العوامل االقتصادية الكلية التي يتم أخذها  

ى سبيل المثال ال الحصر اجمالي الناتج المحلي وأسعار سوق األسهم ومعدالت البطالة وأسعار السلع  في االعتبار عل
الكلية.   يقوم   بتقدير خسائر االئتمان  الصندوق  وتلك التي تتطلب تقييماً لالتجاه الحالي والمستقبلي لدورة االقتصاد 

(  3الئتمان المتوقعة في تعرضها للمخاطر ضمن )المتوقعة الخاصة به من خالل حساب المتوسط المرجح لخسائر ا
 سيناريوهات اقتصادية كلية استشرافية.  

 
 مبالغ التعرض وتغطية خسائر االئتمان المتوقعة 

ـ وخسائر االئتمان المتوقعة على  1المرحلة شهراُ ألدوات  12بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى الصندوق  عترفي

الم الزمني ألدوات  العمر  المرحلة  2حلة  رمدى  المصنفة ضمن  بالنسبة لألدوات  مبلغ  الصندوق  يقوم  ،  3.   بتحديد 

  مخصص الخسارة على انه الفرق بين القيمة الدفترية لألداة وصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مستقبالً 

 . ذلك ينطبقما معدل الربح األصلي الفعلي لألداة حيثب مخصومة

المشروع والخزانة واالستثمارات األخرى من نوع الديون  موجودات  اه تفاصيل إجمالي التعرض )تعرض الجداول أدن

المعرضة لمخاطر االئتمان(، ومخصص انخفاض القيمة ونسبة التغطية حسب نوع التعرض لألدوات المالية المقاسة  

 : م 2021ديسمبر  31بالتكلفة المطفأة كما في 
 

 م 2021ديسمبر 

 مخصص انخفاض القيمة    التعرضإجمالي مبلغ 

 المرحلة 

1 

المرحلة 

2 

المرحلة 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة    المجموع 3

 14,898 9,651 657 4,590  972,539 86,845 14,749 870,945 سيادي 

 4,848 3,731 9 1,108  1,383,100 3,731 986 1,378,383 غير سيادي 

 19,746 13,382 666 5,698  2,355,639 90,576 15,735 2,249,328 2021مجموع ديسمبر 

 

 م 2021ديسمبر 
 القيمة / مبلغ التعرض(انخفاض نسبة التغطية )مخصص 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 % 1.53 % 11.11 % 4.45 % 0.53 سيادي 

 % 0.35 % 100.00 % 0.91 % 0.08 غير سيادي 

 % 0.84 % 14.77 % 4.23 % 0.25 2021مجموع ديسمبر 
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أهم   أحد  هو  العالقة  المستفيدين ذوي  من  الضامن ومجموعة  من  لكل  الممنوح  االئتمان  لمبلغ  أقصى  إن وضع حد 
المتعلق بدولة واحدة وضامن واحد  عناصر إدارة المخاطر. باإلضافة إلى وجود حدود لتركز االئتمان في المحفظة  

شامل  داخلي  أنظمة تصنيف  استخدام  للمخاطر على  تعرض  أي  تقييم  ويعتمد  المناسب.  التنوع  الحفاظ على  بهدف 
لألطراف المقابلة المحتَملة المؤهَّلة للدخول في عالقات عمل مع البنك اإلسالمي للتنمية وصناديقه والصناديق التي  

م التمويل الممنوح للدول األعضاء، يسعى البنك لضمان مصالحه ومصالح الصناديق التي يديرها  وفي حالة تقدي  يديرها. 
من خالل الحصول على الضمانات الكافية، والتأكُّد من أنَّ األطراف المستفيدة المعنيَّة والجهات الضامنة قادرة على  

فة إلى أدوات تخفيف المخاطر الواردة أعاله، وضع الوفاء بالتزاماتها لدى البنك ولدى الصناديق التي يديرها. باإلضا
البنك معايير ومنهج تقييم شامل لتقييم المخاطر وهيكال تفصيليا لحدود االئتمان الممنوح لكل نوع من أنواع الضامنين،  

