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مالي
نشاط صندوق 

أبوظبي للتنمية في

عمل صندوق أبوظبي للتنمية منذ بداية نشاطه في مالي عام 1976 على دعم 
خطط وبرامج الحكومة المالية للنهوض بواقع الحياه االقتصادية واالجتماعية في 

البالد من خالل تمويل عدة مشاريع تنموية ساهمت بشكل مباشر على تحقيق 
التنمية المستدامة في البالد.

حيث قام الصندوق بتمويل عشـرة مشـاريع تنمـوية بلغت قيمتها االجمالية 
1.433 مليار درهم خصصت لدعم قطاعات المياه والطاقة والزراعة والنقل، 
وانعكست آثار المشاريع اإليجابية على جودة الخدمات االجتماعية األساسية 

المقدمة للسكان وتوفير سبل العيش الكريم لهم.



قيمة التمويلعدد المشاريعنوع التمويل

91,402إجمالي القروض

131إجمالي المنح

101,433المجمـوع
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

النسبة القيمة عدد المشاريع القطاع

%14 4 197 المياه والزراعة والطاقة 

%4 2 61 النقل

%15 2 220 اإلسكان

%67 12 955 قطاعات متنوعة

%100 10 1,433 المجموع

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

إجمالي التمويالت المقدمة لمالي

حقائق وأرقام

التوزيع القطاعي للمشاريع التنموية

4 مالي 

جميع األرقام محدثة حتى يناير 2020



لمحة عامة
عن المشاريع



78 مالي  مالي

طريق 
سيفاو قاو

سنة التمويلقيمة التمويل
301981 مليون درهم

يلعب قطاع النقل والمواصالت دورًا أساسيًا في نمو اقتصاد الدول وازدهارها، حيث تقوم 
منظومة النقل بأشكالها المختلفة بدور الربط والوصل بين مراكز اإلنتاج واالستهالك والتصدير 

واالستيراد، وحركة العبور للبضائع واألشخاص سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي.

ومن هذا المنطلق، مول الصندوق في عام 1981 طريق سيفاو قاو في مالي بهدف تسهيل 
التنقل وربط محافظتي موبين وجاو في مالي. ويشمل المشروع انشاء طريق مسفلت 

بطول 556 كيلومتر وعرض 6 أمتار، كما يتضمن إنشاء ثالثة جسور من الخرسانة المسلحة.

سد 
سلينجي

سنة التمويلقيمة التمويل
151976 مليون درهم

نظرًا للدور اإليجابي الذي تلعبه السدود في تنمية الموارد المائية وانعكاساتها المباشرة 
على تنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بها، جاءت مساهمة الصندوق 

لتمويل مشروع سد سلينجي.

والذي يعتبر أحد أهم مصادر توليد الطاقة في مالي ويهدف أيضًا إلى تخزين قرابة ملياري متر 
مكعب من المياه تستخدم لري 55 ألف هكتار من األراضي الزراعية، كما يوفر السد الطاقة 

الكهربائية لعدد من المناطق الرئيسية في مالي. 

ويتضمن المشروع الذي تم تشغيله في عام 1982، بناء سد بجزئين خرساني وترابي، حيث 
يبلغ طول الجزء الترابي 2,000 متر والخرساني 150 متر باإلضافة الى تركيب أربع توربينات 

ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 47.6 ميغاواط لكل توربين الى جانب تركيب أنابيب 
الري الحديثة.



910 مالي  مالي

سد 
تاوسا

قيمة التمويل

قيمة المشروع

سنة التمويل

سنة التمويل

70 مليون درهم

79 مليون درهم

2010

1982

يعتبر مشروع سد تاوسا أحد أهم المشاريع التنموية الرئيسية في مالي والذي يأتي ضمن 
إطار البرنامج التنموي لتطوير حوض نهر النيجر في الجزء الشمالي الشرقي من مالي.

ويهدف السد إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في منطقة المشروع بشكل خاص 
والدول الواقعة على مجرى النهر بشكل عام، حيث يعمل السد بشكل رئيسي على تعزيز 

 وتوفير الطاقة الكهرومائية في مالي من خالل انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية
بقدرة 25 ميغاواط. 

كما ساهم المشروع بشكل ايجابي على إدارة الموارد المائية في البالد والحفاظ على منسوب 
مستوى المالحة النهرية من تيمباكو إلى تاوسا. ويعمل السد على تنمية الزراعة المائية 
لمساحة 139,000 هكتار األمر الذي يؤدي إلى مساعدة مالي على تحقيق األمن الغذائي. 

 ويتضمن المشروع إنشاء السد والطريق المؤدي إليه بطول 130 كلم وبناء
تطوير نهر السنغال220 كم من خطوط نقل الطاقة باإلضافة لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية.

يعد نهر السنغال الذي يمتد ألكثر من 1,600 كيلومتر عبر غينيا ومالي والسنغال 
وموريتانيا، من أطول األنهار األفريقية.

ويمثل النهر أهمية استراتيجية للسكان المحليين وذلك بسبب اعتماد معظم األنشطة 
االقتصادية واالجتماعية عليه والمتمثلة في إنتاج الطاقة وري األراضي الزراعية واستخدامه 

ألغراض الشرب.

