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 الممخص:

يمعب االستثمار دورا كبيرا في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية، واألمن واالستقرار 
حيث يسيم في قيام المنشآت والمشاريع اإلنتاجية والخدمية وغيرىا من التكوينات 
فريقيا صاحبة ثاني أكبر بساط أخضر في العالم تمتمك مقومات  الرأسمالية األخرى، وا 

ار في شتى المجاالت، فيي غنية بمواردىا البشرية والمادية، وتتميز بموقعيا االستثم
 .االستراتيجي، واليوم تشيد نشاطا اقتصاديا واسعا وتدفقا الستثمارات كبيرة

ونحاول في ىذه المقالة تقديم مجموعة من االحصائيات واألرقام الخاصة بحجم االستثمار 
دبي العالمية في القارة اإلفريقية وكذا الفرص والشراكة التي قامت بيا شركة موانئ 

والصعوبات التي واجيتيا واستخالص نقاط القوة والضعف التي يمكن االعتماد عمييا من 
 أجل تحقيق استثمارات ناجحة عمى مستوى القارة السمراء.

 يالشراكة واالستثمار األجنبي، االستثمار في افريقيا، موانئ دب الكممات المفتاحية:
 ، مجاالت االستثمار.الميةالع
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Abstract : 

The Investment plays a crucial role in economic and social 

development, security and stability. It contributes to set up 

productive and service institutions and projects and other forms of 

capital formation. Africa has the second largest green field in the 

world possesses the investment components in all fields. It is rich in 

human and material resources, and nowadays there is a large 

economic activity and a flow of large investments.  

We attempt In this article to present a set of statistics and figures on 

the size of the investment and partnership undertaken by Dubai 

World Ports Company in the African continent as well as 

opportunities and difficulties encountered and draw the strengths 

and weaknesses that can be relied upon to achieve successful 

investments in this continent.  

Keywords: partnership and foreign investment, investment in 

Africa, Dubai World Ports, investment areas 

 
 المقدمة:

الصين ضمن قائمة أبرز الدول االستثمارية جاءت اإلمارات في المرتبة الثانية بعد      
مميار  11، والتي بمغت 2016في أفريقيا بناء عمى قيمة رأس المال االستثماري في عام 

دوالر من النفقات االستثمارية وفقًا لمتقرير الذي أعّده قسم االستثمار األجنبي المباشر 
وأظير التقرير ارتفاع ، «فاينانشال تايمز»التابع لمجموعة « إف دي آي إنتميجنس»

، عندما 2015من عام  %161االستثمارات األجنبية المباشرة بقيادة اإلمارات إلى 
 .مميارات دوالر من نفقات رأس المال في مشاريع أفريقية 4,2ضخت 

وسنحاول من خالل دراسة التجربة االمارتية ممثمة في شركة موانئ دبي العالمية      
مدى حجم االستثمار اإلماراتي في إفريقيا وكذا الفرص ما لي اإلجابة عن التساؤل التا

  والصعوبات التي تواجيو؟ وما ىي الدروس المستخمصة من ىذه التجربة؟
 تيدف ىذه الدراسة إلى مايمي أىداف وأىمية الدراسة:

 .تقديم صورة واضحة حول الشراكة واالستثمار 
 فريقية.ابراز مدى أىمية ومزايا االستثمار في القارة اإل 
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 تقديم تجربة ناجحة ومتقدمة في االستثمار في القارة االفريقية 
  توضيح أىمية التخطيط االستراتيجي واقتناص الفرص االستثمارية في افريقيا

 نت خالل التجربة االمارتية 
براز األىداف من خالل المحاور التالية:  وسنحاول اإلجابة عمى التساؤل المطروح وا 

 طار المفاىيمي لمشراكة ولالستثمار األجنبي. اإل: األول المحور 
 االستثمارالمناسب لمشراكة و مناخ ال :الثاني المحور. 
  افريقيا كمجال استثمارياألول:  المحور 
 (.موانئ دبيدولة االمارات ) دراسة الحالة:الرابع:  المحور 

وضوع من خالل التعريف بالم تم استخدام األسموب الوصفي التحميمي منيج الدراسة:
 وتحميميا من أجل الوصول إلى نتائج وقراءتياوكذا وضع االحصائيات  وجوانبو المختمفة

  وتوصيات تخدم الواقع العممي في الجزائر.
 اإلطار المفاىيمي لمشراكة ولالستثمار األجنبي  -1
 الشراكة االقتصادية 1-1
والتعاريف المطروحة حول الشراكة إن المفاىيم  تعريف الشراكة االقتصادية: 1-1-1

األجنبية متعددة نتيجة الختالف األنماط واألشكال، وىي بذلك تختمف عن االستثمار 
األجنبي المباشر من حيث سيطرة المستثمر األجنبي عمى رأسمال والتقنية واإلدارة 

ل من االستثمار حسب ما ترى بعض المنظمات الدولية مث والتسويق، ذلك أن ىذا النوع
 .صندوق النقد الدولي

فالشراكة ىي إتفاقية تعاون طويمة أو متوسطة المدى، بين مؤسستين أو أكثر       
احتمال تنافسيا في المستقبل(، والتي تنوي جمب )مستقمة قانونيا متنافسة أو غير متنافسة 
 (1)أرباح مشتركة من خالل مشروع مشترك.

فاق بين مشروعين أو أكثر قائم عمى التعاون الشراكة األجنبية ىي عقد أو ات          
فيما بين الشركاء ويتعمق بنشاط إنتاجي )مشاريع تكنولوجية وصناعية( أو خدمي أو 

مشتركة، وىذا التعاون ال يقتصر فقط عمى  ودائم وممكيةتجاري وعمى أساس ثابت 
نما أيضا المساىمة الفنية الخاصة بعممية  مساىمة كل منيا في رأسمال )الممكية( وا 
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والمساىمة  ات التجارية والمعرفة التكنولوجية.ماإلنتاج واستخدام براءات االختراع والعال
وبالطبع سوف يتقاسم الطرفان المنافع  ،كذلك في كافة عمميات ومراحل اإلنتاج والتسويق

 واألرباح التي سوف تتحقق من ىذا التعاون طبقا لمدى مساىمة كل منيما المالية والفنية.

