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الممخص:

يعتبر االستثمار أوؿ مصدر لمتنمية فيو يمعب دور كبير في رفع مداخيؿ البمد،

وخمؽ المزيد مف فرص العمؿ ،وليذا أولت الجزائر لالستثمار أىمية بالغة سواء كاف
داخميا أو خارجيا ،ووجدت أف االستثمار في الدوؿ االفريقية مناسب جدا لما يتيحو مف

فرص استثمارية واعدة ،وىذا عف طريؽ تشجيع الحكومة لممؤسسات االقتصادية
الجزائرية ،ولقد اغتنمت العديد ىذه المؤسسات الفرصة واستثمرت في عدد مف دوؿ
افريقية ومف أىميا مجمع سيفيتاؿ.
ومع ىذا مازالت االستثمارات الجزائرية داخؿ البمداف االفريقية لحد اآلف غير

كافية لمنيوض باالقتصاد الجزائري ويتطمب مزيدا مف المجيودات .

الكممات المفتاحية  :االستثمار ،الشراكة ،الفرص االقتصادية ،المؤسسات االقتصادية.
Abstract:
Investment is the first source of development. It plays a major role
in raising the country's income and creating more jobs. This is why
Algeria has given it a great importance both internally and
externally, and has considered that investment in African countries
is very suitable for its promising investment opportunities; this is
through the encouragement of the government to the Algerian
economic companies.
ــــــــــــــــــــــــ
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We came out in this research that a number of these
institutions have took advantage of this opportunity and invested in
a number of African countries, the most important of which is the
civital group. However, this paper concluded that Algerian
investments within African countries have so far been insufficient
to promote the Algerian economy and require further efforts.
Key words: investment, partnership, economic opportunities,
economic companies.
مقدمة:

في إطار عولمة اقتصادية متكاممة سعت العديد مف دوؿ العالـ تطوير منظومتيا

االقتصادية ،بغية تحقيؽ مكانة تنافسية في السوؽ العالمي ،فانتيجت آليات وسبؿ
اقتصادية مختمفة لتحقيؽ ذلؾ ،ويعتبر االستثمار مف أىـ التدابير التي عممت مختمؼ

دوؿ العالـ عمى دعميا وتطويرىا ،حيث أف االستثمار يعتبر أوؿ مصدر لمتنمية ،فيو
يمعب دور كبير في رفع مستويات المداخيؿ والمعيشة وخمؽ المزيد مف فرص العمؿ ،كما
يعزز قواعد االنتاج ،وبالتالي دفع عجمة التنمية االقتصادية .
ولقد أولت الجزائر عمى غرار بمداف العالـ أولوية كبيرة لالستثمار بالداخؿ

والخارج  ،ووجدت أف االستثمار في الدوؿ االفريقية مناسب جدا لما تحويو ىذه األخيرة
مف امكانات مادية وبشرية ميمة.
مما سبؽ يمكف طرح االشكالية التالية "ماىي الفرص المتاحة لممؤسسات
االقتصادية الجزائرية ،بغية االستثمار في الدوؿ االفريقية والنيوض بمستقبؿ االقتصاد

الجزائري ؟ "

فرضيات البحث :انطمؽ ىذا البحث مف الفرضيات التالية:

 تمتمؾ القارة اإلفريقية كؿ المقومات الجاذبة لالستثمار األجنبي؛ يؤدي تييئة المناخ االستثماري إلى جذب االستثمارات في القارة اإلفريقية؛ -يعاني مناخ االستثمار في القارة اإلفريقية مف مشاكؿ غير اقتصادية ( سياسية،

بيروقراطية ،أمنية.)...
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أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 التعرؼ عمى ماىية االستثمار والشراكة ومضموف المناخ االستثماري الجاذبلالستثمارات في القارة اإلفريقية؛
 -التعرؼ عمى مختمؼ المشاكؿ والمعوقات لالستثمار في القارة اإلفريقية؛

 تسميط الضوء عمى تجربة ناجحة لالستثمار في القارة اإلفريقية متمثمة في مجمعسفيتاؿ الجزائري.
أهمية البحث:

عرفت الجزائر في اآلونة األخيرة العديد مف التغيرات في شتى المجاالت

خصوصا االقتصادية منيا ،كنتيجة حتمية لظاىرة العولمة والتي فرضت عمى اقتصاديات
العالـ االنفتاح عمى بعضيا البعض ،ومف أجؿ مواجية حدة ىذه التغيرات اتجيت الجزائر

إلى االستثمار لما لو مف أىمية في التنمية االقتصادية وبصفة خاصة في القارة اإلفريقية،

مف أجؿ استغالؿ الفرص التي تطرحيا القارة السمراء وزيادة التعاوف والشراكة مع مختمؼ
الدوؿ اإلفريقية ،لتعزيز مداخيؿ الدولة واالرتقاء بمؤسساتيا.
منهج البحث:

اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ عرض مفيوـ االستثمار

وواقعو في القارة اإلفريقية ،لمعرفة المزايا التي يطرحيا االستثمار في القارة لالستفادة
منيا ،والنيوض بيا مف خالؿ جذب أكبر عدد ممكف مف االستثمارات إلحداث التنمية

االقتصادية الدائمة.

ولإلجابة عمى اشكالية ىذه الدراسة واالحاطة بكامؿ جوانبيا سوؼ يتـ التطرؽ إلى
ما يمي :
 -1مفاىيـ عامة حوؿ االستثمار والشراكة .

