
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

رؤية الصندوق

مهمة الصندوق

عمليات الصندوق

الإسلامي البنك  داخل  في شكل صندوق خاص   2007 سنة  )“الصندوق”(  للتنمية  الإسلامي  التضامن   أنشئ صندوق 

 للتنمية )“البنك”(. وتتمثل أهداف هذا الصندوق فيما يلي: )1( مكافحة الفقر والنهوض بالنموّ الاقتصادي الذي يخدم الفقراء

 في البلدان الأعضاء؛ )2( توفير الدعم المالي اللازم لتحسين القدرة الإنتاجية والوسائل المستدامة لتحقيق الدخل للفقراء؛

)3( تعزيز التنمية البشرية، ولا سيما خفض الأمية والقضاء على الأمراض والأوبئة.  

الحد من الفقر في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. 

 تتمثل مهمة الصندوق في قيادة برامج مبتكرة للحد من الفقر بإقامة شراكات ذكية مع البنك والجهات المانحة والأطراف المعنية

 الأساسية. ويحرص الصندوق على تطوير قدرات رأس المال البشري )ويشمل ذلك التعليم والصحة(، والتمكين الاقتصادي للمرأة

والشباب، والتنمية المحلية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما البلدان الأعضاء الأقل نمواً. 

ق من استثمار موارده الرأسمالية التي تبلغ في الوقت الحالّي ل عمليات الصندوق، بصفته صندوقاً وقفيّاً، من صافي الدخل المحقَّ  تموَّ

يل من جهات إنمائية أخرى شريكة. وقد بلغ  2.6 مليار دولار أمريكي. كذلك، يستخدم الصندوق دور البنك الحافز ويحشد التمو

صت 78% منها للبلدان الأقل نموّاً الأعضاء في  مجموع اعتمادات الصندوق لبرامجه، منذ إنشائه، 1.2 مليار دولار أمريكي، ُخّصِ

يلاء يع المعتمَدة 6:1؛ ومثّلت الزراعة 26% من محفظة الصندوق، مع إ  الصندوق. تبلغ نسبة الرفع المالي للصندوق من أجل المشار

يفية المتكاملة، والتنمية المحلية، والثروة السمكية، وتحسين إنتاجية  اهتمام خاص للأمن الغذائي، والتصدي للأزمات، والتنمية الر

 صغار المزارعين، وتنمية الأراضي الجافة، وتحسين إنتاج الأرز. ومثّلت الصحة 22% من محفظة الصندوق، شملت برنامج التصدي

والقضاء تفاديه،  الممكن  العمى  ومكافحة  الولادة،  لناسور  الجراحية  والعمليات  الطبية،  المعدات  وتوفير   ،19  -  لجائحة كوفيد 



يلاء اهتمام خاص بالأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وبناء ل التعليم 20% من محفظة الصندوق، مع إ َّ  على شلل الأطفال. ومث

يل الأصغر، والمياه، والصرف يل قطاعات أخرى كالتمو  المدارس، والتدريب، والتعليم المهني، والمنح الدراسية. هذا، إضافة إلى تمو

الصحي، والخدمات الحضرية، والطاقة. وفيما يلي بعض الأمثلة من البرامج التي يدعمها الصندوق. 

 الهدف من هذا البرنامج هو الحد من انتشار العمى الناجم عن مرض الساّد، وأمراض

رَق، واعتلال الشبكية َّ ية، والز  العيون الأخرى التي يمكن الوقاية منها، كالعيوب الانكسار

البيئة المواتية  السكري. وكما يقّدِم هذا البرنامج خدمات رعاية العيون، فإنه يدعم أيضاً 

والمعدات؛ التحتية  والبنى  المحلية؛  القدرات  بناء  ومنها  تفاديه،  الممكن  العمى   لمعالجة 

والتدخلات في مجال السياسات؛ والتوعية؛ والتمكين الاقتصادي. 

 الهدف من هذا البرنامج هو نشر وحدات تعليمية بديلة من أجل مساعدة الأطفال غير

 الملتحقين بالمدارس وتسجيلهم في المدارس واستبقائهم فيها بحسب ظروفهم وأحوالهم

 في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وحالات النزاع، والأطفال ذوي الاحتياجات

الشامل الجيد  بالتعليم  النهوض  من  يمّكِن  وهو  الإعاقات.  ذوي  أو  الخفيفة   الخاصة 

 والعادل وبتعميم التعلّم مدى الحياة، ومن مساعدة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس على

الالتحاق بها واستبقائهم فيها بتوفير التعليم الأساسي الجيد لهم. 

الهشة والصغرى  والصغيرة  المتوسطة  المنشآت  قدرة  بناء  هو  البرنامج  هذا  من   الهدف 

 بتوفير السيولة اللازمة لاستمرار أنشطتها والحفاظ على فرص العمل. وسيمّكن هذا البرنامج

صغرى منشأة   137,000 يل  بتمو عليها  والمحافظة  عمل  فرصة   310,000 إيجاد   من 

و10,200 منشأة صغيرة ومتوسطة. 