 .وفقًا ألفضل الممارسات البنكية المعمول بها
 

 ( مخاطر الدولة ب
واالجتماعية والبيئة السياسية المرتبطة بوضع الدولة المستفيدة. ولقد تم    تشير مخاطر الدولة إلى المخاطر االقتصادية

تطوير ضوابط لتقييم ومراقبة مخاطر الدولة لحماية البنك وكياناته من مخاطر التأخر في السداد. يتم وضع مخاطر  
الكلي والوضع المالي والتطورات  االقتصاد  وضع  الدولة وحدود االئتمان ومراجعتها بشكل دوري بعد األخذ باالعتبار  

ومع باإلضافة إلى وضع العالقات التجارية للدول األعضاء مع البنك    في عين االعتبار   األخرى في الدول األعضاء
ووجهات نظر وكاالت التصنيف ومؤسسات التقييم، وتقييم المخاطر من وجهة نظر المشاركين    التي يديرها صناديقال 

الدول األعضاء إلى سبع فئات حسب درجة  قسيم  تم ت قد  تنمية األخرى متعدد األطراف. وفي السوق وخبرات بنوك ال
" فئة الجدارة االئتمانية األعلى )الحد األدنى من المخاطر(، فيما  A"، حيث تمثل الفئة "G" إلى "Aالمخاطرة من "

 " فئة الجدارة االئتمانية األدنى )الحد األعلى من المخاطر(. Gتمثل فئة "
 

 خاطر السوق  مج(  
 مخاطر السوق التالية: ليتعرض الصندوق  

 
 مخاطر العمالت 

الموجودات   قيمة  على  األجنبية  العمالت  أسعار صرف  في  التغيُّرات  تؤثر  أن  احتمالية  من  العمالت  مخاطر  تنشأ 
لة بعمالت أجنبية، في حال لم يقم الصندوق بالتحوط  مخاطر العمالت من خالل أدوات    ضدوالمطلوبات المالية الُمسجَّ

ض لمخاطر الصرف األجن)المعروفة(  التحوط بي محدود، فمعظم عمليات تمويل الصندوق تتم بالدوالر،  . إنَّ التعرُّ
ل بها موارد الصندوق، مثل حقوق الملكية. والصندوق ال يقوم بالمتاجرة في العمالت. ومن   وهي نفس العملة التي تُسجَّ

ض لمخاطر المتاجرة في العمالت.   ها مراقبة  سياسة متحفظة بحيث يتم بموجبيتبع الصندوق  كما أن ثمَّ، فهو غير ُمعرَّ
 تكوين محفظة العمالت ويتم تعديلها بشكل منتظم. 

 
 مخاطر هامش الربح 

يتعرض   المالية.  األدوات  قيمة  على  الزيادة  مخاطر  في  التغيرات  تؤثر  أن  احتمال  من  الربح  هامش  مخاطر  تنشأ 
و  لمخاطر الصندوق   النقد  في  استثماراته  على  الربح  حكمه  هامش  في  واإلجارة  ما  المرابحة  المجموعة وتمويل 

في أدوات الدخل الثابت لضمان تقليل  الصندوق  ستثمر  يواالستثمارات في الصكوك. فيما يتعلق بالموجودات المالية،  
 المالية.الموجودات تأثير التعرض على 
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 إدارة المخاطر )تتمة(  .29
 
 مخاطر السيولة ( د

دَّة هذه المخاطر، يطبِّّق   تتمثل مخاطر السيولة في عجز الصندوق عن تلبية صافي احتياجاته التمويلية. وللتخفيف من حِّ
الصندوق طريقة تحفظية عن طريق المحافظة على مستويات عالية من السيولة يتم استثمارها في النقد وما في حكمه  

سلع المرابحة ذات تواريخ استحقاق قصيرة األجل تبلغ اثني عشر    ديونالمجّمعة والمرابحة  في عمليات  واالستثمارات  
 شهًرا. 

 

 ( مخاطر التشغيل هـ

ف الصندوق مخاطر التشغيل   أنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق إجراءات التشغيل واألشخاص  بيعّرِّ

أيًضا   أو من أحداث خارجية. وتشمل  الشريعة واألنظمة  بأحكم  االلتزام  الناشئة من مخاطر عدم  المحتَملة  الخسائر 

 اإلسالمية، والفشل في المسؤوليات االئتمانية والمخاطر النظامية.