 -2الفرص المتاحة لالستثمار في الدوؿ االفريقية
 -3معوقات االستثمار في إفريقيا
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 -4أىـ المؤسسات االقتصادية الجزائرية المستثمرة في الدوؿ االفريقية – دراسة حالة
مجمع سيفيتاؿ
 -1مفاهيم عامة حول االستثمار والشراكة

 1-1االستثمار :إف االستثمار ىو المحرؾ الرئيسي لالقتصاد الوطني ،ذلؾ أنو يمتص

األمواؿ المكػتنزة و يوجييا إلى النشاط االقتصادي ،مف اجؿ تمبية االحتياجات الوطنية

المختمفة.
 1-1-1مفهوم االستثمار:

يمكف أف يعرؼ االستثمار عامة عمى أنو " استخداـ الماؿ أو تشغيمو بقصد

تحقيؽ ثمرة ىذا االستخداـ ،فيكثر الماؿ وينمو عمى المدى البعيد ").(1

ومف الناحية االقتصادية يعرؼ عمى أنو " تكويف رأس الماؿ واستخدامو بيدؼ

تحقيؽ ربح في األجؿ القريب أو البعيد  ،بشكؿ مباشر وغير مباشر ،حيث يشمؿ إنشاء
نشاط إنتاجي أو توسيع طاقة إنتاجية قائمة بحد ذاتيا ،أو حيازة ممكية عقارية ،أو إصدار
أسيـ أو شرائيا مف اآلخريف "

)(2

.

وعميو يمكننا القوؿ أف اليدؼ الرئيسي لإلستثمار ىو تعظيـ األرباح في األجؿ

الطويؿ ،و تقميؿ الخسائر مع وجود ىامش لممخاطرة ،حيث أف الربح يمثؿ عائدا
اقتصاديا عمى المخاطرة.
 2-1-1أدوات االستثمار:

أدوات االستثمار ىي عبارة عف مجموعة مف الوسائؿ المستعممة مف أجؿ تحقيؽ أرباح
)(3

مستقبمية تتمثؿ في

:

ا -الو ار المالية :مف أبرز أدوات االستثمار في عصرنا لما توفره مف مزايا لممستثمر،
وتختمؼ األوراؽ المالية فيما بينيا مف حيث زوايا عدة  :مف حيث الحقوؽ التي توفرىا

لحامميا  ،مف حيث الدفع المتوقع ومف حيث درجة األماف .
ب -العقار :يتـ االستثمار فيو بشكؿ  ،إما بشكؿ مباشر  ،وىو أف يقوـ المستثمر بشراء
عقار حقيقي  ،واما بشكؿ غير مباشر عندما يقوـ بشراء سند حقيقي صادر عف بنؾ
عقاري ،ويتميز االستثمار في العقار بالخواص التالية :
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 يوفر لممستثمر درجة مرتفعة نسبيا مف األماف ،تفوؽ تمؾ المحققة مف األوراؽ المالية؛ يتمتع المستثمر في ىذا المجاؿ ،بمزايا ضريبية ال يتمتع بيا المستثمروف في الحاالتاألخرى.
ج -السمع :تتمتع بعض السمع بمزايا اقتصادية خاصة ،حيث تعتبر أداة صالحة
لالستثمار لدرجة أف ليا أسواؽ مختصة كبورصة القطف ،وبورصة الذىب....الخ  ،ويتـ

التعامؿ في سوؽ السمع عف طريؽ مكاتب لمسماسرة تتولى تنظيـ المتاجرة .

د -المشروعات االقتصادية :تقوـ المشروعات االقتصادية عمى أصوؿ حقيقية كالمباني
واآلالت واألفراد ،وتشغيؿ ىذه األصوؿ معا يؤدي إلى انتاج قيمة مضافة  ،وما ينعكس
عمية مف زيادة في الناتج القومي  ،ومنيا ما يتخصص بالتجارة أو الصناعة .
 3-1-1أهداف االستثمار:

ميما كاف نوع االستثمار والمخاطر المحيطة بو فإف المستثمر دائما يسعى

إلى تحقيؽ األىداؼ التالية ):(4
ا -تحقي

العائد المالئم :فيدؼ المستثمر ىو توظيؼ أموالو وتحقيؽ عائد مالئـ

وربحية مناسبة يعمالف عمى استمرار المشروع ،ألف تعثر االستثمار ماليا يدفع بالمستثمر
لمتوقؼ عمى التمويؿ  ،وربما تصفية المشروع بحثا عمى مجاؿ أكثر لمفائدة .
ب -المحافظة عمى رأس مال المشروع الحالي :وذلؾ مف خالؿ المفاضمة بيف المشاريع
والتركيز عمى أقميا مخاطرة ،الف أي شخص يتوقع الخسارة والربح ولكف إذا لـ يحقؽ

المشروع ربحا فيسعى المستثمر إلى المحافظة عمى رأس مالو األصمي ويتجنب الخسارة.
ج -استمرارية الدخل وزيادته :ييدؼ المستثمر إلى تحقيؽ دخؿ مستمر بوتيرة معينة

بعيدا عف االضطرابات والتراجع ،في ظؿ المخاطرة وحفاظا عمى استم اررية النشاط

االقتصادي .

