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شهد االقتصاد السنغالي نموًا سريعًا بين دول غرب أفريقيا، إذ حقق نموًا بنسبة 
6.5% خالل العامين الماضيين، كما تمكنت السنغال من إيجاد الحلول لمشاكل 

البنية التحتية، وبدأت التركيز على مشاريع كبرى ال سيما المطارات وسكك 
الحديد والطرقات السريعة.

ولهذه الغاية باشر صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي في السنغال منذ 
عام 1978، وأثمرت جهوده التنموية في تمويل خمسة مشاريع وبقيمة إجمالية 

241 مليون درهم إماراتي، واستطاعت المشاريع الممولة من قبل الصندوق 
تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات استراتيجية شملت الزراعة والنقل 

والطاقة المتجددة. 

نشاط صندوق 
أبوظبي للتنمية في

السنغال
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التوزيع القطاعي للمشاريع التنموية

النسبة القيمة عدد المشاريع القطاع

%22 53 1 النقل

%58 140 3 الزراعة 

%20 48 1 الطاقة المتجددة

%100 241 5 المجموع
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

4 السنغال

إجمالي التمويالت المقدمة للسنغال

قيمة التمويلعدد المشاريعنوع التمويل 

5241إجمالي القروض

5241المجمـوع
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

حقائق وأرقام

جميع األرقام محدثة حتى يناير 2020
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لمحة عامة
عن المشاريع
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مشروع 
المطام الزراعي

يهدف مشروع المطام الزراعي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي في منطقة حوض نهر السنغال من 
خالل استصالح 2,017 هكتارًا في أربع مناطق مختلفة وهي: كوبيلو، اندولوماجي، حمادي 

اوناري، وأوكاديري.

كما يعمل المشروع على توسيع مناطق تبلغ مساحتها 544 هكتارًا، باإلضافة إلى استصالح 
600 هكتار أخرى على شكل مناطق ري قروية. ويوفر المشروع أيضًا مساعدة فنية لقرابة 

6,423 هكتارًا من االراضي الزراعية.

سنة التمويلقيمة التمويل
37 مليون درهم

سنة التمويلقيمة التمويل
41978 مليون درهم

1986

يســـــاهم تشـــــييد الســـــدود في تحقيق التنمية المســـــتدامة بالدول النامية نظرًا لدورها 
الشـــــمولي وانعكاســـــها على العديد من القطاعات االقتصادية األخرى، كقطاع الزراعة والري 

والميـــــاه واألمن الغذائي.

وفي هذا اإلطار مول الصندوق دراسة جدوى لسد كامبل في السنغال بهدف تقديم الحلول 
الممكنة لالستفادة من السد فيما يخص حماية األراضي الزراعية القريبة من نهر الكازمانس 

من الملوحة التي تتعرض لها في مواسم الجفاف، حيث يرتفع منسوب مياه البحر المالحة 
نتيجة لالنخفاض التدريجي لمنسوب المياه العذبة، كما تضمنت الدراسة أيضًا إعداد 

التصاميم الالزمة لتنفيذ المشروع من سدود وحواجز وقائية ومجاري للصرف الصحي.

دراسة 
سد كامبل
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تأهيل طريق نديومي - 
وأوروسوجي - باكل 

يمتد نهر السنغال تاسع أطول أنهار أفريقيا على امتداد 1600 كم، ويمر في غينيا ومالي 
والسنغال وموريتانيا.

ما يجعل حوض نهر السنغال، يتمتع بإمكانات كبيرة في مجالي توليد الطاقة الكهرومائية 
والري، كما تساهم وفرة مياه النهر في تحقيق األمن المائي وزيادة المحاصيل الزراعية 

وتنوعها ما ينعكس على تحقيق األمن الغذائي، فضالً عن توافر المراعي الطبيعية والتي 
ساعدت على انتشار حرفة الرعي بين الناس في تلك المناطق. 

