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الملخص:
تيدف ىذه الدراسة إلى استعراض تجارب بعض الدول العربية في االستثمار
بإفريقيا من خالل تحميل وضع االقتصاد في إفريقيا ومحاولة توضيح فرص االستثمار

فييا ودراسة االستثمارات لبعض الدول العربية بإفريقيا.

وتوصمت الدراسة إلى أن إفريقيا تمتمك مقومات االستثمار في شتى المجاالت أىميا2
 في القطاع الزراعي 2تممك إفريقيا نسبة معتبرة من األراضي الصالحة لمزراعة مع توفرالموارد المائية؛

 تتوفر بعض الدول اإلفريقية عمى المعادن الثمينة؛ ضعف قطاع البنية األساسية خاصة قمة الطرق المعبدة.بناء عمى ىذه النتائج األساسية ،تم تقديم مجموعة من التوصيات متضمنة في متن

الدراسة.
الكممات المفتاحية :االستثمار ،إفريقيا ،بعض الدول العربية.
Abstract :
This study aims at reviewing the experiences of some Arab
countries in investing in Africa by analyzing the state of the
economy in Africa and trying to clarify the investment opportunities
and studying the investments of some Arab countries in Africa.
The study concluded that Africa possesses the elements of
investment in various fields, the most important of which are:
ــــــــــــــــــــــــ
*المؤلف المرسل
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- In the agricultural sector: Africa has a significant proportion of
;arable land with the availability of water resources
;- Some African countries are available on precious metals
- The weakness of the infrastructure sector, especially the lack of
paved roads.
Based on these core findings, a range of recommendations were
presented including the study.
Key Words: Investment, Africa, Some Arab Countries.
المقدمة:
لقد عرف االقتصاد العالمي منذ الثمانينات جممة من التغيرات أىميا 2انييار النظام
االشتراكي ،االنتقال نحو اقتصاديات السوق الحرة ،تصاعد أزمة المديونية الخارجية
ودخول معظم الدول النامية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أوضاعيا

االقتصادية في إطار قواعد وقوانين صارمة كبيرة في التعامل.

وتزامن ىذا الواقع مع بروز مؤشرات تدىور أسعار المواد األولية ومنيا البترول،
األمر الذي كشف الغطاء عن العجز الذي تعاني منو الدول النامية ،مما دفع بيذه
األخيرة إلى فتح أسواقيا وازالة مختمف القيود عمى االستثمار واالىتمام بالزيادات المتتالية
لمتجارة الدولية.

يمثل االستثمار أحد أىم المواضيع التي شاع تناوليا في األزمنة السابقة والتي مازالت
حديث الساعة ،إذ القت اىتمام العديد من دول العالم ،نظ ار لدوره الكبير في عممية التنمية
االقتصادية واالجتماعية ووسيمة لتحقيق األمن واالستقرار ،حيث يساىم في قيام

المؤسسات اإلنتاجية والخدمية وغيرىا من التكوينات الرأسمالية األخرى .في مثل ىذا
السياق ،شيد االقتصاد اإلفريقي محاوالت من أجل مواجية أعباء التنمية والتحرك نحو
تحقيق تكامل إقميمي اقتصادي مع الدول العربية ،خاصة وأن إفريقيا صاحبة ثاني أكبر
بساط أخضر في العالم وتمتمك مقومات االستثمار في شتى المجاالت ،فقد وفرت كل
اإلمكانيات بيدف تشجيع أكبر الدول العالمية والعربية خاصة عمى االستثمار في
أراضييا ،سواء من حيث تييئة الظروف المناسبة كإلغاء الحواجز الجمركية وتسييل

مختمف اإلجراءات اإلدارية ،التي تؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين عمييا ،وتقميل
التكاليف من جية لتأسيس أنشطة األعمال فييا.
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إشكالية الدراسة:

يمكن طرح إشكالية الدراسة كاآلتي2

ماىي فرص االستثمار بإفريقيا وأىم االستثمارات لبعض الدول العربية فييا؟
هدف الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة أساسا إلى تحميل وضع االقتصاد في إفريقيا ومحاولة توضيح فرص
االستثمار فييا ودراسة االستثمارات لبعض الدول العربية بإفريقيا .وىذا لمتمكن من تحديد
إمكانية االستفادة لبعض الدول النامية خاصة الجزائر من فرصة التوجو نحو إفريقيا من

خالل إتباع سياسات اقتصادية ىادفة لتعبئة رؤوس األموال ،وباعتبار أن االستثمار كأحد
اآلليات الرئيسية في السياسة االقتصادية ،ألنو يمعب دو ار ميما في تحقيق اإلصالح
والنمو االقتصادي.
خطة الدراسة:

سيتم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور ،حيث يعتبر المحور األول مدخال لمعالجة واقع

االقتصاد ف ي إفريقيا ،ليأتي المحور الثاني لتوضيح فرص االستثمار في إفريقيا ،والمحور
الثالث فيتضمن دراسة االستثمارات لبعض الدول العربية بإفريقيا.

 -1واقع االقتصاد في إفريقيا

سيتم تناول واقع االقتصاد في إفريقيا من خالل النمو االقتصادي اإلفريقي ،التحميل
()1

المالي والواقع التجاري في إفريقيا.