د -ضمان السيولة الالزمة :الشؾ أف النشاط االقتصادي بحاجة لمتمويؿ ووسيمة جاىزة

وشبو جاىزة لمواجية التزامات العمؿ ،السيما لممصروفات اليومية ،تجنبا لمعسر المالي

الذي يتعرض لو المشروع.
 2-1الشراكة:
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تعتبر الشراكة مف أىـ المواضيع التي عرفتيا التطورات االقتصادية في العالـ
مؤخرا ،ولقد تعرض ىذا الموضوع إلى الكثير مف الجدية واإللحاح في العديد مف دوؿ
العالـ الثالث والعالـ العربي ،والجديد في األمر أف الكثير مف المؤسسات الدولية بدأت

مؤخ ار في فرض الخوصصة أو المجوء إلى الشراكة ،كشرط سابؽ أو مالزـ لمحصوؿ عمى
المساعدات التقنية واالقتصادية .
 1-2-1مفهوم الشراكة:

ال يوجد إجماع حوؿ تعريؼ محدد وواضح لمشراكة ،نظ ار لمتعاريؼ الكثيرة التي

سيقت ليذا المفيوـ ومف بيف ىذه التعاريؼ مايمي:
تعرؼ الشراكة عمى أنيا :نسؽ يوصؼ مبدئيا بالمستقؿ يتعمؽ بمجموعة مف

األعواف مدفوعيف إلى العمؿ معا إما بحثا عف اإلنتماء لمجموعة أو لمحصوؿ عمى

ميارات مختمفة في إطار مشروع مشترؾ).(5

وعرفت أيضا عمى أنيا " اتفاقية يمتزـ بمقتضاىا شخصاف طبيعياف أو معنوياف
أو أكثر عمى المساىمة في مشروع مشترؾ بتقديـ حصة مف عمؿ أو ماؿ بيدؼ اقػتساـ

الربح الذي ينتج عنيا أو بموغ ىدؼ اقتصادي ذي منفعة مشتركة كاحتكار السوؽ أو

رفع مستوى المبيعات").(6

مما سبؽ نستنتج أف مفيوـ الشراكة يشير إلى عالقة تعاقدية بيف طرفيف يتـ
بموجبيا حشد الموارد واإلمكانيات وتوزيع المخاطر واقتساـ األرباح بيف طرفي التعاقد مف
أجؿ تقديـ خدمة أو منتج بجودة عالية وتكمفة أقؿ.
 2-2-1أشكال الشراكة:

)(7

تتخذ الشراكة أشكاال مختمفة وىي كما يمي :

ا -الشراكة التعاقدية :ىذا النوع مف الشراكة لو خصوصياتو ،فالشراكة التعاقدية مبدئيا
ىي خمؽ محدد في موضوعو ،لكف يمكف أف تتطور إلى خمؽ مالي وتجاري معطية بذلؾ

حرية أكبر لحياة الشركة ،وعميو فإنيا كثيرة االستعماؿ في االستغالؿ المشترؾ لممواد
المنجمة ،والتعاوف في مجاؿ الطاقة.
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ب -الشراكة المالية :ىذا الشكؿ يخص الجانب المالي ،أي أنيا تتخذ طابعا ماليا في
مجاؿ االستثمار ،وىذا النوع يختمؼ عف باقي األشكاؿ األخرى مف خالؿ :

 وزف كؿ شريؾ؛ مدة أو عمر الشراكة؛ تطور المصالح لكؿ شريؾ.ت -الشراكة التقنية :وتتمثؿ في تبادؿ المعارؼ مف خالؿ تحويؿ التكنولوجيا والخبرات،
حيث يتـ جمب معارؼ جديدة وتقنيات حديثة في مختمؼ مجاالت اإلنتاج.

ج -الشراكة التجارية :لمشراكة التجارية طابع خاص ،حيث أنيا ترتكز عمى تقوية
وتعزيز مكانة المؤسسة في السوؽ التجارية ،مف خالؿ استغالؿ العالمات التجارية ،أو
ضماف تسويؽ المنتوج ،وىذا الشكؿ يعني التخمص مف حالة عدـ توازف في السوؽ،

ويخص جانب التسويؽ بشكؿ كبير.
د -الشراكة في البحث والتطوير :تيدؼ ىذه الشراكة عموما إلى تطوير المنتوجات
وتحسينيا ،مع التقميص مف التكاليؼ اإلنتاجية والدخوؿ إلى

أسواؽ جديدة ،تعطي

لممؤسسة األفضمية عف باقي المؤسسات المنافسة ليا.
 3-2-1دوافع الشراكة:

لـ تنشأ الشراكة مف عدـ بؿ ىي نتيجة أوضاع ومشاكؿ تعاني منيا المؤسسات

في عالـ يسوده تكتالت اقتصادية وتجارية كبيرة  ،ويمكننا أف نميز بيف دوافع داخمية
تتمثؿ في مشاكؿ داخمية متعمقة بالمشاريع ،مشاكؿ السياسات االقتصادية وأخرى خارجية

تدفع السمطات العمومية إلى جمب المؤسسات إلى الشراكة وىي):(8

ا -المشاكل الداخمية المتعمقة بالمشاريع :يمكننا حصر المشاكؿ الداخمية التي عانت
منيا المؤسسات وخاصة العمومية فيما يمي :اختالؿ التوازف في الييكؿ المالي لممؤسسات
وذلؾ أف نسبة الديوف عالية جدا مقارنة مع رأس الماؿ ،ومف ثـ يجب رفع راس الماؿ مف
البحث عف اقؿ مستوى لمديوف ،ألف نسبة الديوف /رأس الماؿ عالية جدا ،وبالتالي البحث
عف الشراكة لتحقيؽ ذلؾ .كما أف اإلفراط في التكاليؼ المتعمقة بتمويؿ مختمؼ المشاريع