 

ل إدارة مخاطر التشغيل جزًءا من المسؤوليات اليومية لإلدارة في جميع المستويات. ويدير البنك مخاطر التشغيل   وتُشّكِّ

المخاطر    بناًء على إطار متناسق د ويقيم  لها، ويُحّدِّ يتعرض  التي  التشغيل  ن الصندوق من تحديد سجل مخاطر  يمّكِّ

ة المخاطر واألولويات.  دَّ  والضوابط بصورة منهجية لتحديد إجراءات التخفيف من حِّ

 

 مخاطر عدم االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية 

 

يولي أهمية بالغة لحماية عملياته من مخاطر عدم االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  أن    يجب على الصندوق   

ل االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية جزًءا ال يتجزأ من  باعتبار ذلك جزءاً من إدارة مخاطر التشغيل. ويشّكِّ

ة مخاطر عدم االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة يدير بفعالي أن   لصندوقيتوجب على ا أهداف إنشاء الصندوق. وعليه، 

اإلسالمية من خالل االستفادة من اإلطار القوي والواسع من اإلجراءات والسياسات التي وضعتها مجموعة البنك في 

ثقافة    ولذا، تضّمن إدارة العمليات أو األقسام المعرضة لمخاطر عدم االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة،هذا الشأن.  

لتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ضمن إجراءاتها باعتبارها خط الدفاع األول ، في حين يمثل قسم االلتزام  اال

الشرعي بمجموعة البنك خط الدفاع الثاني إلدارة ومراقبة مخاطر عدم االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية من  

م وظيفة التدقيق الشرعي الداخليالناحية االستراتيجية قبل تنفيذ المعامالت / ا تأكيًدا معقواًل مستقاًل     لعمليات. وتُقّدِّ

باعتبارها خط الدفاع الثالث بعد تنفيذ العمليات، وتعتمد وظيفة التدقيق الشرعي في ذلك منهجية التدقيق الشرعي القائمة 

 على تقييم المخاطر. 

 

 ( القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  و
 ل الجدول التالي األدوات المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم: يحلِّّ 

 

 إنَّ المستويات المختلفة من تحليل األدوات المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم ُمحدَّدة على النحو التالي: 

 ;(1)المستوى  لموجودات أو مطلوبات مماثلةاألسعار المتداولة )غير ُمعدَّلة( في األسواق النشطة  •

المدخالت، غير األسعار المتداولة الُمدَرجة في المستوى األول، القابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات   •

ا غير مباشرة )أي الُمستَمدة من األسعار( ا مباشرة )أي كاألسعار( وإمَّ  ;(2)المستوى  إمَّ

لوبات التي ال تعتمد على بيانات سوق قابلة للمالحظة )أي المدخالت غير  مدخالت تتعلق بالموجودات أو المط •

 (.3)المستوى  القابلة للمالحظة(
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 .إدارة المخاطر )تتمة( 29
 
 )تتمة( القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ( و
 

التالي   الجدول  ومطلوبات  يعرض  بالقيمة  موجودات  قياسها  تم  التي  في  الصندوق  و    م2021ديسمبر    31العادلة 
 . م 2020

 

المستوى  

 األول

المستوى 

 الثاني 

المستوى 

 المجموع الثالث 

     م 1202ديسمبر  31

     الموجودات

     :  األنشطةالمالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الموجودات 

 258,601 - - 258,601 استثمارات في الصكوك   -

صافي   المالية بالقيمة العادلة من خاللالموجودات 

 :الموجودات
    

 60,042 - 17,504 42,538 استثمارات في أسهم  -

 124,708 124,708 - - استثمارات في صناديق -

 301,139 17,504 124,708 443,351 

 