(2) 

إن الشراكة تتطمب ىذه العممية جممة من الخصائص  خصائص الشراكة: 1-1-2
  (3) نمخصيا فيمايمي:

  التقارب والتعاون المشترك، أي ال بد من االتفاق حول حد أدنى من المرجعيات
 المشتركة تسمح بالتفاىم واالعتراف بالمصمحة العميا لألطراف المتعاقدة.

 ن.عالقات التكافؤ بين المتعاممي 
 .خاصية الحركية في تحقيق األىداف المشتركة 
  ىي إتفاق طويل أو متوسط األجل بين طرفين أحدىما وطني واآلخر أجنبي

 لممارسة نشاط معين داخل دولة البمد المضيف.
 .قد يكون الطرف الوطني شخصية معنوية عامة أو خاصة 
 م من خالل ال تقتصر الشراكة عمى تقديم حصة في رأس المال، بل يمكن أن تت

 تقديم خبرة أو نقل تكنولوجي أو دراية أو معرفة . . . إلخ.
  ال بد أن يكون لكل طرف الحق في إدارة المشروع )إدارة مشتركة(، التقارب

والتعاون المشترك عمى أساس الثقة وتقاسم المخاطر بغية تحقيق األىداف والمصالح 
 المشتركة.

 مجال النشاط المعني بالتعاون( والتي  التقاء أىداف المتعاممين )عمى األقل في
ينبغي أن تؤدي إلى تحقيق نوع من التكامل والمعاممة المماثمة عمى مستوى مساىمات 

 الشركاء والمتعاممين.
 .تنسيق القرارات والممارسات المتعمقة بالنشاط والوظيفة المعنية بالتعاون 
 االستثمار االجنبي 1-2
يعتبر االستثمار األجنبي المباشر حسب صندوق  :بيتعريف االستثمار األجن 1-2-1

النقد الدولي: ذلك النوع من أنواع االستثمار الدولي الذي يعكس ىدف حصول كيان مقيم 
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في اقتصاد ما عمى مصمحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد أخر، وتنطوي ىذه 
سسة باإلضافة إلى المصمحة عمى وجود عالقة طويمة األجل بين المستثمر المباشر والمؤ 

 (4)تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة.
ويرى "ريموند برنارد " االستثمار األجنبي المباشر عمى أنو: يعبر عن مساىمة      

رأسمال مؤسسة في مؤسسة أخرى، يتم ذلك بإنشاء فرع ليا في الخارج أو الرفع من 
أجنبية رفقة شركاء أجانب، أو ىو وسيمة تحويل الموارد رأسماليا، أو قيام مؤسسة 

الحقيقية ورؤوس األموال من دولة إلى دولة أخرى، وخاصة عند االبتدائية أي عند إنشاء 
 (5)المؤسسة.

أن كل  (: ويتمثل فيO.C.D.E) والتنمية االقتصاديةأما بالنسبة لمنظمة التعاون      
، كل حكومة، كل مجموعة من األشخاص طبيعي، كل مؤسسة عمومية أو خاصة شخص

من          الطبيعيين الذين ليم عالقة تربطيم ببعضيم البعض، كل مجموعة 
بينيا، تعتبر مستثمرا أجنبيا إذا كان  والمرتبطة فيماالمؤسسات لدييا الشخصية المعنوية 

استثمارية  فرع أو شركة تابعة تقوم بعمميات ويعني كذلك لدييا مؤسسة لالستثمار المباشر
 (6).في بمد غير بمد إقامة المستثمر األجنبي

ينطوي االستثمار األجنبي المباشر عمى تممك المستثمر األجنبي لجزء أوكل      
المشروع المعين ىذا باإلضافة إلى قيامو بالمشاركة في إدارة المشروع مع االستثمارات في 

طرتو الكاممة عمى اإلدارة والتنظيم االستثمار المشترك أو سي المستثمر الوطني في حالة
االستثمار فضال عن قيام المستثمر األجنبي بتحويل  في حالـة ممكيتـو المطمقـة لمـشروع

الفنية في جميع المجاالت إلى الدول  كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبـرة
 (7).المضيفة

ما شيدتو الساحة العالمية  بحسب :االستثمار األجنبي المباشرأنـواع أشكال و  1-2-2
االقتصادية بخصوص مختمف توّجيات وتطّورات التي ميزت تدفقات االستثمار المباشر 

ويأخذ االستثمار األجنبي ، األجنبي، أّن ىذا األخير اّتخذ ويّتخذ أنواعا مختمفة وأساسية
 ي:ما يمما تسمح بو قوانين البمد المضيف نوجزىا في المباشر العديد من األشكال بحسب

(8) 
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  شركة ممموكة بالكامل في البمد المضيف تقوم قيام المستثمر األجنبي بتأسيس
 .االستثمار أو بتنفيذ مشروع معينب
 بتممك كامل حصص رأس المال أو أغمبيا في شركة  قيام المستثمر األجنبي

 قائمة بالفعل في البمد المضيف.
 تثمر محمي في البمد شركة مشتركة مع مس بتأسيس قيام المستثمر األجنبي

 المضيف.
بشكل شائع  االستثمار المباشر األجنبيتمك األشكال ىي التي يجري من خالليا ن إ

 عمى أساس معيار الممكية ومعروف والتي تبمورت
 (9)وىناك أشكال عديدة اخرى لشراكة واالستثمار األجنبي المباشر: 