أي أف الدولة لـ تموؿ المشاريع بشكؿ عقالني ومنظـ ،ففي الوقت الذي كانت تعاني فيو
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بعض المؤسسات مف نقص في التمويؿ نجد بعض المؤسسات األخرى تفرط في اإلنفاؽ
عمى مشاريعيا ،ومف أجؿ تفادي ذلؾ تـ المجوء إلى الشراكة لتنظيـ وضبط عممية
اإلنفاؽ ،مف جانب آخر فإف المؤسسات أصبحت تعاني مف نقص في كفاءة اإلطارات،
مما استمزـ البحث عمى مساعدة تقنية وكفاءات مينية لتغطية العجز في ىذا المجاؿ،

كما ال ننسى أف التكنولوجيا الحديثة أصبحت تيدد مستقبؿ المؤسسات القديمة النشأة،
والتي تدفعيا إلى شراكة تقنية مدعمة لممؤسسة.
ب -مشاكل السياسات االقتصادية :عانت البمداف الصناعية مف تباطأ في النمو
االقتصادي عجؿ بعجز في ميزاف مدفوعاتيا ،وفي القدرة التنافسية داخؿ األسواؽ
العالمية ،في الوقت الذي عرؼ العالـ األزمة البترولية خاصة بعد سنة  1986انخفضت

أسعار ال سمع الرئيسية ،فأدى ذلؾ إلى ظيور مسألة الشراكة عمى السطح في إطار
السياسات التصحيحة واستعادة معدالت النمو االقتصادي .
ج -الدوافع الخارجية :كاف تطبيؽ األنظمة االقتصادية االشتراكية في بعض الدوؿ
العربية قد أدى إلى تعاظـ وتنامي القطاع االقتصادي العاـ ،فأصبحت الدولة ىي المالؾ

والمحرؾ االقتصادي األوؿ لمفعاليات االقتصادية الرئيسية لمبمد ،ومع انييار النظاـ
الشيوعي وسقوط االتحاد السوفياتي كقوى عظمى وما صاحب ذلؾ مف تغيرات جذرية
عمى الخريطة السياسية واالقتصادية العالمية  ،و بروز فكرة النظاـ االقتصادي الجديد،

واف ارزات أزمة الخميج وبزوغ النظاـ االقتصادي الرأسمالي ،وجدت ىذه الدوؿ نفسيا في
مناخ مختمؼ وظروؼ متغيرة وايديولوجية سياسية جديدة فرضيا الواقع وجسدتيا األياـ .و
في ظؿ مثؿ ىذه التغيرات الجذرية يكوف االقتصاد ىو المجاؿ األكثر استجابة أو إلحاحا
لتجسيدىا بالتخمص مف النظاـ القديـ .ويبدو أف إخفاؽ النظاـ االشتراكي و فعاليات
القطاع العاـ في مسألة التنمية و النمو االقتصادي كاف سببا رئيسيا في االندفاع نحو

مسألة الشراكة .
 -2الفرص المتاحة لالستثمار في الدول االفريقية

ظمت إفريقيا شبو غائبة عف خارطة االستثمار العالمي طواؿ العقود الماضية

لمعديد مف االعتبارات ،يأتي مقدمتيا تردي األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية
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في القارة في وقت كانت توفر فيو مناطؽ أخرى كشرؽ آسيا فرصاً واعدة ،ولكف الصورة

تغيرت بشكؿ كبير منذ مطمع األلفية الثالثة ،بعد أف بمغت أسواؽ االستثمار التقميدية
مرحمة ما مف التشبع ،وتحسنت األوضاع التنموية في الكثير مف دوؿ إفريقيا ،بسبب

ارتفاع أسعار المواد الخاـ نتيجة لزيادة الطمب العالمي عمييا ،وتصاعد المشكالت التي

شيدتيا أسواؽ اإلنتاج التقميدية ،كؿ تمؾ التحوالت وضعت إفريقيا عمى خارطة االستثمار
العالمي ،بحيث بات الكثير مف المستثمريف ينظروف إلييا عمى أنيا أحد المنافذ مف
األزمات التي يشيدىا العالـ.
 1-2بيئة االستثمار االفريقية :

لجأت العديد مف الدوؿ األفريقية إلى تحسيف أجواء االستثمارات مف خالؿ ادخاؿ

العديد مف اإلصالحات اليامة ،تيدؼ إلى تبسيط وتسريع إجراءات إنشاء الشركات

االستثمارية بأحجاميا المختمفة ،باإلضافة إلى تخفيض رسوـ تكاليؼ الواردات
والصادرات ،إلى جانب إصالحات أُخرى ىامة في مجاالت حماية حقوؽ الممكية ،وحرية
تحويؿ رؤوس األمواؿ ،فضالً عف رفع القيود عمى الصرؼ األجنبي ،وتبسيط وتخفيؼ
النظـ الضريبية ،وتوفير العديد مف االمتيازات األُخرى التي تكفميا قوانيف االستثمارات

التي سنتيا ىذه الدوؿ ،ويبيف إدخاؿ مجمؿ ىذه اإلصالحات اىتماـ الحكومات األفريقية
بإنشاء مؤسسات قوية واعتماد سياسات واضحة تساىـ في تشجيع جمب االستثمارات إلى
ىذه الدوؿ).(9

ىذه االصالحات أدت إلى تحسف ممحوظ في بيئة االستثمار االفريقية  ،إال أف

االستثمار

الجزائري في إفريقيا لـ يشيد النمو المنشود ،ولقد بدأت بعض الشركات

والمؤسسات االقتصادية الجزائرية في التوجو نحو السوؽ اإلفريقي ،ولكنيا توجيات
وتحركات محدودة،