 1-1النمو االقتصادي في إفريقيا
يرتكز األداء االقتصادي في إفريقيا مثمو مثل باقي البمدان عمى جممة من

المؤشرات المعقدة تشمل 2مساىمة االستثمار المحمي في الناتج المحمي اإلجمالي
وتوقعات معدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي ،تباين معدالت التضخم ،تغطية
()2

الواردات ونسبة المديونية الخارجية ،تحميل ميزان المدفوعات وحجم سكان البمد وغيرىا.

وتشير التقديرات األولية عن ارتفاع األداء االقتصادي اإلفريقي عام 7104م مقارنة بالعام
السابق ،حيث بمغ متوسط الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي نسبة  %7.7في عام 7103م
ليصل إلى نسبة  %6.3في عام 7104م ،ومن المتوقع أن ينمو بنسبة  %1.0في عامي
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7105م و7106م .وقد تضافرت مجموعة من العوامل أدت إلى تحسين الظروف
االقتصادية اإلفريقية أىميا 2االنتعاش في أسعار السمع األساسية ،الطمب المحمي

المستمر والتحسينات المحققة في اإلنتاج الزراعي.
ولم يكن نمو الدول اإلفريقية في عام 7104م بالقدر الذي يعوض تراجع معدل
النمو المتوسط العالمي في عام 7103م بنسبة  ،%6.6بسبب وجود تفاوت في معدل
النمو السكاني في الدول اإلفريقية ،مما انعكس عمى نصيب الفرد من النمو وىو أقل من

معدل النمو المتوسط العالمي.

في مثل ىذا السياق ،قد تباين مؤشر نصيب الفرد من الدخل فيما بين الدول
اإلفريقية في عام 7104م ،فنجد مثال في شمال إفريقيا باستثناء ليبيا أن نصيب الفرد من
الدخل يتراوح بنسبة  ،%0.5في حين أن بمدان إفريقيا جنوب الصحراء ارتفع نصيب الفرد

من الدخل فييا بنسبة  %0.0مقارنة بعام 7103م ،أما نيجيريا فحسب إحصائيات بنك
التنمية اإلفريقي وصندوق النقد الدولي تراوح نصيب الفرد من الدخل اإلجمالي ، %0.4
ولكن بسبب االنكماش تراجع إلى نسبة  %1.3في عام 7105م.

وتزامن ىذا الوضع مع ارتفاع حاد لمتوسط معدل التضخم في إفريقيا من نسبة

 %6.3في عام 7102م إلى  %2.1في عام 7103م ،كما عرف ارتفاع محسوس إلى ما

يقارب نسبة  %01في شرق إفريقيا السيما كينيا في عام 7104م نتيجة االرتفاع المتزامن
ألسعار المواد الغذائية ويتوقع المحممون تباطؤ المعدل في عامي 7105م و7106م عمى
التوالي .وقد شيدت البمدان اإلفريقية المصدرة لمنفط عاما صعبا في 7104م مع ارتفاع
التضخم إلى  %05.6بسبب زيادة أسعار الصرف واتساع احتياجات التمويل والعجز
المالي ،في حين استفادت البمدان اإلفريقية المستوردة لمنفط من انخفاض األسعار نتيجة

انخفاض التضخم قميال من  %3في عام 7103م إلى  %2.4في عام 7104م.

 2-1التحميل المالي إلفريقيا

تمثل مديونية البمدان اإلفريقية عبئا كبي ار عمى اقتصادياتيا ،مما يؤثر سمبا عمى

النمو االقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في السنوات األخيرة ،إذ ال تزال الدول
اإلفريقية تعاني من القيود المفروضة عمى الميزانية ،إضافة إلى بقاء نسبة اإليرادات من
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الناتج المحمي اإلجمالي بمعدالت ثابتة ،في حين ارتفعت نسبة اإلنفاق بين عامي 7115م

و7102م .فيذه األخيرة باعتبارىا وسيمة لسد فجوة اإليرادات لبعض الدول اإلفريقية في
إطار التوجو نحو األسواق المالية الدولية كمصدر بديل لمتمويل ،أدى إلى ارتفاع

مستويات الديون ،ففي غانا عمى سبيل المثال ،زادت الديون الخارجية بنسبة  %10في

عام 7103م نتيجة االعتماد عمى الديون غير الميسرة واقتراض السندات األوروبية

السيادية.

إلى جانب ذلك ،فقد ازداد العجز في الحساب الجاري في إفريقيا بشكل مستمر
خاصة بين عامي 7116م و7102م ،ونتيجة التقمبات في مكونات الحساب الجاري
اإلفريقي وخاصة الميزان التجاري بسبب تقمبات أسعار السمع األساسية والصادرات ،وقد

عرف استمرار االتجاه التصاعدي في عجز الحساب الجاري إلفريقيا في عام 7103م.

وقد اعتمدت إفريقيا بشكل كبير عمى مصادر أجنبية لتمويل العجز في الحساب

الجاري منيا االستثمار األجنبي المباشر ،االستثمار في المحافظ المالية ،التحويالت
والديون الخارجية.
عمى الرغم من أن تعبئة اإليرادات المحمية كانت منخفضة في إفريقيا عام 7102م،

إال أن بعض البمدان اإلفريقية عالية المديونية أثبتت وجود عالقة إيجابية وقوية بين
االستثمارات العامة والدين حيث مثمت حصة االستثمار العام من الناتج المحمي اإلجمالي

في إفريقيا بنسبة  %4.4عام 7102م  ،مما أدى إلى أن تراكم الديون في بعض البمدان
اإلفريقية قد عزز النمو االقتصادي.