ونظـــــرًا للفوائـــــد االقتصاديـــــة واالجتماعية التي يجنيها ســـــكان المجتمعات التي يمر بها نهر 
الســـــنغال وتحســـــين ســـــبل العيش لهم، قدم الصندوق قرضًا تنمويًا عام 1982 بهدف تطوير 

النهر من خالل تشـــــييد ســـــد في دياما عند مصب نهر الســـــنغال، وكذلك تشـــــييد ســـــد في 
مالـــــي علـــــى نهر بانج أحد الفروع الرئيســـــية لنهر الســـــنغال فـــــي مننتالي والتي تبعد حوالي 

1100 كيلومتـــــر عن دياما.

يهدف مشروع تأهيل طريق نديومي – وأوروسوجي - باكل والطرق الفرعية والتي تمتد 
على طول 355 كم إلى المساهمة في دعم النمو االقتصادي في السنغال.وله تأثير مباشر 

علىحوالى 2.15 مليون نسمة يشكلون 15% من مجمل سكان السنغال.

ويعمل المشروع على تنمية ثالث مناطق هي سانت لويس وماتام وتامباكوندا، من 
خالل تزويد تلك المدن بطرق ذات بنى تحتية حديثة ومستدامة بما يساهم في تحقيق 

االستراتيجية الوطنية السنغالية ويخدم النمو االقتصادي االجتماعي،إلى جانب أهمية الطريق 
في تسهيل تنقل األشخاص والبضائع وتوفير الوقت، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى 

معيشة السكان وتقليل التكلفة الناتجة عن الحوادث واستخدام السيارات.ويتكون المشروع 
الذي موله صندوق أبو ظبي للتنمية من تأهيل الطريق السريع بطول 355 كم والمسمى 

RN2 وبعرض 7.2 متر، باإلضافة إلى كتفي طريق بعرض 1.5 لكل منهما.كما ســاهــم 
الصندوق بتمــويــل طــريق أوروسـوغي-حمـادي أونـاري وهـو أحد أربعة أجزاء من “الطريق 

 القومي رقم 2”. ويسـتفيد بصورة مباشرة من هذا الطريق البالغ طوله 50 كم حوالى
600 ألف نسمة.

سنة التمويلقيمة التمويل
532014 مليون درهم

تطوير 
نهر السنغال

سنة التمويلقيمة التمويل
991982 مليون درهم
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محطة 
للطاقة الشمسية

سنة التمويلقيمة التمويل
482018 مليون درهم

يهدف مشروع الطاقة الشمسية التي تبلغ طاقته اإلنتاجية 2 ميغاواط إلى دعم جهود 
الحكومة السنغالية لتعزيز وصول الكهرباء إلى 100 قرية ريفية في السنغال.

ويعتبر المشروع جزء من استراتيجية الحكومة التي تهدف إلى تحقيق 60% من كهربة الريف 
بحلول 2025، وسيقوم المشروع بتزويد القرى النائية متوسطة الحجم بالطاقة الكهربائية 

باستخدام محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تغذي الشبكات المصغرة، كما 
تشمل الشبكات المصغرة أجهزة تخزين من البطاريات الشمسية لتوفير الطاقة خالل 

المساء. كما يدعم المشروع برنامج الكهرباء الوطنية للحكومة الذي يهدف إلى إمكانية 
حصول الجميع على الطاقة بحلول عام 2030.

يستفيد من المشروع 80 ألف شخص، كما ستعمل المحطة تحسين الظروف المعيشية 
والخدمات المقدمة للسكان من خالل توفير الكهرباء بشكل مستدام لـ 150 مركزًا صحيًا 

و200 مدرسة، إلى جانب تحسين إنتاجية 450 شركة صغيرة، وخلق 300 فرصة عمل مباشرة 
وغير مباشرة، األمر الذي سينعكس ايجابًا تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي في البالد.
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