ونظ ار لغياب توفر بيانات واضحة وشاممة ،فإنو مف الصعب إعداد

حصر دقيؽ لحجـ تمؾ االستثمارات أو القطاعات التي تعمؿ فييا ،وعميو سيتـ التعرض
لبعض االستثمارات كأمثمة وليس عمى سبيؿ الحصر.
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 2-2الدول الكثر جذبا لالستثمار في افريقيا :

صنفت وكالة إيكوفيف الفرنسية الميتمة بالشأف االفريقي دوؿ القارة كبيئة عمؿ

جاذبة لالستثمار ،مستندة إلى مؤشر ريادة األعماؿ العالمي لعاـ  ، 2018حازت 10
دوؿ إفريقية عمى المراتب العشر االولى عمى التوالي :تونس ،بتسوانيا ،جنوب افريقيا،
نامينيا ،المغرب ،مصر ،الجزائر ،رواندا ،غانا ،نيجيريا.
 3-2الفرص المتاحة في إفريقيا لالستثمار الجزائري:

ظمت إفريقيا شبو غائبة عف خارطة االستثمار العالمي طواؿ العقود الماضية

لمعديد مف االعتبارات ،يأتي مقدمتيا تردي األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية
في القارة في وقت كانت توفر فيو مناطؽ أخرى كشرؽ آسيا فرصاً واعدة ،ولكف الصورة

تغيرت بشكؿ كبير منذ مطمع األلفية الثالثة ،بعد أف بمغت أسواؽ االستثمار التقميدية
مرحمة ما مف التشبع ،وتحسنت األوضاع التنموية في الكثير مف دوؿ إفريقيا ،بسبب

ارتفاع أسعار المواد الخاـ نتيجة لزيادة الطمب العالمي عمييا ،وتصاعد المشكالت التي

شيدتيا أسواؽ اإلنتاج التقميدية ،كؿ تمؾ التحوالت وضعت إفريقيا عمى خارطة االستثمار
العالمي ،بحيث بات الكثير مف المستثمريف ينظروف إلييا عمى أنيا أحد المنافذ مف
األزمات التي يشيدىا العالـ.
 1-3-2سياسات الدول االفريقية المشجعة لجذب االستثمار الخارجي:
سارعت الحكومات االفريقية مف خالؿ أجيزتيا المعنية

إلى سف العديد مف

التشريعات والقوانيف واألنظمة والموائح الجديدة التي تشجع االستثمار وتدعمو  ،واستحدثت

مؤسسات وىيئات تخطط لو وتنظمو  ،ووضعت امتيازات كثيرة منيا ،تيسير شروط
االستثمار ،وتخفيؼ القيود عمى تدفقاتو  ،والتحوط لما يمكف أف تتعرض لو االستثمارات
مف مخاطر ،والعمؿ عمى تقميميا ،والشفافية في توفير المعمومات الضرورية لممستثمر
وكسب ثقتو  ،وتبسيط االجراءات  ،إضافة غمى بعض االعفاءات الضريبية وغيرىا،

ومف أىـ التدابير التي اتخذتيا الدوؿ االفريقية نجد
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 انشاء مصرف االستثمار االفريقي :ىو مف األدوات المميزة وذات األولوية لتمكيفإفريقيا مف المضي قدما ،وتسريع عممية االندماج والتنمية المستدامة  ،وسيساىـ في

تغطية احتياجات إفريقيا الفعمية لمتمويؿ.
 -المنتدى االفريقي لالستثمار واالعمال :أخر دورة عقدت بالجزائر سنة  ،2018وىو

منتدى يضـ أىـ المستثمريف األفارقة ،ومف أىدافو توطيد عالقات الشراكة االقتصادية
بيف مختمؼ الدوؿ االفريقية.
 2-3-2الموقع الجغرافي إلفريقيا وامتالكها موارد طبيعية هائمة:

تتميز افريقيا بموقع الجغرافي االستراتيجي وبمساحة إجمالية تبمغ  30190كـ ،2

ونظ ار التساع الرقعة الجغرافية ،فإنيا تتميز بتنوع أقاليميا المناخية وبمستويات ونوعيات
مختمفة مف التربة الغنية ،وبمواسـ زراعية متنوعة ،وىو ما يجعؿ منيا بيئة مالئمة لزراعة

وانتاج جميع المحاصيؿ والحبوب والخضروات ،وتقدر مساحة األرضي الصالحة لمزراعة
فييا بحوالي  % 35مف إجمالي مساحة القارة ،يستغؿ منيا  7فقط في الزراعة بشتى
أنواعيا ،كما أنيا تتمتع بإمكانات ىائمة في مجاؿ الزراعة ،تؤىميا ألف تكوف سمة الغذاء

العالمي ،فيي تشتير بمواردىا المائية حيث يجري فييا  13نيرا ،اضافة إلى ارتفاع
معدالت سقوط األمطار في بعض مناطقيا المناخية المتنوعة ،ومخزونيا الضخـ مف
المياه الجوفية ،وتقدر الطاقة الكامنة لمري في القارة االفريقية بأكثر مف  42.5مميوف
ىكتار ،فاالستثمار في المجاؿ الزراعي يعد مف أفضؿ الخيارات التي تقدميا إفريقيا
لممستثمريف .وكذلؾ تمتمؾ الدوؿ االفريقية