 3-1الواقع التجاري في إفريقيا
سجمت التجارة اإلفريقية قفزة نوعية ميمة خالل عام 7104م نظ ار لتحسن الظروف

االقتصادية الخاصة بيا مقارنة بالنمو الحاصل في العالم ،حيث اتجيت إفريقيا إلى
خفض الرسوم الجمركية وتعزيز المؤسسات والسياسات بالرغم من مستوى انخفاض التجارة

البينية اإلقميمية مقارنة باالقتصاديات المتقدمة ،والتغيرات التي تشيدىا بيئة األعمال .وقد
سجمت بمدان إفريقيا جنوب الصحراء كثافة متزايدة في المجال التجاري ،حيث زاد نصيب
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الصادرات اإلقميمية من الصادرات الكمية بأكثر من ثالثة أضعاف ،كما أنيا تمثل ما
نسبتو  %2من التكامل التجاري البيني اإلقميمي عمى مستوى األسواق.

وفي ىذا الصدد ،فإن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية تعتبر بمثابة

انطالقة ميمة نحو التكامل البيني اإلقميمي في إطار الثروة الطبيعية التي تتمتع بيا

البمدان اإلفريقية ،إال أن ىذا الوضع قد يؤثر عمى البمدان غير كثيفة الموارد الطبيعية

فتصبح معرضة لمطمب اإلقميمي إذ تمثل الصادرات البينية اإلقميمية ما نسبتو  %4من
الناتج المحمي ،أما البمدان المصدرة لمنفط فتمثل ما نسبتو  %0.2فقط من الناتج المحمي،
وىكذا فإن البمدان اإلفريقية تكون محصنة من التداعيات اإلقميمية لكنيا أكثر عرضة
()3

لمتداعيات العالمية.

 -2فرص االستثمار في إفريقيا
تبدو آفاق االستثمار في إفريقيا واعدة جدا ،خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين

الذين يعانون في بالدىم كثرة التكاليف أو المنافسة الشديدة مع كبرى الشركات أو تقمبات
السوق المستمرة ،األمر الذي يدفع بمعظم اقتصاديات البمدان اإلفريقية لمسعي نحو وضع
سياسات وأطر لخمق بيئة مواتية لجذب االستثمار في أراضييا.
 1-2بيئة االستثمار في إفريقيا

سيتم عرضيا من خالل النقاط التالية2
 1-1-2حجم السوق واحتماالت النمو :الشك أن إقدام الدول اإلفريقية عمى خمق تكتل
اقتصادي من شأنو أن يعزز من الحصة السوقية أمام منتجات كل منيا ،وفي ىذا الصدد
فقد توسعت منطقة التجارة اإلفريقية إلى سوق بمغ عدد سكانيا  0.7مميار نسمة وناتجيا
المحمي بقيمة  7.2تريميون دوالر ،إلى جانب أنو يشمل جميع دول الـ  22األعضاء في

اإلتحاد اإلفريقي ،مما يتوقع المحممون عمى المدى المتوسط سيكون لدى إفريقيا  7.2مميار

نسمة بحمول عام 7121م والذي يساىم في نمو اقتصادىا ويعتبر فرصة كبيرة ألداء فعال
يمثل منطقة التجارة الحرة اإلفريقية .أما عمى مستوى التبادل التجاري اإلفريقي ،فتمثل

التجارة البينية اإلفريقية ما نسبتو  %03من تجارة القارة ،فيما وصل إلى ما نسبتو %42
في دول اإلتحاد األوروبي ،وما نسبتو  %72إلى  %61في الدول األسيوية ،وقد توقع
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رئيس مفوضة االتحاد اإلفريقي لمتجارة والصناعة ارتفاع مستوى التجارة البينية اإلفريقية
()4

بحمول عام 7177م بنسبة  %31إذا ما تم إزالة التعريفات الجمركية.

 2-1-2خطط اقتصادية كمية مستقرة :تسعى إفريقيا إلى تسخير جميع اإلمكانات التي
تدعم جذب االستثمار في أراضييا من خالل زيادة االلتزام والدعم لتوجيو الدول اإلفريقية
في السياق العالمي ،وذلك عن طريق خطة التكامل اإلقميمي فضال عن خطة عام
7136م والتي تعبر عن تطمع القارة اإلفريقية في القضاء عمى الفقر والتحول االجتماعي
واالقتصادي لمقارة لمسنوات الخمسين القادمة ،إضافة إلى خطة التنمية المستدامة لعام
()5

7161م ،وما يعرف بـ "القمم الخمس" كأحد ركائز خطة التحول في إفريقيا.

كما أنو في ذات السياق ترغب معظم الدول اإلفريقية في االستفادة من مزايا

التكتالت الدولية وتشجيع االستثمارات األجنبية فييا ،ولذا تسعى كل دولة إفريقية لعقد
اتفاقية شراكة مع اإلتحاد األوروبي مثال ،وىو ما يؤثر عمى التزاماتيا داخل التجمعات

اإلقميمية اإلفريقية.