 ولى ىي ن األيعني عامة اتفاق يحدث بين مؤسستي :اإلنتاج من الباطن
من الباطن، ومنو المؤسسة    مر والثانية ىي التي تنتج المؤسسة التي تصدر األ

المصدرة لألمر تفوض المؤسسة التي تنتج من الباطن القيام بإنجاز جزء من اإلنتاج أو 
ىي  أي المؤسسة المصدرة لألمر ـ كمو عوضا عن أن تقوم بو ىي بنفسيا، مع بقاءىا

 ئنيا.تجاه زباالمسؤولة ا
 :بيا تعاقد مؤسستين، األولى أجنبية والثانية محمية، مبني  ىويعن عقود التسيير

تسيير المؤسسة المحمية أو إنجاز مشروع معين  تؤمنجنبية ن المؤسسة األأساس أعمى 
ل قدرات المشروع بأكممو لمشركاء المحميين حتى نقضائيا تحوّ ا دوذلك لفترة محددة وعن
 و.يتسنى ليم اإلشراف عمي

  الثنائية، وىذه من العقود ذات الصيغة  ةىي مجموع واالمتياز:عقود الترخيص
تجمع بين طرفين  العقود تتضمن نوعين رئيسيين ىما: عقود الترخيص وعقود االمتياز،

وىما الطرف األول الممثل في مؤسسة أجنبية ما والطرف الثاني الممثل في مؤسسة 
المتنازل، والطرف الثاني المتنازل لو، بمقتضاىا ىو  فييا حيث الطرف األول محمية ما،

التي  ممموسةالعن األصول غير  المتنازلب يقوم الطرف األول )المؤسسة األجنبية(
ىذه األخيرة يكون ليا  ،وىو )المؤسسة المحمية( منحيا لمطرف الثانيتم ثومن تمتمكيا، 
 . ستخداميااالحق في 
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 ين الحكومة وطرف خاص لتشغيل مشروع عقد اإلدارة ىو اتفاق ب :عقود اإلدارة
في مقابل أتعاب، والحكومة ال تحصل عمى مبمغ ثابت )كما في حال التأجير(، ولكنيا 
مسؤولة عن استثمارات ثابتة )وىو ما ال يحدث في حالة عقد االمتياز(، وىي تممك 

 أغمبية المشروع )وىو ما يتميز عن المشروع المشترك(.
 مستثمرالجنبي )األ فبين الطر  تفاقا عبارة عن يى :عقود المفتاح في اليد 
عمى أساس قيام  مبني ،لخ(اوطنية...ال مؤسسةالوطني )الحكومة، ال الطرفجنبي( و األ

نتياء منو وبداية تشغيمو، عندىا ستثماري إلى غاية االاالطرف األجنبي بإنجاز مشروع 
 .واإلشراف عميو لتشغيمو -الوطني  –المحمي  يتم تسميمو لمطرف

تختمف دوافع المستثمر الراغب في  .االستثمار األجنبيالشراكة و دوافع  1-2-3
ونعرض المستثمر،  واستقبال ىذا في جذب دوافع البمد الراغب االستثمار خـارج وطنو عن

  :يمي أىم دوافع الطرفين فيما
 دوافع المستثمر األجنبي. 
 زيـادة العـوائـد _  
  زيادة المبيعات _ 
  خاطرتخفيض الم _
 وضمانتحسين الموارد  _
 من المزايا المكانية  _ االستفادة 

 والتوسعالنمو  والرغبة فيحماية أسواق المستثمر _ 
 الييمنة والرغبة فيالسياسة االقتصادية لدولة المستثمر _ 
 دوافـع البمـد المـضيف. 
 سد فجوة االدخار االستثمار_ 
 تحسين وضعية ميزان المدفوعات -
 واإلنتاج الوطنيتراكم في الرأسمال الثابت زيادة ال_ 
 االستغالل األمثل لمموارد المالية األجنبية_ 
 االستغالل األمثل لمموارد الطبيعية_ 
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 تخفيض مستوى البطالة_ 
 نقل التكنولوجيا الحديثة_ 
 االستثمار: المناسب لمشراكة و مناخ ال -2
 .تعريف مناخ االستثمار 2-1

تـؤثر  والمؤشرات واألدوات التيعرف مناخ االستثمار بأنو مجموعة السياسات ي       
عمى القرارات االستثـماريـة، فيـو مجموعـة من المكـونات  أو غير مباشر مباشر بطريـق

وجـذب تشـير في مجموعيا إذا ما كان ىنـاك تـشجيع  واألدوات والمـؤشرات التي والمعوقـات
 (10).أم ال وتحفيـز االستثـمار

 :مكونات مناخ االستثمار 2-2
ويتكون مناخ االستثمار من مجموعة عوامل تحدد مدى مالءمة البيئة السياسية      

 :الستقطـاب وتوطين االستثمار ودرجـة جاذبيتـوواالستثمارية والتشريعيـة،  واالقتصادية
صر الدالة من العنا وتشمل مجموعة .االقتصادية لممناخ االستثماري المكونات 2-2-1

 (11): ومن أىميا عمى مستوى آداء االقتصاد الوطني

 ينظر إلى السياسة االقتصادية بخصوص المناخ : لسياسة االقتصاديةا
وسياسة  والسياسة النقديةسياسات فرعية ىي السياسة المالية  االستثمار من خالل ثالث

 .الخارجية التجارة
  ة من أىم األدوات االقتصادية تعد السياسة المالية لمدول: الماليةالسياسة

عمى المتغيرات االقتصاديـة. إذ تؤثر في الطمب الفعمي  من تـأثيرات ليا وذلك لماالرئيسية 
 وغيرىا.لألسعار  والتشغيل والمستوى العام مستويات النشاط وبالتالي في

  تشير السيـاسة النقدية إلى التغيير المخطط في عرض النقود : النقديةالسياسة
السياسة النقدية  وقـد تـكونعـمى الطمب الكمـي في االتجـاه المـرغوب،  التأثير بغرض