أكبر مخزوف لمعديد مف الثروات والمعادف

االستراتيجية ،فمف بيف  50معدنا ىاما في العالـ يوجد  17معدنا منيا في افريقيا
باحتياطات ضخمة وىي تمتمؾ النسبة األكبر مف احتياطي" البوكسيت ،والماس ،والذىب
والمغنزيوـ والفوسفات ،والمعادف البالتينية ...... ،الخ،

ولكف ىذه الموارد ال تجيز

لألسؼ  .إف ىذه الموارد تمثؿ مجاالت استثمارية قوية .وبالنسبة لمبتروؿ والغاز تتربع
عمى احتياطي ىائؿ ،ويقدر ب 80مميار برميؿ خاـ ،حيث تنتشر حقوؿ النفط داخؿ القارة
في كثير مف دوليا وعمى شواطئيا الغربية ،وىو أسيؿ وأسرع في استخراج  ،وسيولة نقمو
مف اآلبار إلى سفف راسية عند السطح تقوـ بأعماؿ التصفية والتكرير ،حيث تصبح
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مشتقاتو جاىزة لمتحميؿ والتصدير مباشرة ،وىو ما يحقؽ وف ار اقتصاديا مشجع
لممستثمريف

)(11

.

 3-3-2الموارد البشرية:

إف الموارد البشرية تعد اىـ المجاالت االستثمارية التي تقاس بيا ثروة األمـ،

فيي عمى رأس المكونات الرأسمالية واألصوؿ المؤثرة في الوضع االقتصادي واالجتماعي
لمدوؿ ،وقد اصبح العنصر البشري ودرجة كفاءتو ىو العامؿ الحاسـ لتحقيؽ التقدـ،

وافريقيا التي يبمغ عدد سكانيا قرابة  934مميوف نسمة ،اليزاؿ االستثمار فييا محدودا في
مجاؿ التنمية البشرية ،برغـ اىتماـ بعض الجيات المستثمرة بالتنمية الحضارية لممجتمع
والبيئة والصحة ،وزيادة معرفة الفرد واالرتقاء بدرجة وعيو وقدراتو عف طريؽ التعميـ
والتدريب  ،وىذا ما يبرىف أف معظـ الدوؿ االفريقية تحتاج إلى االستثمار في مواردىا

البشرية مف جانب ،ومف جانب آخر نجد أف اليد العاممة البسيطة متوفرة وبتكمفة

منخفضة).(12

 -3معوقات اإلستثمار في إفريقيا:

عمى الرغـ مف الفرص الكبيرة التي يطرحيا االستثمار في القارة السمراء ،إال أنو

ىناؾ مجموعة مف المعوقات والتحديات والتي بينتيا العديد مف الدراسات في مجاؿ
االستثمار في افريقيا ،نوجز أىميا في النقاط التالية

)(13

:

 غياب القوانيف والتشريعات التي تنظـ االستثمار سواء الخارجي (األجنبي) أو الداخميفي معظـ دوؿ القارة؛
 انتشار أشكاؿ الفساد ،كالرشاوي والمحسوبية والبيروقراطية ،وغياب األجيزة الرقابيةالحكومية؛

 -عدـ تشجيع الدوؿ لالستثمار مف خالؿ منح الحوافز وغياب استراتيجية لجذب

االستثمار الداخمي والخارجي؛
 ضعؼ البنى التحتية واإللكترونية بالقارة وخاصة في مجاؿ الطاقة والطرؽ وموانئالشحف؛
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 غياب األمف في كثير مف دوؿ القارة في ظؿ الالإستقرار السياسي الذي تشيده الكثيرمف دوؿ القارة؛
 -غياب اليد العاممة المؤىمة والمدربة؛

 ضعؼ أسواؽ الماؿ والبورصات اإلفريقية في معظـ دوؿ القارة؛ ضعؼ العمالت في بعض دوؿ القارة وعدـ وجود سياسة نقدية ومالية تشجعاالستثمار؛
 -ارتفاع نسبة الرسوـ في العديد مف الدوؿ اإلفريقية وعدـ وجود توصيؼ دقيؽ لمفرؽ بيف

المنتجات النيائية والوسيطة وعوامؿ اإلنتاج وكذا المنتج النيائي اتاـ الصنع؛

عدـ تطبيؽ االتفاقات التجارية الثنائية أو الدولية مف قبؿ العديد مف دوؿ القارة؛ غياب الرؤية الموحدة وعدـ جود كيانات كبرى تدعـ االستثمار في إفريقيا ما بيف الدوؿوتبادؿ المنافع خاصة في مجاؿ التصنيع والمواد األولية وكذلؾ تصدير واستيراد الطاقة

واأليدي العاممة المؤىمة.

 -4أهم المؤسسات االقتصادية الجزائرية المستثمرة في الدول االفريقية  -دراسة حالة
مجمع سفيتال-

نظ ار لتييئة حكومات الدوؿ االفريقية لبيئة االستثمار فييا مف جية ،واقتناع

الحكومة الجزائرية بما تحممو القارة السمراء مف امكانات مادية وبشرية تمكف الجزائر مف
تطوير اقتصادىا عف طريؽ االستثمار ،كما تضمف ليا حد أدنى مف الخسائر المالية في
الدفع بعجمة االستثمار في القارة ،مف خالؿ اطالؽ أسواؽ تجارية ناشئة بدوؿ الساحؿ
ووسط إفريقيا ،يعززىا مستقبال مشروع ميناء شرشاؿ التجاري ،والطريؽ السيار شماؿ-
جنوب لربط االقتصاد الوطني باقتصاديات القارة السمراء ،فاتحة المجاؿ لممصنع الجزائري