()6

 3-1-2اإلطار التشريعي والتنظيمي لالستثمار :إن توفر إطار قانوني وتنظيمي ينسق

أنشطة االستثمار األجنبي من العوامل المؤدية إلى زيادة جذب المستثمرين والمؤثرة في

اتجاىاتيم.

()7

ونجد أن إفريقيا من المشجعين عمى ذلك في إطار مشروع قانون االستثمار اإلفريقي

والذي يحدد فيو حقوق والتزامات الدول األعضاء وكذلك المستثمرين والمبادئ المتضمنة
فيو في إطار سبعة فصول تشمل كل من 2األحكام العامة ،معايير معاممة المستثمرين
واالستثمارات ،القضايا المتعمقة بالتنمية ،التزامات المستثمرين ،القضايا المتعمقة
باالستثمار ،تسوية المنازعات ،مسائل إجرائية وترتيبات مؤسسية .واليدف منو ىو تشجيع
وجود مناخ استثماري جذاب وتوسيع التجارة امتدادا إلى تحقيق النمو والتنمية في
إفريقيا.

()8

 4-1-2بنية أساسية مناسبة :حيث تزخر الدول اإلفريقية بتنوع مواردىا سواء الطبيعية
وغير الطبيعية ،البشرية ،والتي تجعل منيا فرص استثمارية قوية ،نعرضيا في ما بعد.
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 2-2عوامل جمب االستثمار في إفريقيا

تمخص العوامل المحفزة لجذب االستثمارات واألكثر شيوعا في ثالث مجموعات من

العوامل 2العوامل االقتصادية ،العوامل السياسية والعوامل القانونية والتنظيمية .وسنوضحيا
كما يمي2

()9

 1-0-0العوامل المحفزة االقتصادية :تعتبر العوامل االقتصادية لمبمد المضيف أىم محفز
لممستثمر ،لما ليا من تأثيرات عمى المشروع االستثماري .منيا2

 حجم السوق المحمية ونموها :يقاس حجم السوق المحمية بمتوسط نصيب الفرد منالناتج المحمي اإلجمالي أي الطمب الجاري .أما احتماالت نمو السوق في المستقبل فتقاس

بعدد السكان .والدولة التي تمتاز بارتفاع متوسط نصيب الفرد من ) (GDPوعدد سكان
مرتفع ،تعد محفزة لجذب المزيد من االستثمارات.
 -استقرار ووضوح السياسات االقتصادية :تتمثل السياسات االقتصادية في كل من

السياسة النقدية ،المالية ،الضرائب ،....فالمناخ والمحيط االقتصادي الذي يمتاز باستقرار

ووضوح ومصداقية لمحكومات المتعاقبة بعدم التراجع عن السياسات السابقة لمدولة يكون
عامال محف از لالستثمار.
 معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي :يعد نمو الناتج المحمي اإلجمالي من العواملالمحفزة لالستثمارات الباحثة عن األسواق ،فارتفاع معدالت النمو تعني ارتفاع فرص

التقدم والتحسن في اقتصاد البمد المضيف.

 -معدل التضخم :إن انخفاض تكاليف اإلنتاج يعتبر حاف از لمشركات متعددة الجنسيات

لالستثمار بالخارج ،فمعدل التضخم يؤثر عمى تكاليف اإلنتاج من جية ،وعمى حجم
األرباح من جية أخرى.

 -سعر الصرف :يعتبر تخفيض قيمة العممة عامال لجذب االستثمارات.

 -توفير اليد العاممة :تسعى المؤسسات لمبحث عن العمالة منخفضة التكاليف من أجل

تعظيم الربحية ،فالدول التي بيا عمالة مؤىمة ،مدربة فنيا ورخيصة التكاليف تكون محفزة
لجذب االستثمار إلييا.
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 -توفير البنية التحتية المالئمة :وجود البنية التحتية المالئمة وفق المعايير الدولية يقمل

من تكاليف اإلنتاج ويكون حاف از لجذب االستثمار.

 -توفر المناطق الحرة :تعرف المناطق الحرة بأنيا الجزء من أرض الدولة معزول بأسوار

ويخضع إلى قوانين خاصة في ظل السيادة الكاممة لمدولة ،فبوجود ىذه المناطق يستفيد

المستثمر من اإلعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة في ىذه المناطق وامكانية تسويق
اإلنتاج في أسواق الدول المجاورة.
 0-0-0العوامل المحفزة السياسية :ترتبط العوامل السياسية بالمخاطر السياسية التي
يمكن أن يواجييا المستثمر .وتأخذ األشكال التالية2

 -التصفية أو مصادرة الحكومات المضيفة لمشروعات األجانب كميا أو جزئيا ألغراض

المنافع العامة بدون تعويض؛

 التأميم ،تحويل المشروعات األجنبية إلى ممكية عامة لمدولة؛ فرض قيود عمى تحويل العمالت األجنبية إلى الخارج؛ اإللغاء أو عدم الوفاء بالعقود واالتفاقيات المبرمة بين المستثمرين األجانب والدولةألسباب سياسية.
 3-0-0العوامل القانونية والتنظيمية :تعد قدرة الدولة عمى بناء قاعدة قانونية مسايرة

لمتشريعات الدولية محف از لالستثمارات .وتكون ىذه القاعدة في شكل توفير إطار تشريعي

وتنظيمي لالستثمار األجنبي.