المستوى  

 األول

المستوى 

 الثاني

المستوى 

 المجموع  الثالث

     م 2020ديسمبر  31

     الموجودات

     :  األنشطةالمالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الموجودات 

ــ      37,856 89,645 استثمارات في الصكوك   -  127,501 ـ

صافي   المالية بالقيمة العادلة من خاللالموجودات 

 :الموجودات
    

ــ      25,018 56,589 استثمارات في أسهم  -  81,607 ـ

ــ      استثمارات في صناديق - ــ      ـ  116,300 116,300 ـ

 146,234 62,874 116,300 325,408 

 
 . م 2020ديسمبر  31و   م 2021ديسمبر  31لم تكن هناك تحويالت بين المستويات خالل السنوات المنتهية في 

 
 معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد   .30

 
اإلسالمية   المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  قبل  من  التالية  الجديدة  المالية  المحاسبة  معايير  إصدار  تم 

ه عندما تصبح سارية المفعول ويقوم حاليًا بتقييم تأثير هذه  يعتزم الصندوق اعتماد معايير التقارير المالية هذ  .)أيوفي(
 وأنظمته المالية.قوائمه المعايير المحاسبية المالية الجديدة على 

  



 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م2021ديسمبر  31كما في 
 األمريكية ما لم يُذَكر خالف ذلك( )جميع المبالغ بآالف بالدوالرات 

 

 

38 

 )تتمة(  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعدمعايير هيئة  .30
 
"اعتماد معايير المحاسبة المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية    36  -( معيار المحاسبة المالية  1)

 األولى" اإلسالمية للمرة  
 

يوفر هذا المعيار مبادئ إعداد التقارير المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية، ليتم تطبيقها في القوائم المالية المعدة  

ألول مرة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية للمؤسسات المالية اإلسالمية، ولتحديد اآلثار االنتقالية الناشئة في وقت 

 التطبيق. 

 

لن يؤثر على    36أصبح المعيار ساري المفعول من تاريخ اإلصدار. تعتقد اإلدارة أن معيار المحاسبة المالية رقم  

 ليس أول من يتبناه. الصندوق  القوائم المالية ألن 

 
 "التقارير المالية من قبل مؤسسات الوقف"  37المالية رقم   ( معيار المحاسبة2)

 

يوفر هذا المعيار متطلبات محاسبية وتقارير مالية شاملة للوقف والمؤسسات المماثلة بما في ذلك العرض العام  

واإلفصاحات ومتطلبات العرض المحددة )على سبيل المثال في حالة الغاللة( والمعالجات المحاسبية الرئيسية  

 يما يتعلق ببعض الجوانب الخاصة بمؤسسات الوقف. ف

 
، مع السماح بالتطبيق  م2022يناير    1للفترات التي تبدأ في أو بعد    للصندوقينطبق هذا المعيار على القوائم المالية  

أو مؤسسة    اليس وقفالصندوق  على القوائم المالية ألن    37المبكر. يجب أال يؤثر معيار المحاسبة المالية رقم  
 مماثلة.
، مع السماح بالتطبيق  م2022يناير    1المالية للصندوق للفترات التي تبدأ في أو بعد  القوائم  هذا المعيار على  ينطبق  

 المالية بيانات إضافية مثل:القوائم جموعة الكاملة من المبكر. ستتضمن الم
عرض حساب غلة  تعكس الطبيعة الحقيقية لمؤسسة الوقف. وتعرض  وهي قائمة  عن الفترة )قائمة الغاللة  )أ(  

 .التغيرات في حقوق ملكية الوقف( قائمة األنشطة المالية وقائمة وإسناد المنافع المدرجة في 
التغيرات في حقوق ملكية الوقف للفترة )يعرض الحركة في مختلف مكونات حقوق ملكية الوقف خالل قائمة  )ب(  

 الفترة مثل الحركة المتعلقة بغاله وتوزيع المنافع ضمن حركة الفائض غير المخصص / العجز المتراكم.( 
المالية )يوفر معلومات غير  م  القوائ أداء الخدمة واستدامة حقوق الملكية الوقفية في المالحظات على  قائمة  )ج(  

 مالية لفهم األداء التشغيلي لمؤسسة الوقف فيما يتعلق بأنشطتها المالية وحالتها(.
المالية للصندوق نظًرا لكونه صندوق الوقف وتقوم  القوائم  على  جوهري  سيكون لمعايير المحاسبة المالية تأثير  