لالستثمار ولمتسويؽ والترويج لمنتجاتو ببمداف افريقيا .ويأتي ىذا تجسيدا لممخطط الجديد
الذي توجيت إليو الحكومة في الفترة األخيرة ،مف خالؿ سعييا

لمخروج مبدئيا مف

االعتماد عمى ايرادات المحروقات كمصدر أوؿ إليرادات الدولة المالية ،وفي تمويؿ
مشاريعيا االقتصادية ،وبالتركيز أكثر عمى القطاع الصناعي كونو المساىـ الفعاؿ في
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خمؽ الثروة وتنمية الصادرات خارج المحروقات ،والعمؿ عمى تعزيز البنية التحتية
والصناعية لممؤسسات االقتصادية الجزائرية داخؿ وخارج الوطف .
ونتيجة لتشجيع الحكومة الجزائرية لممؤسسات االقتصادية لالنفتاح عمى

االستثمار بالدوؿ االفريقية ،قمنا في ىذه الدراسة برصد بعض المؤسسات االقتصادية
الجزائرية التي قامت باالستثمار في ىذه الدوؿ ومف بينيا:
 مجمع سفيتاؿ الذي يعد المستثمر الميـ في عدد مف الدوؿ االفريقية افريقيا، بعض المؤسسات التي ليا اتفاقيات شراكة لتسويؽ منتجاتيا مع مختمؼ الدوؿاالفريقية ،ولدييا مشاريع استثمارية مستقبال لالستثمار بداخميا ومف بينيا مؤسسة كندور

وشركة ايريس سات لألجيزة االلكترونية والكيرو منزلية ،مجمع فاديركو لصناعة مواد
التطيير والنظافة البدنية...الخ ،وفي ىذه الدراسة نسمط الضوء عمى مجمع سيفيتاؿ.
 1-4مجمع سيفيتال داخل الدول االفريقية:
 1-1-4التعريف بمجمع سيفيتال:

ىو مجمع عائمي متنوع االنشطة حقؽ نجاحا في السوؽ المحمية الجزائرية خاصة

في الصناعة الغذائية ،وىذا ما زاده طموحا لتحقيؽ نفس النجاح في األسواؽ الدولية،
حيث يعد المصدر االوؿ في الجزائر خارج قطاع المحروقات ،يمتاز بييكؿ تسييري
ومالي قوي ،يطمح مف خالؿ تواجده في األسواؽ الدولية الى خمؽ الثروة ومناصب العمؿ
في الجزائر ،حيث قدر رقـ اعماؿ المجمع سنة  2015بحوالي  240مميار دينار

جزائري ،ويوظؼ حاليا حوالي  18000عامؿ .وييدؼ المجمع إلى تطوير االنشطة في
الجزائر ومواصمة النمو والتوسع في األسواؽ الدولية ،باإلضافة الى سعيو اكتساب
الميارات االدارية والفنية ذات المعايير الدولية ،وتطوير موارد قادرة عمى ضماف
االستدامة لممجمع ،ومف بيف مفاتيح النجاح لممجمع):(14

اليقظة االستراتيجية والتحميؿ الدائـ والمستمر لحقيقة األسواؽ ونموىا؛البحث عف المعرفة والتكنولوجية المتطورة؛االىتماـ بالمورد البشري واالستثمار فيو؛-شفافية المعمومة المالية؛

376

ISSN: 2333-9331

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 05 :السنة 0909

ص 383 -363

اعادة استثمار االرباح في مجاالت ذات قيمة مضافة.ويمكف ارجاع االنطالقة القوية لممجمع بداية مف سنة  ، 1998اال انو قبؿ ىذا
التاريخ ،مر بمراحؿ ربما كانت سببا في نجاحو ،فبداية دخولو االعماؿ كانت في سنة

 1971مف خالؿ اكتساب حصة في مؤسسة تنشط في مجاؿ التعديف ،وبعدىا تنوعت

استراتيجياتو بيف انشاء واكتساب مؤسسات داخؿ السوؽ الجزائرية وفي السوؽ الجزائرية
IBMلتمثيؿ بعض انشطة  JBMنفس المجاؿ لمتعديف حتى سنة  1991ايف تـ انشاء
 ،AGRO-GRAIوفي سنة  1995قاـ بتأسيس  XEROXلتمثيؿ  ،CBSوقاـ بنفس
الخطوة سنة  1992بإنشاء  Hyundaiتختص في استيراد وتوزيع المواد الغذائية داخؿ
السوؽ الجزائرية ،أما في سنة  1997فقد اطمؽ توزيع السيارات

ALGERIE

 ،MOTORكما ينشط المجمع في مجاالت عديدة ،ولديو اىتماـ كبير لمتوسع مف خالؿ
االستثمار في األسواؽ الدولية ،بغية الحصوؿ عمى المعرفة والتكنولوجيا ،وشبكات

التوزيع ،واليدؼ ىو اعادة توطيف االنشطة والصناعات في الجزائر ،كما يرغب ايضا في
تحقيؽ رقـ اعماؿ يعادؿ  25مميار دوالر في افؽ  ، 2025بحيث يتحقؽ ىذا الرقـ
مناصفة بيف السوؽ الجزائرية واألسواؽ الخارجية

)(15

 2-1-4االستثمارات المتواجدة لمجمع سيفيتال في الدول االفريقية:

ا -في الكوديفوار :يتواجد مجمع سيفيتاؿ في السوؽ االفوارية ( ساحؿ العاج ) في مجاؿ

الزراعة والصناعات الغذائية ،حيث يتواجد ىذا االستثمار الضخـ بقرب ميناء ابيجاف،

بشراكة مع مؤسسة  ( CICAالشركة الدولية لمتجارة والصناعات الغذائية ) والبداية كانت
بتكويف مشروع متكامؿ في انتاج األرز ،ثـ بتطوير انتاج الزيوت النباتية والذرة ،اضافة
إلى خدمات تخزيف الحبوب وانتاج االعالؼ ،وقدر المشروع بحوالي  1مميمر دوالر

ويتربع عمى مساحة تقدر ب  350ىكتار ،وىو مشروع يضمف االنتاج والتسويؽ لعدد مف
الدوؿ االفريقية مف بينيا دوؿ القرف االفريقي والسوداف ) ،(16وفي مرحمة اخرى سيتـ

انجاز محطة لتوليد الكيرباء .
ب -في السودان :تبمغ استثمارات مجمع سيفيتاؿ في السوداف في مجاؿ المواد الغذائية
األولية كالسكر والزيت  ،قيمة  6مميار دوالر ،ومنحت السوداف لممجمع مساحة قدرت بػ
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 50ىكتا ار في ميناء الخرطوـ ،فضال عف مساحات صالحة لمزراعة لتطوير مشاريع

مشتركة ).(17

ج -في المغرب :يمتمؾ مجمع سيفيتاؿ قاعدة تجارية تقدر بحوالي  110آالؼ متر مربع
في المنطقة التجارية لمتبادؿ الحر بطنجة ،وتطمح ىذه القاعدة إلى تخزيف وتوسيع الزجاج

المستورد مف الجزائر لتسويقو إلى القارة السمراء .وكذلؾ يطمح إلى استثمار ىذه

المساحات لتخزيف منتجات فاغور براندت).(18

 3-1-4البرامج االستثمارية لسنة  2112لمجمع سيفيتال في الدول االفريقية):(19
ا -انشاء مصنع لشركة بروندت في تونس :

أعمف مجمع سيفيتاؿ عف البرنامج االستثماري المقدر ب  2.5مميار دوالر في

تونس في مجاؿ تصنيع األجيزة الكيرو منزلية وااللكترونية لشركة بروندت ،Brandt
وأقر عف رفع قيمة المشروع في تونس لتبمغ  5مميار دوالر في آفاؽ سنة  2030وىو
مف شأنو اف يوفر حوالي  20الؼ منصب شغؿ لمتونسييف.
ب -مشروع انشاء خط السكك الحديدية في افريقيا:

كشؼ مجمع سيفيتاؿ اطالقو مشروعا عمالقا يتعمؽ بإقامة شبكة سكة حديدية

عصرية تمتد مف جنوب افريقيا الى شماليا ،ومف شرؽ إفريقيا الى غربيا ،وىذا لضماف

ديناميكية اقتصادية فيما بيف الدوؿ االفريقية  ،مشي ار أف افريقيا بحاجة إلى بنى تحتية
ومنشآت قاعدية لتطوير ثرواتيا المنجمية والفالحية والصناعية الحقا ،وتوفير مناصب
شغؿ جديدة.
وما يالحظ أف مجمع سيفيتاؿ اغتنـ الفرص المتاحة في الدوؿ االفريقية مف
استغالؿ مساحات زراعية ،النشاء طرؽ تجارية عف طريؽ مشروع السكؾ الحديدية،

والزاؿ المجمع وكذلؾ مؤسسات اقتصادية جزائرية أخرى تطمح إلنشاء عالقات شراكة
لالستثمار في افريقيا.
الخاتمة:

كخالصة ليذه الدراسة يمكف القوؿ أف افريقيا ىي قارة مستقبؿ االقتصاد

لمجزائري ،حيث تتوفر العديد مف الفرص االستثمارية المتميزة ،حيث تزخر بموارد طبيعية
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عديدة ،أراض صالحة لمزراعة ،موارد مائية كثيرة ،معادف متعددة ،موارد بشرية ،كما توجد
رغبة سياسية قوية الستقطاب االستثمار األجنبي  ،وفييا كذلؾ يسيؿ ممارسة األعماؿ
التجارية واألنشطة االستثمارية ،وكذلؾ انخفاض التكاليؼ مقارنة بمختمؼ دوؿ العالـ .

لقد عمدت الحكومة الجزائرية إلى تشجيع المؤسسات االقتصادية الجزائرية

لالنفتاح عمى دوؿ افريقيا اقتصاديا ،مف خالؿ انشاء عالقات اقتصادية في العديد مف
المجاالت الزراعة ،الصناعة ،الطاقة  .....الخ ،وسعت العديد مف المؤسسات االقتصادية
الجزائرية إلى توطيد العالقات األفرو-جزائرية وفي مقدمتيا مجمع سيفيتاؿ الذي يتواجد

باستثمارات ضخمة في العديد مف الدوؿ االفريقية .

ورغـ وجود استثمارات جزائرية في القارة السمراء إال أف ىذه االستثمارات غير كافية
لحد االف لمنيوض باالقتصاد الجزائري ،ويتطمب ذلؾ وجود ميزانية مالية تمويمية ألف
الدوؿ االفريقية تحتاج الى االستثمار في البنية التحتية واليياكؿ القاعدية .وىذا ال يكوف
إال بإنشاء مؤسسات وصناديؽ مالية افريقية مشتركة لمتعاوف االقتصادي.
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