 .توسعية أو انكماشية
 تسـاىم ىذه السياسـة في تحسين مناخ االستثمار  :سياسة التجارة الخارجية

إزالة  وتعمل عمىالموجية لمتصدير،  ومشجعة لالستثماراتلمصادرات  عندما تكون محفـزة
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ومنخفضة تعرقل التجارة الدولية، متميزة بتعريفة جمركية مرنة  القيود التـي أو التخفيف من
 .بعيدة عن التعقيدات البيروقراطية وسيمة التنفيذقميمة اإلجراءات  وشفافة،

  لمدراسات السابقة في ىذا المجال، يتم اتخاذ الناتج  : استناداً قالسوحجم
فرد أو معدل نمو السكان، كمؤشر لقياس لم االجماليجمالي أو الناتج المحمي االالمحمي 

 األجنبي االستثمارحجم السوق. يكتسب مؤشر حجم السوق أىمية كبيرة في استقطاب 
 االستثماراتالتي تتميز بتوافر أسواق كبيرة المزيد من  االقتصاداتالمباشر، حيث تجذب 

حجم السوق الصناعية والزراعية والخدمية لذلك فان اشارة معامل  المجاالتفي كافة 
 (12).يتوقع أن تكون موجبة

 إن اتجاه االقتصاد لمتعامل مع العالم الخارجي،  :درجة االنفتاح االقتصادي
قيود عمى حركة التبادل التجاري أو عناصر اإلنتاج األمر الذي  معناه عدم وجود أيـة

اق( األسو اختالالت في ىذه  وعدم وجودفي توجيييا،  يضمـن حسـن الكفاءة االقتـصادية
فكمما كانت درجة االنفتاح مرتفعة دلَّ ذلك عمى تحسن أكثر في المناخ اإلنتاج،  عناصر

 .والعكـس صحيحاالستثماري 
 المؤشرات أىم أحد االقتصادي النمو معدل يعتبر :ونموه المحمي االقتصاد قوة 

 واعتبر االستثمارية، قراراتيم اتخاذ عممية في المستثمرون عمييا يستند التي االقتصادية،
 في االرتفاع وراءه كان الناشئة، االقتصادات ظيور أن االقتصاديون، المحممون معظم
 مرتفعـة نمو معدالت تحقيق عمى مقدرتيا االقتـصادات ىـذه أثبتـت حيث النمو، معدل

  (13).طويمة لفترة عمييا والمحافظة
 في يرئيس بدور المؤشرات ىذه تقوم :الكمي االقتصادي االستقرار مؤشرات 

 (14)المؤشرات:  تمك أىم يمي فيما نستعرض. المباشر األجنبي االستثمار جذب
 في االستقرار توافر مدى تبين التي المتغيرات أىم أحد التضخم يعتبر :التضخم 

 عمى التضخم انخفاض أو ارتفاع يؤثر. لالستثمار المضيفة لمدولة االقتصادية البيئة
 .عكسية المتغير ىذا اشارة تكون أن ويتوقع المباشر ياألجنب لالستثمار الواردة التدفقات
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 عمى المضيف البمد في النقدية الكتمة نمو معدل ارتفاع يساىم :النقدية الكتمة 
 الخاصة االشارة فإن لذلك المباشر، األجنبي االستثمار جذب بالتالي القروض، تحفيز
 .موجبة تكون أن يتوقع المتغير بيذا
 أساسية عناصر بثالثة األجنبي المستثمر ييتم :سيةاألسا والبنية التكاليف 

 إلى باإلضافة األرباح عمى والضرائب العاممة واليد الخامـة المواد تكمفـة ىـي لمتكاليف
 النظر ينبغي العاممة واليد الخامة المواد تكاليف قيمة تحديد فعند التضخم، معدل مستوى

 يؤخذ األخيرة الحالة وفي الخارج، من وردستست أنيا أم المضيف البمــد في توفرىا مدى في
 لالستثمار المضيف البمد عممة صرف سعر وىو التكاليف ىـذه حسـاب في جديـد عنصر
 .تقمبو أو استقراره ومدى
 أسواق إلى باإلضافة لالستثمار المضيف البمد سوق ويشتمل :السوق حجم 

 بعدد السوق حجم قاسوي. عوائق دون إلييا التصدير يمكن التي المجـاورة البمدان
 الشرائية القوة االعتبار في األخذ مع ومستقبال، حاليا لممنتوج والمستخدمين المستيمكين

 الحالية االقتصاديـة والوضعية التضخم ومعدالت الحكومي اإلنفاق ومستوى لألفراد
 عمى الطمب في المؤثرة المؤشرات من وغيرىا انكماش أو نمو من المستقبل في والمحتممة
 . المعني االستثماري المشروع منتجات

 اشارة تحديد في االقتصادية الحرية مؤشرات تختمف :االقتصادية الحرية مؤشرات 
 أىم بعض يمي فيما. المضيفة الدول المبـاشر إلى األجنبي االستثمار تدفقات

  (15)المؤشرات:
 الخدمات توافر مدى المؤشر ىذا يوضح :والمصرفية المالية الحرية مؤشر 

 بكافة االئتمان عمى األجنبي المستثمر حصول وامكانية المختمفة المصرفية والمنتجات
 .المحمية المؤسسات تتمقاىا التي المزايا
  أو الشركات،  االستثماريقيس ىذا المؤشر القيود عمى  االستثمار:مؤشر حرية

مى وعدم القدرة ع األجنبيحيث أن مثل ىذه القيود قد تؤدي إلى عزوف المستثمر 
 .استقطابو
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  حيث األجنبيعمى قرار المستثمر  االدارييؤثر مؤشر الفساد  االداري:الفساد ،
يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن  االستثماريةأن انتشار وتفشي الفساد في البيئة 