ونظرًا للفوائد االقتصادية واالجتماعية التي يجنيها سكان المجتمعات التي يمر بها نهر 
السنغال وتحسين سبل العيش لهم، قدم الصندوق قرضًا تنمويًا في عام 1982 بهدف 

تطوير النهر من خالل تشييد سد في دياما عند مصب نهر السنغال وكذلك تشييد سد في 
مالي على نهر بانج أحد الفروع الرئيسية لنهر السنغال في مننتالي والتي تبعد حوالي 

1,100 كيلومتر عن دياما.



1112 مالي  مالي

دعم ميزان
المدفوعات 

سنة التمويلقيمة التمويل
371985 مليون درهم

يحرص الصندوق على دعم ميزان المدفوعات للدول النامية لتمكينها من مواجهة 
التحديات المالية، والتي ُتعد من أبرز المصاعب التي تواجه حكومات تلك الدول في سعيها 

لتحقيق التنمية االقتصادية المستد امة. 

وقدم الصندوق في هذا اإلطار قرضًا بقيمة 37 مليون درهم إلى حكومة مالي لدعم ميزان 
المدفوعات وتوفير السيولة التي تحتاجها الدولة لتعزيز جهودها الرامية إلنعاش القطاعات 

االقتصادية الرئيسية، وتحفيز خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد.

الطاقة 
الشمسية الهجينة

سنة التمويلقيمة التمويل
332015 مليون درهم

يهدف مشروع الطاقة الشمسية الهجينة الممول من قبل الصندوق إلى المساهمة 
في تحقيق التنمية االقتصادية في مالي من خالل االستفادة من موارد الطاقة المتجددة 

للمساهمة في الحد من تكاليف الكهرباء والتي تعتمد إلى حد كبير على استخدام الديزل 
ناهيك عن اآلثار السلبية والبيئية المرتبطة بها.

وستنعكس اآلثار اإليجابية للمشروع على تحسين الظروف المعيشية من خالل وصول 
الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بسعة 6 ميغاواط لتغذية 30 مدينة ريفية يسكنها ما 
يقارب 123 ألف شخص، كما ساهمت العمليات اإلنشائية والتشغيلية عند تشغيل المشروع 

وأعمال الصيانة في توفير 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مياشرة لسكان األرياف.



1314 مالي  مالي

مشروع اإلسكان االجتماعي 
المرحلتين األولى والثانية

سنة التمويلقيمة التمويل
2018-2202019 مليون درهم

يعد القطاع اإلسكاني من القطاعات االستراتيجية التي يحرص صندوق أبوظبي للتنمية 
على دعمها نظرًا لدور القطاع الهام في توفير السكن المناسب لمختلف الفئات في 

المجتمع والمساهمة في تحقيق الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل 
بـتوفير “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”.

وقد قام الصندوق على مدى العقود الماضية بتمويل العديد من المشاريع التنموية 
االستراتيجية في قطاع اإلسكان وأنشئ آالف الوحدات السكنية التي ساهم في توفير حياة 

كريمة لماليين األسر في الدول المستفيدة.

وفي هذا اإلطار ساهم الصندوق في تمويل المرحلتين األولى والثانية لمشروع اإلسكان 
االجتماعي في مالي والذي يهدف إلى تغطية الطلب الكبير والمتزايد على الوحدات السكنية 

وتحسين مستوى الرفاهية والمعيشة، حيث يساهم البرنامج في تحديث التنظيم المدني 
واإلسكان وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في البالد.

ويأتي مشروع اإلسكان االجتماعي بهدف مساعدة حكومة مالي على تنفيذ خططها 
االستراتيجية فيما يتعلق بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجة سكان البالد وتوفير 

دعم ميزانالوحدات السكنية المناسبة في مختلف نواحي مالي.
المدفوعات 

سنة التمويلقيمة التمويل
9182019 مليون درهم

قدم الصندوق تموياًل بقيمة 918 مليون درهم لدعم الميزانية العامة لمساعدة حكومة 
مالي على تجاوز التحديات االقتصادية وتنفيذ خططها وبرامجها التنموية.

حيث سيمكن الدعم حكومة مالي من تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي من خالل تنفيذ 
عدة مشاريع ذات أولوية وطنية تنعكس إيجابًا على تحقيق التنمية المستدامة في البالد.



مالي15

شارع الشيخ زايد
في باماكو

سنة التمويلقيمة التمويل
311990 مليون درهم

يستحوذ قطاع النقل والمواصالت على أهمية خاصة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية 
وذلك بسبب الدور الهام الذي يلعبه القطاع في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

فضاًل عن أنه ُيعتبر من أهم العوامل األساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية المستدامة 
لحكومات الدول النامية للنهوض باقتصاداتها. ومن هنا جاءت مساهمة الصندوق لتمويل 

طريق شارع الشيخ زايد في مالي، حيث تضمن المشروع تشييد طريق بطول 7,90 كلم 
يعمل على ربط مدينة باكو بالمناطق الغربية من البالد. كما ساهم مشروع الطريق في الحد 

من االختناقات المرورية وتسهيل عملية تنقل األفراد، والتقليل من نسبة الحوادث المرورية.
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