تختمف التشريعات بين الدول باختالف توجيات المشرع في الدولة وذلك لعدة
عوامل نذكر منيا2
 الظروف االقتصادية السائدة مثل مدى احتياج الدول المضيفة لمقطاع األجنبي أوالتكنولوجيا ومدى حاجتيا لمموارد الطبيعية؛

 مدى توفر اليد العاممة الوطنية وحاجتيا لتشغيميا؛ -حجم السوق المحمي ومدى استجابتو لمنتجات المشاريع االستثمارية؛
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 القدرة الفنية والمالية والموجيستية لتصدير تمك المنتجات ،يضاف إلى ذلك كل الظروفالسياسية السائدة في الدولة ،والتي عادة ما تحدد السياسات االقتصادية التي تنعكس
بالضرورة عمى ما يتبناه المشرع منيا في تمك التشريعات.

ولكي يكون اإلطار التشريعي محف از لجذب االستثمارات األجنبية البد من وجود

مقومات أىميا2
 وجود قانون موحد لالستثمار يتسم بالوضوح واالستقرار والشفافية ،وعدم التعارض معالتشريعات األخرى ذات االرتباط ،وأن يكون متوافقا مع القواعد والتنظيمات الدولية

الصادرة لمحكم وحماية المستثمر؛

 وجود ضمانات كافية لحماية المستثمر من المخاطر السياسية؛ وجود نظام قضائي قادر عمى تنفيذ القوانين ،التعاقدات وحل النزاعات التي تنشأ بينالمستثمر والدولة المضيفة بكفاءة عالية.
باإلضافة إلى أن يكون النظام اإلداري القائم عمى إدارة االستثمار يتميز بسالسة

اإلجراءات ووضوحيا ،عدم تفشي البيروقراطية ،سيولة الحصول عمى البيانات وبشكل
دقيق ومفصل وفي الوقت المناسب.
الحوافز الضريبية والمالية :رغم محدودية ىذه الحوافز في جذب االستثمارات األجنبية،
إال أنيا في حالة وجود العوامل المحفزة السابقة يكون ليا تأثير في جذب االستثمارات2

 وضوح النظام الضريبي وربطو باألولويات االقتصادية؛ خفض التعريفة الجمركية عمى األصول الثابتة المستوردة؛ -التشجيع عمى تأسيس المشروعات الصغيرة؛

 توفير األراضي مجانا أو بأسعار منخفضة عمى المستوى العام.قانون حماية الممكية الفكرية :يساىم بوجود نظم قانونية لحماية الممكية الفكرية كتشجيع
وحماية اإلبداع الفكري الوطني منو واألجنبي.

أجهزة االستثمار األجنبي :تنشىء الدول عادة أجيزة وىيئات حكومية تتولى تخطيط
وتنظيم وتوجيو االستثمارات األجنبية .وقد تكون باالشتراك مع ىيئات دولية لالستثمارات

األجنبية.
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تعزيز االتفاقيات والتعاون االقتصادي اإلقميمي :يعتبر التكامل اإلقميمي من العوامل
المحفزة لجذب االستثمارات األجنبية باعتبار أن التكامل اإلقميمي يعمل عمى إيجاد سوق

إقميمي يساعد بشكل فعال في عمميات التفاوض مع االستثمارات األجنبية.
الترويج اإللكتروني :نظ ار لممنافسة القوية التي تواجو الدول النامية في جذب االستثمار
األجنبي يمكن ليذه الدول اعتماد الترويج االلكتروني لعرض إمكاناتيا ،فأصبح من السيل

الحصول عمى البيانات والمعمومات االستثمارية التي يحتاجيا المستثمرون األجانب حول
الدولة.

خمصت دراسة لصندوق النقد العربي سنة  2000لتحديد العوامل المحفزة عمى

االستثمار في الدول العربية إلى أن أىم العوامل تتمثل في تنوع سمة صادرات الدولة
المضيفة أساسا ،يتبعو اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي ،ويميو تقميص الحواجز
الجمركية وسعر صرف العممة مقابل الدوالر األمريكي .أما العوامل التي لم يكن ليا تأثير
يذكر فيي معدل نمو الناتج المحمي في سنوات األساس ودرجة نمو السوق المالية في

البمد ،واالستقرار السياسي أو توقيع السالم مع دولة إسرائيل ،وكذلك إقامة سوق إقميمية
كما في دول تعاون الخميج.
وفي دراسة قام بيا مؤتمر التجارة والتنمية لألمم المتحدة ،تم ترتيب العوامل وفق
االتي2
 العامل الحاسم :الوصول إلى التكتالت التجارية؛ عوامل هامة جدا :مواقف الحكومة من اإلستثمار األجنبي ،المخاطر السياسية ،وجودشركاء محميين ،المستوى العام لمضرائب ،االستقرار النقدي واالتصاالت السمكية

والالسمكية؛
 عوامل هامة :الوصول إلى الموردين ،شبكة النقل ،تكاليف العمل ،تكمفة األراضي،الحوافز الضريبية والمالية وجودة الميارات.