 . م 2022المالية لعام قوائمها ة التي ستكون مطلوبة في اإلدارة حاليًا بتقييم التأثيرات والتغييرات المحدد

 
 تحوط"الخيار و الوعد وال" 38( معيار المحاسبة المالية رقم 3)

 

يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ القياس واالعتراف واإلفصاح عن معامالت الوعد والخيار والتحوط التي يتم  

 اإلسالمية.تنفيذها من قبل المؤسسات المالية 

 

حاليًا   الصندوققوم  ي .  م2022يناير    1للفترات التي تبدأ في أو بعد    للصندوقيطبق هذا المعيار على القوائم المالية  

وعد لن يكون لها أي أثر جوهري وأن الخيار غير  ال أن    الصندوق عتقد  يبتقييم تأثير تحوط على قوائمه المالية.  

 الخيار في ترتيباته التعاقدية.ستخدم يال   الصندوققابل للتطبيق ألن 
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 )تتمة(  معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد .30
 

 "التقارير المالية عن الزكاة"  39( معيار المحاسبة المالية رقم 4)
 

المعيار ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم  يحسّ  الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة  "الزكاة"    9ن هذا 

ويهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية  .  م 1998للمؤسسات المالية اإلسالمية "الزكاة" الصادر في عام  

 للزكاة في دفاتر المؤسسات المالية اإلسالمية.

 

. لن يؤثر معيار م 2023يناير    1للفترات التي تبدأ في أو بعد    للصندوقيطبق هذا المعيار على القوائم المالية  

 فع للزكاة. ليس داالصندوق  على القوائم المالية ألن  39المحاسبة المالية رقم 

 
 "التقرير المالي لنوافذ التمويل اإلسالمي"  40( معيار المحاسبة المالية رقم 5)

 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  الصادر عن    18ن هذا المعيار ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم  يحسّ 

. إن هذا  م 2002المالية اإلسالمية "الخدمات المالية اإلسالمية المقدمة من المؤسسات المالية التقليدية" الصادر في  

المعيار يطلب من المؤسسات المالية التقليدية التي تقدم خدمات مالية إسالمية من خالل نافذة التمويل اإلسالمي  

داد وعرض القوائم المالية لنافذة التمويل اإلسالمي بما يتماشى مع متطلبات هذا المعيار، وتقرأ مع  أن تقوم بإع

هذا    يحددمعايير المحاسبة المالية األخرى الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.  

 اح المطبقة على نوافذ التمويل اإلسالمي. المعيار مبادئ التقرير المالي بما في ذلك متطلبات العرض واإلفص

 

. لن يؤثر معيار  م 2024يناير    1للفترات التي تبدأ في أو بعد    للصندوقيسري هذا المعيار على القوائم المالية  
 . في األصل مؤسسة تمويل إسالمي نهأل للصندوق  على القوائم المالية  40المحاسبة المالية رقم 

 
 ( "العرض العام واإلفصاحات في القوائم المالية" م2021)المعدل لعام  1رقم  ( معيار المحاسبة المالية6)

 

ن العرض اإلجمالي ومتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها بما المعدل ويحسّ   1يصف معيار المحاسبة المالية رقم  
السابق. وينطبق على جميع    1يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم  

المؤسسات المالية اإلسالمية والمؤسسات األخرى التي تتبع معايير المحاسبة المالية األخرى الصادرة عن هيئة  
المالية،  المحاسب القوائم  لعرض  العامة  المتطلبات  المعيار  هذا  يحدد  اإلسالمية.  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  ة 

العرض  تسهل  التي  المالية  للقوائم  به  الموصى  والهيكل  المالية  القوائم  لمحتويات  المتطلبات  من  األدنى  والحد 
للفترات السابقة    للصندوقة مع القوائم المالية  الصحيح بما يتماشى مع مبادئ وقواعد الشريعة وقابليتها للمقارن