 واألفراد، مما يؤثر عمى قدرة الشركات األمانعدم  يشيع جو منفييا، حيث  االستثمار
 .عمى تنفيذ العقود

 قد يتساوى عائد االستثمار في بمدين مختمفين غير أن : درجة مخاطر االستثمار
تعرض ليا االستثمار حاال أو مستقبال في أحدىما تكون أقل من  المخاطر التي قد

االستثمار حيث تقل المخاطر بمختمف أنواعيا  األخرى، مما يجعل المستثمر يفضل
 .والسياسيةاالقتصادية 

 :قتصادية لممناخ االستثماريالمكونات غير اال 2-2-2
 ولكنيا تؤثرالعناصر التي ليس ليا عالقة مباشرة بالنشاط االقتصادي  وتتمثل في     

 وتيسيره وتوفير البيئةغير مباشرة من خالل تسييل العمل االقتصادي  فيو بطريقة
 .، نورد فيما يمي أكثرىا أىميةومتنوعةوىي متعددة ، المناسبة لألعمال، أو العكس

  نظرا لتأثر النشاط االقتصادي بالوضع  :واالستقرار األمنيالنظام السياسي
فـإن عدم استقرار نظام الحكم يتبعو عدم استقرار السياسة  لمبمد الـسياسي الـداخمي

المستثمر األجنبي غير مطمئن عمى مستقبل استثماراتو  االقتصادية الـشيء الـذي يجعـل
كان نظام الحكـم السياسي مستقرا كمما والعكس كممـا  ،في البمد غير المستقر سياسيا

 وجذب المزيدعمى زيادتيا  تـشجيعو ومن تـماطمأن المستثمر عمى مستقبل استثماراتو 
 .منيا
 تختمف مسميات القوانين التي تحكم عمميات االستثمار من  تشريعـات االستثمـار

عمميـة االستثمارية تشمل عدة نواحي كما تتعـدد داخـل البمـد الواحد. ألن ال بمد إلى آخـر،
والضـريبية األجـنبية،  وتحصيل العمالتدفـع  والماليـة مثـلالممكية،  منيا القانونيـة مثـل

 .القوانين المؤثرة عمى قرارات االستثمار وغيرىا من... والجمارك قانون الضرائب مثـل
 مكانية تحويل وأىم ىذه القيود تمك المتعمقة بالممكية :القانونيةلقيود ا األرباح  وا 

فقـد تضـع الـدولة المضيفة لالستثمار نسبة قصوى لمممكية ر، والتصديـ وحرية االستيراد
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من سيطرت المستثمـر عمى إدارة المشـروع األمر غير المـرغوب فيو من  األجنبية تحد
 .الطـرف األجنبي

جزئيا أو تحت شروط ما،  كـما أن منع تحويل أرباح االستثمار إلى البمـد األم كميـا أو
 .مع اليدف األساسي لممستثمر األجنبي يتعارض

 قد يكون ىذا الرأي لو موقف مناىض لالستثمار األجنبي أو : موقف الرأي العام
اآلخر سواء  ومـناىـضا لبعضومرحبا ببعضـو  وقد يكون ،اختمفت مصادره مرحبا بو، ميما

 ينتمي إليو.  أو إلى قطاع النشاط الذي بالنظر إلى مـصدره
 افريقيا كمجال استثماري -3

، ألقيت المتواضع خالل السنوات السابقةعن تفسيرات ألداء أفريقيا االقتصادي  اوبحث     
عمى موقعيا الجغرافي غير الموات، بما في ذلك بعدىا عن األسواق الرئيسية،  الالئمة

فة السكانية المنخفضة والظروف المناخية وكثرة عدد البمدان غير الساحمية فييا، والكثا
 (16).غير المواتية

الجمـع الفريد بين العوامل الجغرافية والتاريخية والييكمية في أفريقيا قد اجتذب  لكن     
إلى مناطق محصورة المواد األولية الموجو نحو إنتاج  تقميديا االستثمار األجـنبي المباشر

لتكنولوجيا المسـتوردة، ال تربطيا سوى صالت محدودة من ا كبيرا قدراالتصدير، تستخدم 
ببقية قطاعات االقتصاد وال تحقق سوى قدر ضئيل من األرباح التي يمكـن إعـادة 

كما جنح ىذا النوع من االستثمار األجنبي المباشر إلى أن يكون أكثر تقمبًا  ،اسـتثمارىا
 (17) .مقارنة بالقطاعـات األخرى

 الفريقية كمجال استثماري:مؤىالت القارة ا 3-1
_ ىذه المنطقة مؤىمة بحكم التنوع والثراء الموردي الذي تمتمكو وبحكم وجودىا ضمن 

 أكثر من تكتل اقتصادي افريقي، حيث يتيح ذلك فرص أوسع لنجاح تمك االستثمارات.
دولة يزيد عدد سكانيا عن مميار نسمة، وىي ثاني أكبر قارة من حيث  45_ تضم افريقيا 

 (18)لمساحة وعدد السكان باإلضافة إلى كونيا غنية بالموارد والثروات.ا
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من السكان تحت سن  % 70_ ىي القارة األكثر شبابا من حيث أعمار السكان حيث أن 
سنة ويرتبط ىذا مباشرة بموضوع القوى  18فيما بيمغ متوسط االعمار في أفريقيا  25

 العاممة واألسواق.
قتصاد األسرع نموا وتأتي منطقة شرق افريقيا ثانيا بعد غرب _ تعتبر القارة صاحبة اال

 2014إفريقيا من حيث سرعة نمو االقتصاد، ومن حيث االستثمار األجنبي ففي سنة 
 (19)تريميون دوالر. 1,26مميار دوالر من إجمالي  55اجتذبت القارة ما قيمتة 

 تحديات القارة االفريقية  3-2
لقوى الخارجية في كافة المجاالت وتحديدا االقتصادية وخصوصا _ المنافسة القوية بين ا

بين دول منطقة الخميج والصين والواليات المتحدة األمريكية وىو ما قد يشكل منطقة 
 لتصفية الصراعات السياسية ونفوذ المناطق.