وفي دراسة لممؤسسة العربية لضمان االستثمار ،عمى عينة من المستثمرين في

الدول العربية ،تم تصنيف العوامل إلى خمس مجموعات ىي2
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المجموعة األولى :االستقرار السياسي واالقتصادي ،البيروقراطية اإلدارية واجراءات
التسجيل والترخيص ،القيود المفروضة عمى تحويل األرباح وأصل االستثمار لمخارج وعدم

توافر الكفاءات اإلنتاجية لتشجيع االستثمار.
المجموعة الثانية :توفر مناخ استثماري مالئم ،توفر النقد األجنبي ،التنقل والحصول

عمى تأشيرات الدخول ،نسبة العوائد عمى االستثمار ،توفر شريك محمي من القطر

المضيف.
المجموعة الثالثة :توفر البنية التحتية وعناصر اإلنتاج ،توافر االستقرار األمني ،ازدواجية
الضرائب ومعدالت الضرائب ،معدل التضخم ،استعمال السمطة الحكومية وتوفر خرائط

استثمارية.
المجموعة الرابعة :الدعم المالي والمعنوي من قبل البمد المضيف ،الفساد اإلداري،
التكامل االقتصادي ،القيود عمى حركة رأس المال.

المجموعة الخامسة :توفر بنوك لممعمومات ،توفر التنسيق بين الدوائر الرسمية المعنية

باالستثمار ،مدى تنفيذ التزامات البمد المضيف لالستثمار ،نسب معدالت الفائدة عمى
التسييالت اإلنمائية ومدى كفاية الحوافز لالستثمارات الوافدة.

ويالحظ مما سبق ،أن العوامل المحفزة تشكل في مجموعيا مايطمق عميو مناخ
االستثمار ولتحسينو وجذب االستثمار األجنبي لممشاركة في عممية التنمية لمبمد المضيف
يجب العمل من طرف الحكومات لجعل العوامل المؤثرة في البيئة االستثمارية أكثر
تحفيزا .وىنا تكمن المنافسة بين الدول في جعل المناخ االستثماري محف از وذلك بالتركيز
عمى العوامل المحفزة وأىميتيا بالنسبة لممستثمر األجنبي وحتى المحمي ،ويكون ذلك من

خالل تحسين موقع الدولة المضيفة في المؤشرات الدولية التي تعني باالستثمار األجنبي.
 3-2مجاالت االستثمار في إفريقيا

تزخر الدول اإلفريقية بتنوع مواردىا سواء الطبيعية وغير الطبيعية ،البشرية ،والتي
()10

تجعل منيا فرص استثمارية قوية ،نعرضيا في النقاط التالية2
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 1-3-2االستثمارات اإلستراتيجية التكاممية :والتي تمثل القطاع الزراعي والنشاطات
التابعة لو بيدف ضمان األمن الغذائي لثمثي السكان في القارة اإلفريقية أي ما يتراوح

بنسبة  %4من الناتج المحمي اإلجمالي ،وما نسبتو  %11من اإليرادات بالعممة الصعبة.

وتحرص إفريقيا في ىذا الشأن تقديم أفضل الخيارات لممستثمرين قصد المساىمة في

النمو االقتصادي ،خاصة وأنيا تتمتع بما نسبتو  %62مساحة األراضي الصالحة لمزراعة
فييا ،إضافة الشتيارىا بالموارد المائية حيث يجري فييا  06نيرا ،إضافة لتنوع أقاليميا
المناخية ومواسميا الزراعية التي تؤىميا ألن تكون سمة الغذاء العالمي.

وانو في ذات السياق ،نجد إفريقيا من المبادرين في استثمار ىذا القطاع من خالل

تفعيل البرنامج المتكامل لتنمية الزراعة في إفريقيا ،والذي يمزم مسؤولي حكومات الدول
اإلفريقية باالىتمام بتطبيقو وتوفير جميع الوسائل الالزمة لذلك.
من الواضح أن الزراعة في إفريقيا تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة لكنيا تعاني من

غياب إستراتيجية فيما يخص الموارد المالية والوسائل الفنية .ويمكن سد جزء من ىذه
الفجوة بالتعاون بين الدول العربية والدول األفريقية لصالح الطرفين ،وذلك عن طريق
شراكة مفيدة لمطرفين يفرضيا وجود فرص كبيرة لمتكامل بين المنطقتين 2بتوفير الموارد
المالية والوسائل الفنية من الجانب العربي وتوفير المياه واألراضي واليد العاممة من
الجانب اإلفريقي.

 2-3-2االستثمارات في القطاعات اإلنتاجية األخرى :إن إفريقيا التي تتميز بموقعيا
الجغرافي ومساحة تقدر بحوالي  61.061مميون كم ²تمتمك أكبر مخزون لمعديد من
المعادن والثروات غير الزراعية ،فيي تحتوي عمى أزيد من  04معدن من إجمالي 21

معدن في العالم باحتياطات ضخمة منيا الذىب ،الفوسفات ،األلماس ،المعادن البالتينية

والمنغنيز...الخ والتي تكون جد مرغوبة لدى الدول المتقدمة والدول الصاعدة.
إلى جانب ذلك توفر المحروقات في البمدان العربية وكذلك توفر تجربة مؤكدة في
ىذا الميدان ،فإن تشجيع االستثمارات في ىذا القطاع في أفريقيا يتم كذلك في إطار

تكاممي مع استثمارات في قطاعات أخرى وبالبحث عن أكبر قيمة مضافة من خالل
البتروكيماويات ،من أجل تصديرىا وتمبية لمتطمبات قطاعي المياه والزراعة.
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وتمتمك دول خميج غينيا ما نسبتو  %9.4من االحتياطيات البترولية العالمية
المؤكدة ،أي حوالي  06بميون برميل ،وما نسبتو  %8.7من احتياطيات الغاز الطبيعي،
أي حوالي  400بميون متر مكعب ،كما تتمتع المنطقة بطاقة ح اررية جوفية وكيرومائية.
من ىنا تظير أىمية شراكة المنفعة المتبادلة " " Win – Winالدول العربية والدول

اإلفريقية في ىذا المجال.