يناير    1والقوائم المالية للمؤسسات األخرى. يسري هذا المعيار على القوائم المالية للمؤسسات التي تبدأ في أو بعد  
 حاليًا بتقييم أثر هذا المعيار.   الصندوققوم يمع السماح بالتطبيق المبكر.  م 2023

 
 الليبور  تحول .31

 
 المؤشر المرجعي تحول 
 

المالي، الجهة المنظمة  م2017في يوليو   البنوك القائمة على تقديم  لليبور، أعلنت هيئة السلوك  أنها لن تجبر   ،
، وبالتالي، يحتاج المشاركون في السوق، بما في ذلك  م 2021ديسمبر    31بعد  الليبور  األسعار المطلوبة لحساب  

 بعد هذا التاريخ    الليبورعلى أساس األسعار المرجعية البديلة ألن توافر إلى تحديد تسعيرها  بنك التنمية اإلسالمي  
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.  م 2021في العقود الجديدة بعد عام  الليبور  ليس مؤكًدا. تظل إرشادات الهيئات التنظيمية أنه ال ينبغي استخدام  
 ، فقد بدأ البنك  لليبوراوبالنظر إلى التوجيهات التنظيمية وفي االستعدادات النتقال األسواق العالمية بعيًدا عن  

 
 

المنظم  التحول  لتسهيل عملية التحويل على نحو سلس و الليبور  برنامج تحول    م 2018اإلسالمي للتنمية منذ عام  
 ألدواتها التمويلية والتمويلية المتأثرة بمعدالت مرجعية بديلة.

 
(، أي الدوالر األمريكي، بينما بالنسبة لليورو، يكون  1محدود بعملة واحدة )ليبور  ال  ل من  تحوّ لل الصندوق  تعرض  

 . نقطاعيبور الذي ال يخضع لإل ويورسعر الالتعرض مقابل  
 

( صياغة خارطة طريق تنفيذية مفصلة  1، تم التغلب على العديد من المعالم الرئيسة بما في ذلك:  م 2021في عام  

(  3( صياغة وإدماج بند "احتياطي" محسن لجميع العقود المحتملة،  2وخطة عمل بمساعدة مستشار خارجي،  

 مويل الليلي المضمونبشأن استخدام مصطلح معدل الت  الفرعية    اللجنة الشرعيةمن  مبدئي    إذن  الحصول على  

هي شركة أسواق عالمية أمريكية. وهي أكبر بورصة مشتقات  و"  سي إم إي )بورصة شيكاغو التجارية ""سوفر"  

المرجعية  الصوفر  معدالت  ل  المؤشر المرجعيبتقدير  مجموعة بورصة شيكاغو التجارية  قوم  مالية في العالم. وت 

( كمعدل شهراً   12أشهر و    6أشهر و    3الفائدة لشهر واحد و    معدالت لة  ستشرافيكمجموعة يومية من األرباح اال

( مراجعة سياسة التسعير السيادي بناًء على المعدالت المعيارية  4استبدال مفضل لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي،  

قليل مخاطر  والحفاظ على تكلفة تمرير التكلفة من خالل آلية لتالصوفر  ( تعبئة الموارد بناًء على منحنى  5الجديدة،  

( بدء مشروع ترقية النظام لتمكين استخدام سياسة التسعير الجديدة والمعدالت  6، و  الموجودات والمطلوبات إدارة  

 المرجعية. 
 

أسعار  الصندوق  استخدم   المقايضة  التاريخيًا  منتصف  ومعدالت  األمريكي  بالدوالر  سعر  و  ا أمريكيفي  ليبور 
كمعدالت مرجعية لتسعير التعرضات المالية )كل من    (بورويورباليورو )سعر ال العرض في لندن بين البنوك  

والمطلوبات إيقاف  الموجودات  يُتوقع  ال  ال(.  في    يبور ويورسعر  استخدامه  في  االستمرار  للبنك  يمكن  وبالتالي 
إلى المبادئ    األسعارالمنهجية السابقة القائمة على عرض  من    قد انتقل بالفعل  يبورويور سعر الالمستقبل، نظًرا ألن  