_ تعاني بعض المناطق من مشاكل إدارية وأمنية مثل تنامي الحركات الموصوفة 
الشباب المجاىدين في الصومال مما ييدد المصالح االقتصادية  باإلرىاب مثل

 واالستثمارية األجنبية.
_ عدم االستقرار السياسي وكثرة االنقالبات والتي أدت في كثير من االحاالت إلى حدوث 

 الحروب االىمية طويمة المدة.
 _ الضعف الكبير في البنية التحتية وتحديدا قطاع المواصالت والنقل.

 ف وعدم وضوح التشريعات والقوانين التي تحكم االتفاقيات والشركات االقتصادية._ ضع
 (موانئ دبيدولة االمارات ) دراسة الحالة: -4
 (موانئ دبيلمحة تاريخية ) 4-1

في أعقاب دمج "سمطة  2005تأسست "موانئ دبي العالمية" رسميًا في سبتمبر      
الدولية"، لتصبح بذلك واحدة من أكبر مشغمي الموانئ في  موانئ دبي" و"موانئ دبي

سجمت "موانئ دبي" نموًا حادًا حيث وصل عدد الحاويات التي  2008العالم، وفي عام 
 (20)مميون حاوية نمطية. 11.8تمت مناولتيا إلى 

من أكبر مشغمي المحطات البحرية في العالم، حيث  موانئ دبي العالمية تعد شركة     
ميناء ومحطة بحرية تتوزع عمى قارات العالم الست، عمى  78تشغيل أكثر من  تتولى
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رأسيا ميناء جبل عمي الذي يعد أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق األوسط، والذي 
عمى مدى عشرين عامًا متتالية، وتمتد  اختير بالتصويت كأفضل ميناء بحري في المنطقة

وفي العقد األخير برزت القارة األفريقية  ،لى آسيامحفظة أعمال الشركة من األمريكيتين إ
سوقًا واعدة، وفييا مجاالت استثمارات  باعتبارىاكمحور تركيز إستراتيجي نشٍط لمشركة، 

 .واسعة وفرصة لتواجد اإلمارات في القرن األفريقي ودول القارة بشكل عام
 األفريقية:رة في القا العالمية موانئ دبياستثمارات شركة  ضخامة وحجم 4-2

تتواجد حاليًا "موانئ دبي العالمية" في سبع دول أفريقية، إثتنان منيا في شمال       
في الغرب األفريقي ىي السنغال، والكونغو  مصر والجزائر وواحدة أفريقيا ىما:

الديمقراطية في وسط أفريقيا، وجيبوتي وصومالالند بمنطقة القرن األفريقي، وموزمبيق في 
دولة  استراتيجيةإطار  القارة تحتفي  قارة. ومن المتوقع أن تتوسع الشركةجنوب ال

 .واالقتصادية الخارجية اإلمارات في االستثمار في الموانئ كأحد محددات سياساتيا
عمى امتياز إدارة  2005حصمت شركة موانئ دبي عام  (21):جيبوتيدولة  4-2-1

من أوائل الموانئ التي طورتيا    تعد جيبوتيو سنة،  50ميناء جيبوتي الرئيسي لمدة 
، 2006 عامفقد أنشأت محطة حاويات دوراليو في  ،شركة "موانئ دبي العالمية" في القارة

وىو أكبر ميناء في شرق أفريقيا، وأكبر جية توظيف في داخل جيبوتي، حيث يعمل 
 عمما بأنمن مواطني جيبوتي،        موظف، معظميم 1000ما يقرب من  حالياً  بو

 . قطاع النقل يمثل نحو ثمث الناتج المحمي اإلجمالي لجيبوتي
كيمومترات من العاصمة جيبوتي باتجاه غربي المدينة،  5يقع دوراليو عمى بعد       

مميون وحدة. وبموجب اتفاق االمتياز حصمت  1.2ويضّم ثالثة أرصفة واسعة تبمغ 
       موانئ دبي العالمية في المئة، بينما حصمت  67حكومة جيبوتي عمى حصة تبمغ 

 .من المشروع %33عمى 
فيو أّن شركة  تدعي، قدمت جيبوتي دعوى قضائية ضد بوريو، 2014لكن في عام      

لضمان حقوق إدارة ميناء  2006بشكل غير شرعي في عام  رشاويموانئ دبي دفعت 
ات جيبوتي ضد الحاويات. لكن المحكمة التجارية البريطانية في لندن أسقطت جميع اتيام
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وحكمت المحكمة في قرارىا النيائي الجزئي بدفع  ،2016بوريو في مارس من عام 
 .جيبوتي تكاليف التحكيم لشركة موانئ دبي ولبوريو

، وّقعت موانئ دبي العالمية اتفاقية مع 2018في مارس  :الصومال دولة 4-2-2
ميناء بربرة،  وادرهتشغيل بموجبو الشركة حّق  لجيبوتي، تتولىحكومة صوماالند المجاورة 

مميون دوالر أمريكي، عمى أن تحصل موانئ دبي العالمية عمى  442باستثمارات قدرىا 
وأكد وزير خارجية الصومالمالند " إن  %19واثيوبيا عمة  % من األسيم51حصة قدرىا 

ب الفائدة التي نتوقعيا من تطوير الميناء يتمثل في دخول العديد من المستثمرين األجان
يجاد فرص العمل وبالتالي زيادة اإليرادات  (22. )وا 

، حصمت الشركة في العمق األفريقي عمى 2018 مارس سنةفي : الكونغو 4-2-3
عامًا لتطوير ميناء بنانا الواقع عمى ساحل المحيط األطمسي في  30امتياز مدتو 