 3-3-2االستثمارات الداعمة في إطار شراكة المنفعة المتبادلة :يمثل قطاع البنية
األساسية رىانا كبي ار لمتنمية من جانب النمو االقتصادي والقضاء عمى الفقر وكذا توفير
الخدمات المختمفة ،وتأتي في مقدمة ىذه االستثمارات مشاريع البنية األساسية التي تعتبر

من أولويات مشاريع نيباد قصد فك العزلة وتنشيط التبادل االقتصادي والتجاري ،كما أنو
في ذات السياق تحتل إفريقيا المرتبة األولى في العالم من حيث قمة وضعف الطرق
المعبدة أي ما نسبتو  %60من بين  1.8مميون كيمومتر.

وتعتبر شراكة القطاعين العام والخاص ،وجمب القطاع الخاص األجنبي والمحمي

من أفضل السبل لتنفيذ المنشآت األساسية ،فيو يمبي طمبين متكاممين ولكنيما مختمفين2
توفير ديناميكية نشطة وأكثر مينية من جية ،وجمب االستثمارات الخاصة من جية
أخرى .ويجب أن تقوم ىذه الشراكة عمى تكامل األدوار بين الفاعمين ،والتقاسم العادل
لممخاطر والمنافع ،وتوفر الثقة المتبادلة بين الشركاء .ىذا ،ونجد كذلك قطاع االتصاالت
الذي شيد استثمارات عربية ،قطاعا أساسيا لمتنمية في الدول اإلفريقية ،وبصفة عامة
يمثل تعزيز البنية التحتية في الدول األفريقية رىانا كبي ار كما يمثل كسب ىذا الرىان
فرصة لتعاون عربي أفريقي ممتد.
 -3االستثمارات لبعض الدول العربية بإفريقيا

تسارع النمو االقتصادي في الدول اإلفريقية عمى مدار الخمسة عشر عاما الماضية

وزاد إلى حد كبير ما تتمقاه القارة من استثمار أجنبي مقارنة بما سبق ،وقد حظي جزء من
ىذه النيضة االستثمارية باىتمام كبير من طرف الدول العربية من خالل إجراء العديد من

التجارب التي ساىمت في تحقيق نمو أفضل وأكثر إنتاجية في القارة اإلفريقية.
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 1-3المبادرات التنموية العربية اإلفريقية

لقد عرفت العالقات الدولية العربية واإلفريقية تأسيس العديد من المبادرات التنموية،

نذكر منيا مايمي2

()11

 تصميم آلية لمتقييم الذاتي :حيث أكد من خالليا القادة األفارقة في بيان مشترك،قصد تعزيز امتالك إفريقيا لبرنامجيا التنموي الخاص.

 مشروع مشاورات من أجل صياغة إستراتيجية االستثمار في إفريقيا :وىو مشروعاستشاري أصدرتو مفوضية اإلتحاد اإلفريقي ،ييدف إلى اقتراح إستراتيجيات االستثمار
وسياساتو التي يجب أن تعتمدىا الدول األعضاء من أجل تطوير القارة اإلفريقية في ظل
إستراتيجية شاممة تكون موجية نحو التكامل اإلفريقي.
 البرنامج المتكامل لتنمية الزراعة في إفريقيا :حيث يحث من خاللو لمعمل المشتركفي مجال الزراعة والغذاء ،تم االتفاق عميو بين الجامعة العربية واإلتحاد اإلفريقي.

 -المنتدى العربي اإلفريقي لمتنمية :يشارك فيو مسؤولون وخبراء وأكاديميون والغرف

التجارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني عمى الجانبين العربي اإلفريقي.

 مشروعات المصرف العربي لمتنمية االقتصادية في إفريقيا :واليادفة إلى تحسينالظروف المعيشية لمسكان ورفع المعاناة عنيم ،والتخفيف من حدة الفقر وتطوير الخدمات

المختمفة.
 -المؤتمر الخميجي اإلفريقي :وىو مؤتمر ييدف إلى بحث القضايا والتحديات التي تعيق

عممية تعزيز العالقات بين قارة إفريقيا ودول مجمس التعاون الخميجي ،وبحث آفاق
التعاون االقتصادي ،إضافة إلى االرتقاء بعالقات الجانبين عمى الصعيد السياسي واألمني

واالجتماعي.
 -المشروعات الثنائية المباشرة :وتتم بين عدد من الدول العربية والخميجية من جانب

والدول اإلفريقية من جانب آخر مثل المممكة العربية السعودية وقطر وبين الدول اإلفريقية