ليبور   باستبدال معدالت  قراًرا  البنك  إدارة  اتخذت  اعتباًرا من اآلن،  المعامالت.  القائمة على  للمنهجية  الجديدة 
بمعدالت   األمريكي  بالدوالر  المتوسطة  المبادلة  ومعدالت  األمريكي  في الصوفر  بالدوالر  المحدد  األجل  ذات 

 .فتراتها المعنيةبين عشية وضحاها بالدوالر األمريكي في ابضة المقبورصة شيكاغو التجارية ومعدالت 
 

بورصة شيكاغو التجارية كمعدل استبدال ليبور بالدوالر ب الخاص    الصوفربتحديد معدل  الصندوق  يعتمد قرار  
سعر   مع  الوظيفي  التشابه  أوجه  على  الواقع،  الاليبور  األمريكي  في  مدى  والمستقر.  معدل  أيًضا  ألنه  نظًرا 

. باإلضافة إلى  أثير، ومن ثم فإن اختياره كمعدل استبدال من المتوقع أن يؤدي إلى الحد األدنى من التشرافي است 
أثر  ليبور إلى إحداث أي  تحول ال ذلك، تمت صياغة سياسة التسعير السيادي المعدلة بطريقة ال يُتوقع أن يؤدي  

 من حيث التغيرات في القيمة االقتصادية على مستوى العقد الفردي.  
 

يعمل البنك اإلسالمي للتنمية بنشاط من خالل هذا التحول من وجهات نظر متعددة: تمويل المشروع والخزانة 
مع األخذ    وتكنولوجيا المعلومات،التشغيلية  والمحاسبة والعمليات  والقانون  والسيولة والتمويل والشريعة والمخاطر  

 .ؤشر مرجعيكمالحالية والتمويل الذي يستخدم ليبور الموجودات في االعتبار محفظة 
 

مصطلح  بدأ البنك اإلسالمي للتنمية الحوار مع البلدان األعضاء والشركاء اآلخرين لتمكين االنتقال الذكي إلى  
الخارجيين الصوفر المصلحة  أصحاب  مع  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يشارك  كما  يستجيب    سلستحول  لضمان    . 

 للتطورات التنظيمية والسوقية. 
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 المخاطر الناشئة عن إصالح المؤشر المرجعي 
 

 .فيما يلي المخاطر الرئيسية للبنك والتي نشأت من تحول  المؤشر المرجعي
 
بمبادئ الشريعة اإلسالمية، فإن المقاصة عند استخدام معدل    الصندوقمخاطر الشريعة: نظًرا لضرورة التزام  .  1

. ومع ذلك،  الصندوقمرجعي جديد لتسعير المخاطر المالية كان أحد المعالم الرئيسية في برنامج التحول الخاص ب
نمية  فقد تمت معالجة هذه المخاطر من خالل الحصول على الموافقة من اللجنة  الشرعية الفرعية  التابعة لبنك الت

 .اإلسالمي بشأن استخدام مصطلح الصوفر الخاص ببورصة شيكاغو التجارية كمعيار بديل 
 
لمخاطر القانونية: هناك احتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع النظراء على األسعار المعدلة وخاصة على العقود  . ا2

ن هذا  يكون  قد  هذه  القديمة.  معالجة  تمت  الموقعة.  القانونية  االتفاقات  في  فعالة  احتياطية غير  بنود  لوجود  تيجة 
المخاطر من خالل تعيين مكتب محاماة خارجي لتطوير بند "احتياطي" تمت إضافته إلى جميع العقود الجديدة.  

 .هناك شركة محاماة أخرى في طور اإلعداد للتعامل مع تحويل العقود القديمة
 
خاطر تكنولوجيا المعلومات واألنظمة: من المتوقع أن يتطلب تسجيل العقود الجديدة وتحويل العقود القديمة  . م3

من المعيار القديم إلى الجديد تحسينات معينة في وظائف وعمليات النظام. تتم معالجة هذه المخاطر من خالل إجراء  
مستو ورفع  الثغرات  وتحديد  الحالية  األنظمة  على  أحدث  االختبار  إلى  للبنك  األساسية  المصرفية  األنظمة  ى 

