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 في الصفحة الثانية النسخة العربيةع على يرجى االطال

   Kingdom of Saudi Arabia 

State of Libya 

Islamic Republic of Iran 

Federal Republic of Nigeria 

United Arab Emirates 

State of Qatar 

Arab Republic of Egypt 

State of Kuwait 

Republic of Turkey 

Democratic and People's Republic of 
Algeria 

Islamic Republic of Pakistan 

Republic of Indonesia 

Malaysia 

People's Republic of Bangladesh 

Republic of Yemen 

Kingdom of Morocco 

Republic of Sudan 

Hashemite Kingdom of Jordan 

Republic of Senegal 

Sultanate of Oman 

Republic of Iraq 

Republic of Cameroon 

Brunei Darussalam 

Burkina Faso 

Republic of Niger 

Kingdom of Bahrain 

Republic of Uganda 

Republic of Benin 

Republic of Gabon  

Republic of Kazakhstan 

Republic of Mali 

Republic of Azerbaijan 

Republic of Guinea 

Republic of Tunisia 

Islamic Republic of Mauritania 

Republic of Lebanon 

Republic of Mozambique 

Kyrgyz Republic 

Republic of Maldives 

Republic of the Gambia 

Syrian Arab Republic 

Republic of Sierra Leone 

Republic of Togo 

Republic of Tajikistan 

Republic of Uzbekistan 

Republic of Côte d’Ivoire 

Union of Comoros 

Islamic Republic of Afghanistan 

Republic of Chad 

Republic of Suriname 

Republic of Albania 

Turkmenistan 

Republic of Djibouti 

Republic of Guinea Bissau 

Federal Republic of Somalia 

   Cooperative Republic of Guyana 
 
   Occupied Palestinian Territory 

 

 



 البنك االسالمي للتنمية  – منظمة العمل الدولية  تحدي ركة فيالدول األعضاء المشا

 جمهورية كازاخستان

 جمهورية مالي

 جمهورية أذربيجان

 غينياجمهورية  

 الجمهورية التونسية

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية

 يةلبنانالجمهورية ال

 جمهورية موزامبيق

 جمهورية قيرغيزستان

 ملديفالجمهورية  

 جمهورية غامبيا

 الجمهورية العربية السورية

 سيريليون  جمهورية  

 توغوجمهورية  

 جمهورية طاجيكستان

 ورية أوزبكستانجمه

 جمهورية ساحل العاج

 اتحاد جزر القمر

 جمهورية أفغانستان اإلسالمية

 جمهورية تشاد

 جمهورية سورينام

 جمهورية ألبانيا

 تركمانستان

 جمهورية جيبوتي

 بيساو -جمهورية غينيا  

 جمهورية الصومال االتحادية

   جمهورية غيانا التعاونية

 جمهورية الغابون

 األراضي الفلسطينية المحتلة

 العربية السعوديةالمملكة 

 دولة ليبيا

 جمهورية إيران اإلسالمية

 جمهورية نيجيريا االتحادية

 اإلمارات العربية المتحدة

 دولة قطر

 جمهورية مصر العربية

 دولة الكويت

 الجمهورية التركية 

 الشعبيةلجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

 جمهورية باكستان اإلسالمية

 جمهورية إندونيسيا 

 ماليزيا

 جمهورية بنغالديش الشعبية

 الجمهورية اليمنية

 المملكة المغربية

 السودان جمهورية  

 المملكة األردنية الهاشمية

 جمهورية السنغال

 سلطنة عمان

 جمهورية العراق

 جمهورية الكاميرون

 ي دار السالمابرون

 بوركينا فاسو

 جمهورية النيجر

 مملكة البحرين

 جمهورية أوغندا

 جمهورية بنين                                                          

  