المائة من % في 70وستحصل "موانئ دبي العالمية" عمى  ،جميورية الكونغو الديمقراطية
% في المائة من 30عمى  حكومة جميورية الكونغو الديمقراطية تحتفظاألسيم، في حين 

 المشروع. 
عمى ساحميا البالغ  ميناءإلى تطوير  طويالسعت جميورية الكونغو الديمقراطية و      
من تمك التي تستطيع الوصول إلى تمك    كيمومترًا لمتعامل مع سفن أكبر  37طولو 
في ماتادي وبوما المذين يقعان في  الكونغو وتحديداً ة حاليًا عمى طول نير الموجود

الطريق إلى نير الكونغو، وىما ميناءان غير قادرين عمى التعامل مع حركة المرور من 
خطوط الشحن الكبيرة؛ بسبب االفتقار إلى القدرة والمشاريع، وفقًا لدراسة أجرتيا شركة 

نية التحتية لجميورية الكونغو الديمقراطية. ونتيجة لذلك، برايس ووترىاوس كوبرز من الب
جميورية الكونغو الديمقراطية تعتمد عمى نقل الشحنات من بوينت نوار في جميورية  فإن

 .الكونغو المجاورة
مع تقدم الشركة في خططيا لمتوسع في القارة،  (:السويس قناة)مصر دولة  4-2-4

القتصادية لقناة السويس والشركة المصرية القابضة موانئ دبي العالمية والمنطقة ا وقعت
لمنقل البحري، مذكرة تفاىم لتطوير ميناء جاف بمنطقة السادس من أكتوبر المصرية تبعد 

 .كم 33عن القاىرة 
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الميناء الجاف ىو ميناء الستقبال البضائع وال يكون بالبحر إنما يكون عمى اليابسة،      
 .ميمًا في تنشيط حركة التجارة والصادراتوتؤدي الموانئ الجافة دورًا 

عام مع مالي لبناء 20وقعت دبي العالمية عمى امتياز مدتو  مالي:دولة  4-2-5
ىكتار خارج باماكو عاصمة البالد وأكبر  1000وتشغيل مركز لوجيستي تبمغ مساحتو 

مدنيا يضم مركز االمداد والتموين فيو مستودعات الحاويات الداخمية ومحطات شحن 
الحاويات والتي ستسيل تصدير واستيراد السمع. ويتوقع أن يبدأ البناء في المرحمة األولى 

  (23).2019مميون دوالر في سنة  50من المشروع باستثمارات أولية تقديرية تبمغ 
وفي الجزائر أيضًا، حصمت (: جن جن -موانئ دبي العالمية  )الجزائر دولة 4-2-6

 إنعامًا وقال بيان صادر عن موانئ دبي العالمية  30الشركة عمى عقد امتياز مدتو 
جن، ينسجم مع إستراتيجية الجزائر لتنمية ميناء جن  الميناءحصوليا عمى حقوق تشغيل 

كمم إلى  350يقع عمى بعد  الذي-جنجن -  أصبح اسمو اآلن موانئ دبي العالمية الذي
بمناولة البضائع السائبة  احاليالميناء، الذي يقوم  ويشكلالشرق من الجزائر العاصمة، 

تطويره ليصبح مركزًا  البالد، وسيتمّ فقط، المحطة البحرية الرئيسية لممنطقة الشرقية في 
 إقميميًا إلعادة الشحن في منطقة غرب المتوسط. 

% من العمميات التجارية 60أما ميناء الجزائر العالمي الذي يتولى أكثر من       
ليمبي حاجات السوق المحمي بالدرجة األولى  أيضاتطويره  فسيتم الخارجية في الجزائر

خبرات فريق عمل موانئ دبي العالمية، إذ تتضمن  مباشرة منعمى اعتبار أنيا ستستفيد 
أولويات العمل تقميص االكتظاظ في ساحة الحاويات والتأخير اإلداري في الميناء الذي 

 .لسنوات األخيرةفي ا     أثر سمبًا عمى القدرة التنافسية لمجزائر
 2008ففي السنغال بدأت الشركة سنة  (:ميناء دو فوتور )السنغالدولة  4-2-7

تسيير محطة الحاويات بميناء داكار، بعد فوزىا بمناقصة ضد منافستيا الرئيسية شركة 
"بولوري لوجستيك" الفرنسية، وتستثمر الشركة اإلماراتية حوالي نصف مميار دوالر أميركي 

 (24).ارفي ميناء داك
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بعد االنتياء من أعمال البناء، سيضم بورت دو فوتور المتكامل منطقة اقتصادية و     
وقال مشّغل الميناء إّن  ،لوجستية متاخمة لمطار بميز دياجني الدولي الجديد ومنطقة

 .الميناء سيوفر حركة شحن سمسة إلى الدول المجاورة غير الساحمية في القارة األفريقية
عيدت موانئ دبي العالمية أيضًا بتقديم خطة رئيسية إلعادة تطوير ميناء كما ت       

داكار القديم إلى مركز رئيسي لموجستيات وبوابة. ونشرت "موانئ دبي العالمية" في وقت 
سابق من العام الحالي دراسة عن األثر االقتصادي لدورىا كمشغل لمحطة حاويات 

وقالت  ،لي استفادوا من أنشطة تشغيل الميناءمواطن سنغا 31000داكار، مشيرة إلى أّن 
% في المائة من 40الشركة أيضًا "إّن أنشطة موانئ دبي العالمية أدت إلى ارتفاع يصل 

، مدعومة باستثمارات الشركة في 2015و 2010واردات وصادرات داكار بين عامي 
 ."البنية التحتية

فاق مع حكومة موزمبيق توصمت موانئ دبي العالمية إلى اتموزمبيق:  دولة 4-2-8
، مع خيار تجديده لمدة 2033لتمديد امتياز شركة موانئ دبي لميناء مابوتو حتى عام 