 .اإلصدارات التي توفر المهام المطلوبة الالزمة الستخدام المعدالت المرجعية الجديدة 
 

 التوجه نحو اعتماد معدالت مرجعية بديلة 
 

بند   باستخدام  للتسعير  مرجعي  معدل  إلى  أشارت  والتي  حديثاً  المتداولة  العقود  جميع  تنفيذ  بالفعل  احتياطي تم 
 .محّسن. ستتبنى جميع عقود التمويل السيادي سياسة التسعير الجديدة التي تستند إلى معدالت مرجعية بديلة

 
التعرض   للبنك مثل إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات وإطار إدارة  المخاطر الرئيسية  ستظل سياسات 

 .المعّدل المرجعي وسياسة السيولة فعالة دون الحاجة إلى أي تغيير بسبب إصالح
 

 التحول المعياري لمعدل الربح للعقود المالية غير المشتقة 
 

بالنسبة للعقود المقومة باليورو، استخدم البنك تاريخياً سعر اليورويبور كسعر مرجعي. لذلك، ليس من 
حويله  المتوقع حدوث أي أثر على البنك ألنه من غير المتوقع إنقطاع سعر اليورويبور نظًرا ألنه تم ت

   م من قبل المنظم.2019بالفعل مرة أخرى في عام 
 

بالنسبة للعقود القديمة في محفظة الخزينة، تتمثل اإلستراتيجية في انتظار قيام جهة اإلصدار باقتراح  
التسعير البديل لجميع المشاركين في اإلصدار. وذلك ألن البنك اإلسالمي للتنمية هو مجرد مستثمر مشارك  

العديد من المستثمرين اآلخرين، وبالتالي ال يمكنه تحديد سعر بديل والتفاوض عليه بمفرده. وفي من بين 
  حالة عدم وجود أي سعر بديل من الُمصدر، فليس من الممكن وال المنطقي إجراء تحليل لألثر. لذلك،

ثالث إلى الربع الرابع من  بالنسبة لموجودات الخزانة القديمة، تتمثل اإلستراتيجية في االنتظار حتى الربع ال 
م حتى يقترح الُمصدر سعًرا بديالً، وإذا لم يكن األمر كذلك، فستقوم الخزانة بصياغة 2022عام 

. استراتيجية خروج لجميع هذه الصفقات  
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نفس الشيء وهو حالة العقود القديمة للتمويل غير السيادي. يعتبر البنك اإلسالمي للتنمية جزًءا من 
عية  للقطاع العام والخاص الكبيرة، وبالتالي فإن البنك اإلسالمي للتنمية غير قادر على  الشراكات الجما

التفاوض على سعر بديل مع الطرف المقابل. من المتوقع أن يقترح قادة النقابة أسعاًرا بديلة بناًء على ذلك،  
. وسيقوم البنك اإلسالمي للتنمية بإجراء التقييم واتخاذ القرار وفقًا لذلك  

 
بالنسبة للعقود القديمة في أسواق رأس المال، فإن التعرض الوحيد المرتبط بالليبور هو التعرض المزدوج  

مع كيان آخر تابع للمجموعة. لذلك، تتمثل اإلستراتيجية في االستمرار في ذلك حتى يحين الوقت الذي  
على موجودات الخزانة بحيث   يكون لدينا فيه وضوح بشأن جميع خيارات التسعير البديلة القابلة للتطبيق
.يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها مع كيان المجموعة لالتفاق على أحدها  

 
بالنسبة للعقود القديمة للتمويل السيادي، قرر البنك اتباع نهج تدريجي من خالل السماح بخيار االعتماد  

سيُعرض على الدول األعضاء خيار التحويل  المبكر للبلدان األعضاء على أساس انتقائي. خالل هذه الفترة، 
إلى سياسة التسعير السيادي الجديدة. وبناًء عليه، ستعرض المراكز اإلقليمية ذات الصلة سياسة التسعير  

 الجديدة وهيكل معدل هامش الربح للبلدان األعضاء. 
 

 المالية  القوائم  على   الموافقة .32
 

بتاريخ   التنفيذين  المديرين  مجلس  من  قرار  بموجب  المالية  القوائم  َدت  )الموافق  2022  أبريل  18اعتُمِّ   17م 
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