وبعض الشركات العربية.
 قمة التعاون اإلفريقي التركي :والتي تيدف إلى تقييم ما وصمت إليو عالقات تركيابإفريقيا ودوليا ومن ثم تحديد الطرق والوسائل الكفيمة لتعزيز تمك العالقات وتطويرىا،
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وذلك بمشاركة  94دولة إفريقية وممثمي إحدى عشر منظمة إقميمية ودولية منيا اإلتحاد
اإلفريقي.
 2-3تجارب استثمارية لشركات عربية في إفريقيا

سنعرض مجموعة من الشركات العربية التي كان ليا فرصة االستثمار في القارة
()12

اإلفريقية ،ومن بينيا ما يمي2

 -مجموعة أونا -أومنيوم شمال أفريقيا بالمغرب :يشمل مجال نشاط المجموعة في

أفريقيا الصناعات الغذائية ،وقطاع المناجم والصناعات المعدنية ،والمصارف .إذ تعمل

شركة المناجم التابعة لممجموعة في جميورية الكونجو الديمقراطية بالشراكة مع كوستامين
الكونغولية والتي لدييا رخصتين لتنقيب الكوبالت وتقوم المجموعة بإعداد دراسات جدوى
لمتنقيب لمشروع باكودو بالجابون .وحصمت شركة لسيور كريستال التابعة لممجموعة
وبالشراكة مع لسيور فرنسا عمى نسبة  %34من شركة "مصفاة أفريقيا" المتخصصة في

تكرير النفط ،كما توسع "التجارية وفا بنك" التابع لممجموعة في أفريقيا من خالل تواجده
في السنغال وشراؤه فروع مجموعة "القرض الفالحي  "Crédit Agricoleالفرنسية في
أفريقيا.
 -شركة السويدي لمكابالت بمصر :استثمرت الشركة في قطاع الطاقة والكيرباء في

أفريقيا وأنشأت مصانع في كل من 2غانا ،زامبيا ،إثيوبيا ،كينيا ،نيجيريا ،سيراليون،
وأوغندا ،إلنتاج عدادات قياس الطاقة الكيربائية وممحقاتيا ،وقد بدأت أعماليا بأفريقيا عام
1999م وتبمغ بعض استثمارات الشركة في المنطقة ما يمي:

• غانا 2رأس المال المدفوع  5.5مميون دوالر ورأس المال العامل  7ماليين دوالر؛
• زامبيا 2رأس المال المدفوع  3ماليين دوالر ورأس المال العامل  5ماليين دوالر؛
• إثيوبيا 2رأس المال المدفوع  3ماليين دوالر ورأس المال العامل  16مميون دوالر.
 -شركة زين بالكويت :قامت الشركة في عام 1668م بشراء  %85من أسيم شركة

"ويسـترن تيميسيستمز ليمتد" في غانا مقابل  616مميون دوالر ،وستتم عممية تممك الشركة
من خالل وحدة سيمتل  CELTELالتابعة لشركة زين والتي امتمكتيا في عـام 1665م

مقابـل  3.30مميـار دوالر أمريكي ،وتعمل شركة زين بالشراكة مع كل من القطاع الخاص
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والحكومـات فـي  65دولـة إفريقية 2تشاد ،الجابون ،مدغشقر ،الكونجو ،سيراليون ،الكونجو
الديمقراطية ،زامبيا ،نيجيريـا ،كينيا ،تنزانيا ،بوركينا فاسو ،غانا ،النيجر ،مالوي ،يوغندا،
وقد استثمرت شـركة زيـن فـي القارة األفريقية حتى عام 1667م حوالي  8مميار دوالر

ولدييا  30.4مميون مشـترك وتعتبـر الرائدة في مجال االتصاالت في  66من أصل 65
دولة إافريقية التي تتواجد فيو.
الخاتمة:

باعتبار أن لالستثمار دو ار ميما في تحقيق اإلصالح والنمو االقتصادي ،فان

إفريقيا تمتمك مقومات االستثمار في شتى المجاالت أىميا2
 -في القطاع الزراعي 2تممك إفريقيا نسبة معتبرة من األراضي الصالحة لمزراعة مع توفر

الموارد المائية ،لكنو يجب توفير إستراتيجية إدارة الموارد المالية والوسائل الفنية عن طريق

شراكة عربية افريقية؛
 تتوفر بعض الدول اإلفريقية عمى المعادن الثمينة وتمتمك الدول العربية المحروقات،مما يستوجب شراكة منفعة متبادلة بينيما لخمق قيمة مضافة؛
 -ضعف قطاع البنية األساسية خاصة قمة الطرق المعبدة ،مما يتطمب تنشيط التبادل

التجاري باالستثمار في مشاريع البنية األساسية من خالل تعاون مشترك وذو منافع

متبادلة بين الدول العربية واإلفريقية.
وبناء عمى ىذه النتائج األساسية ،يمكن تقديم التوصيات التالية2
يجب عمى الدول اإلفريقية تحسين مناخ االستثمار فييا من خالل2
-

إلغاء الحواجز الجمركية؛

-

تسييل اإلجراءات اإلدارية لجذب المستثمرين؛

-

تقميل التكاليف لتنفيذ أنشطة األعمال فييا.

الهوامش والمراجع المعتمدة:
)1( African Economic Outlook, 2018.
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