سنوات أخرى. وسيحل ىذا االمتياز محل اتفاق سابق انتيت مدتو وتوّلت بموجبو  10
 .2018و 2008موانئ دبي العالمية بتشغيل المحطة بين عامي 

ىذه لى أن طول السواحل االفريقية وأىميتيا وفر يمكن اإلشارة إ وفي األخير     
شركة  (25) :من المؤسسات التي غزت الموانئ األفريقية، ومن أىميا األرضية لعدد

إحدى أذرع شركة بولوري ذات الحضور القوي  تعد"بولوري لوجستيك" الفرنسية التي 
كة "ميرسك" بمنطقة غرب ووسط أفريقيا، شركة "آي بي أم تي ترمينالز" التابعة لشر 

ثانية الشركات االستثمارية في مجال الموانئ بأفريقيا ولدييا  تعدالدانماركية، والتي 
 .وأنغولة والتوغو ومصر نيجيريا حضور في

  الخاتمة:
يعتبر االستثمار الخميجي وتحديدا االمارات نموذجا متقدم في الشراكة مع القارة      

ير عدد كبير من المراكز البحرية االفريقية حيث تمكنت شركة موانئ دبي من تطو 
االفريقية مما وفر العديد من مناصب العمل وساىم جزئيا في تحسين المستوى المعيشي 
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والسنيغال، رغم المشاكل مع دولة  جنوب الصومالفي بعض المناطق عمى غرار 
 .جيبوتي

اإلماراتية ىناك العديد من التوصيات التي يمكن الخروج بيا من التجربة  التوصيات:
 أىميا:

_ افريقيا غنية بواردىا الطبيعية النباتية والمعدنية وىذا يستوجب أن تتركز االستثمارات 
 في الموارد وأن تكون ىناك شراكة مع القطاع الخاص والعام الستغالل ىذه الفرص.

ة االقتصادية _ التركيز عمى عقد المقاءات والمنتديات التعريفية المتعمقة بأىمية الشراك
 وفوائدىا عمى جميع األطراف وىذا ما نجحت في دولة االمارات.

_ التركيز عمى مجال محدد واالستثمار فيو مما قد يكسب ميزة تنافسية رائدة عمى غرار 
موانئ دبي في مجال الحاويات وتسير الموانئ، وبإمكان الجزائر التركيز عمى مجال 

 الطاقة والكيرباء.
ستفادة من العمق والموقع الجغرافي ضمن القارة اإلفريقية وىو ما يمكن أن يشكل _ اال

 ميزة تفوقيو عمى دول أخرى مثل االمارات والصين والواليات المتحدة األمريكية.  
 المراجع:

                                                           
)1  ( Boualem Aliouat ,Les Stratégies de coopération Industrielle 

(Paris :Ed Economica,1996),P14. 

، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، بيروت، ص االقتصاد الدولي عوض اهلل زينب حسين،( 2) 
426. 

، رسالة التفاقيات الشراكة العربية األورو متوسطية دراسة تحميمية وتقيميةعمورة جمال، ( 3) 
 .159، ص2006_2005دكتورة غير منشورة، جامعة الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية،  المدخل إلى السياسات االقتصادية الكمية( عبد المجيد قـدي، 4)
 .251،  ص 2003الجزائر، 

)5  ( Raymand Bernard,  Economie Financière International ,ED 

PUF,Paris,1997,p91. 

)6  ( O.C.D.E, définitions des référence détallé des investissements 

internationaux, Paris, 1983, P14. 
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، مؤسسة شباب نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبيةأبو قحف عبد السالم،  (7)
 .13ص2001الجامعة، االسكندرية، ،

أىمية االستثمار المباشـر األجنبي في الدول العـربية مع دراسة مقارنـة بين ضيــل، ( فــارس ف8)
، مصر والمممكة العربية الـسعـودية رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة الجزائر، الجــزائـر
 .24، ص2004

 .43_37مرجع سابق، ص ص  (9)
، رسالة مى االقتصاد الجزائرياالستثمار األجنبي المباشر وأثاره ععبد الكريم بعداش، ( 10)

 .59، ص2008_2007دكتورة غير منشورة، جامعة الجزائر العاصمة، 
 .67 59نفس المرجع، ص ص ( 11)
محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية، ( محمد اسماعيل جمال قاسم حسن، 12)

 .20، ص2017صندوق النقد العربي، جويمية
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/Determinants%20of%20foreign

%20direct%20investment1.pdf 

، رسالة ماجستير، االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بين اإلصالح والواقع( خير قدور، 13)
 .88، ص2003/2002كمية العموم االقتصادية وعموم التـسيير، جامعـة الجزائـر، 

 .20مرجع سابق، ص حسن،قاسم جمال  ( محمد اسماعيل14)
 .21( نفس المرجع، ص15)
إعادة النظر في دور االستثمار  التنمية االقتصادية في أفريقيا( مجمس التجارة والتنمية، 16)

 .3، ص2005، جنيف، أكتوبر األجنبي المباشر
 .3( نفس المرجع، سابق، ص17)
، متوفرة عمى ال االقتصاديأبورفاي العالقات التركية االفريقيا في المج( يوسف خميس، 18)

 .20/12/2018الرابط، تاريخ االطالع
 http://dspace.iua.edu.sd/bitstream....%D9%8A.pdf 

 نفس المرجع.( 19)
 http://dpworld.ae/ar/content/15/174الموقع الرسمي لموانئ دبي ( 20)
لعالمية اقتصاد الموانئ موانئ دبي اسامي مظير قنتقجي، ىنادي عصام الشامي، ( 21)

، ص 2018، أكتوبر 77، مجمة االقتصاد اإلسالمي العالمية االلكترونية، العددأنموذجا
16. 
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