تحالف مكافحة العمى الممكن تفاديه

برنامج األطفال غير الملتحقين بالمدارس

 تعزيز قدرة المنشآت الهشة على الصمود االقتصادّي
[SERVE]



 أ»الـمـبـــادرة المــشـتركة بـين الــمــؤسـســـة اإلســالميــة 
وصندوق الصادرات  وائتمان  االستثمار   لتأمين 
 التضامن اإلسالمّي للتنمية من أجل التصّدي العاجل

لجائحة كوفيد-19«  
 الهدف من هذا البرنامج المشترك بين الصندوق والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار

ية والسلع الأساسية  وائتمان الصادرات هو تيسير التبادل التجاري للمواد الطبية الضرور

بشدة من جائحة كوفيد-19. المتضررة  والبلدان  نموّاً  الأقّل  الأعضاء  البلدان   لمساعدة 

ية والسلع الأساسية، بفضل آلية تأمين الائتمان.  ويدعم هذا البرنامج استيراد المواد الطبية الضرور

المتوازنة للأسمدة  المتكاملة  الإدارة  ممارسات  تطوير  البرنامج هو  العام من هذا   الهدف 

نة. وقد ُصمِّم هذا البرنامج للعمل في مناطق َّ  وخصوبة التربة، التي تستهدف محاصيل معي

لتحقيق ية  قو إمكانات  ذات  خاصة  مناخية  زراعية  وظروف  تربة  لظروف   تخضع 

يادة عائدات الاستثمارات في يادة المستدامة للمحاصيل وجودة التغذية، ومن ثم ز  الز

الأسمدة وفي غيرها من وسائل الإنتاج. 

أجل من  القطاعات  متعددة  إنمائية  مبادرات  بين  الجمع  هو  البرنامج  هذا  من   الهدف 

 المساهمة في الحد من الهشاشة وبناء القدرة على الصمود. ويمّكن هذا البرنامج من دمج

والمائي الغذائي  الأمن  تحسين  ومن  العاّم،  الاقتصاد  في  المعزولة  ية  الرعو  المجتمعات 

ية.   للسكان الذين يعيشون في المناطق الرعو

يع والبرامج  الهدف من هذا البرنامج هو تمكين المنظمات غير الحكومية من تنفيذ المشار
المحلية للمجتمعات  والاقتصادية  الاجتماعية  الأحوال  لتحسين  اللازم  يل  التمو  لحشد 
 التي يصعب الوصول إليها بالتعليم وتوفير فرص العمل وبناء القدرة على الصمود وتطوير

معايش السكان. 

 البرنامج اإلقليمي لخصوبة التربة

البرنامج اإلقليمي للمناطق الجافة في شرق أفريقيا

الحكومية غير  المنظمات  لتمكين  الصندوق   برنامج 
من أجل الحد من الفقر )تضامن( 

[ICERI]



التقليدي الأصغر  يل  التمو قطاع  إلى  قيمة  وإضافة  تعزيز  هو  البرنامج  هذا  من   الهدف 

باحتياجات الوفاء  أجل  من  الإسلامي  الأصغر  يل  التمو بمنتجات وخدمات   بالنهوض 

الفقراء. 

برنامج دعم التمويل األصغر

يادة إنتاجية أنظمة الإنتاج الزراعي التي تستهدف صغار  الهدف من هذا البرنامج هو ز

المحاصيل، إنتاج  وممارسات  تكنولوجيات  تطوير  على  البرنامج  هذا  يعمل  و  المزارعين. 

يق، وتطوير أصناف جديدة من البذور وسلاسل توريد  وبناء منشآت التخزين والتسو

الأرز زراعة  أجل  من  ية  المرو الأراضي  من  هكتاراً   2,250 تنمية  تم  وقد   الأسمدة. 

اقتناء على  البرنامج  هذا  ويساعد  الآن.  حتى  المرتفعة  القيمة  ذات  البستنة   ومنتجات 

ية والمواد اللكيميائية وتقديم التدريبات.  المعدات المختبر

يفية، بإكسابهّن  الهدف من هذا البرنامج هو الحد من الفقر، ولا سيما بين نساء المناطق الر

يل يق توفير برامج التمو  كفاءات محو الأمية الوظيفية والمهارات المهنية الملائمة عن طر

الأصغر. 

برنامج زراعة الحيازات الصغيرة

برنامج محو األمية المهنية

 الهدف من هذا البرنامج هو إتاحة فرص متكافئة للشبان والشابات الفقراء والموهوبين

يوس أو دبلوم فني في مجال ذي صلة  من البلدان الأقل نموّاً للحصول على درجة بكالور

يمّكنهم من المساهمة في تنمية بلدانهم ومجتمعاتهم باستحداث فرص العمل. 

برنامج المنح الدراسية


