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الممخص:

تعتبر إفريقيا صاحبة ثاني أكبر بساط أخضر في العالم تمتمك مقومات االستثمار في شتى

المجاالت ،وليذا تسعى ىذه الورقة البحثية إلى البحث في واقع تدفقات االستثمار األجنبي

المباشر في إفريقيا عامة ودول شمال إفريقيا خاصة .توصمنا إلى أن إفريقيا رغم غناىا بالموارد

البشرية والمادية والثروات الطبيعية ،باإلضافة إلى تميزىا بموقعيا االستراتيجي إال أنيا تحصد

نسب ضئيمة من االستثمار األجنبي العالمي تقتصر معظميا في قطاع المحروقات ،لذا يستدعي
من الدول اإلفريقية العمل عمى تحفيز جذب المزيد من االستثمارات األجنبية نحو القطاعات ذات

األولوية والقطاعات االستراتيجية.

الكممات المفتاحية :االستثمار األجنبي المباشر ،تدفقات ،إفريقيا ،دول شمال إفريقيا،

قطاع.

Abstract:
Africa is considered to be the second largest green market in the
world with the investment potential in various fields. This paper
seeks to examine the reality of foreign direct investment flows
generally in Africa and specially in North African countrie. Now we
can say that Africa, despite its wealth of human and material
resources and natural resources, it has a small share of foreign
investment, most of which is limited to the hydrocarbons sector. It
requires on African countries to encourage attracting more foreign
investments to priority and strategic sectors.
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المقدمة:

لقد ظيرت االستثمارات األجنبية كأحد أىم أوجو العالقات االقتصادية بين الدول

النامية والدول المتقدمة لما ليا من أىمية ودور كبير في التأثير عمى تمويل االقتصاد
بصفة خاصة وعمى التنمية االقتصادية بصفة عامة ،ما جعل معظم الدول تتسابق إلى

منح التدابير والتحفيزات وتحديث تشريعاتيا من اجل جذبيا ،وذلك لما تتميز بو ىذه

االستثمارات األجنبية من نقل لمتكنولوجيا الحديثة واسياميا في تراكم رأس المال واعتبارىا
مصد ار لرفع كفاءة رأس المال البشري وزيادة قدراتو اإلدارية والتنظيمية العالية.
وافريقيا تعتبر صاحبة ثاني أكبر بساط أخضر في العالم تمتمك مقومات االستثمار

في شتى المجاالت ،فيي غنية بمواردىا البشرية والمادية والثروات الطبيعية ،باإلضافة
إلى تميزىا بموقعيا االستراتيجي وليذا تسعى ىذه الورقة البحثية إلى اإلجابة عمى
األشكال التالي:
ما واقع االستثمار األجنبي المباشر في إفريقيا عامة ودول شمال إفريقيا خاصة؟

الفرضية :تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى إفريقيا ضئيمة عمى الرغم من امتالكيا
لمقومات االستثمار.

منهج الدراسة :من اجل اإلحاطة بجوانب اإلشكال أعاله نستخدم في ىذه الدراسة المنيج
الوصفي والتحميمي في قالب نسعى من خاللو إلى اإلجابة عمى أىم متطمبات اإلشكالية.

أهمية الدراسة :تتجمى أىمية البحث من خالل أىمية تدفق االستثمار األجنبي إلى
إفريقيا ،وفي كونو مساىما فعاال في تحقيق التنمية االقتصادية.

الهدف من الدراسة :تسعى ىذه الدراسة إلى:

.1إبراز المفاىيم األساسية لالستثمار األجنبي؛
2.إبراز موقع إفريقيا ونصيبيا من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم؛
.3تقييم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا باعتبارىا الدول األغنى
بمقومات االستثمار من حيث الثروات الطبيعية والموقع االستراتيجي.
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خطة الدراسة :سيتم تغطية ىذه الدراسة من خالل ثالث محاور أساسية:

 -1عموميات حول االستثمار األجنبي المباشر؛

 -2تحميل تدفق االستثمار األجنبي المباشر الصادر والوارد إلى إفريقيا؛
 -3تقييم تدفق االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا.

 -1عموميات حول االستثمار األجنبي المباشر
 1-1تعريف االستثمار األجنبي المباشر:

إن البحث في موضوع االستثمار األجنبي يقودنا إلى التفرقة بين نوعين من

االستثمارات األجنبية :استثمار أجنبي مباشر و استثمار أجنبي غير مباشر:

فبالنسبة لالستثمار األجنبي غير المباشر فيقصد بو االستثمار في المحفظة

(االستثمار المحفظي) أواالستثمار في األوراق المالية ،وذلك عن طريق شراء السندات
الخاصة باسيم الحصص أوسندات الدين أوسندات الدولة من األسواق المالية ،لكن ىذه
الممكية ال تعطي لمالكيا حق ممارسة أي نوع من أنواع الرقابة أو المشاركة في تنظيم

وادارة المشروع االستثماري ،كما أن ىذا النوع من االستثمارات األجنبية يعتبر قصير
األجل إذا قورن مع االستثمار األجنبي المباشر(.)1

أما بالنسبة لالستثمار األجنبي المباشر فقد تعددت التعاريف والنظريات المفسرة ليذا
النوع من االستثمارات األجنبية ومن أىميا:
 1-1-1تعريف صندوق النقد الدولي  :FMIيعتبر أن االستثمار األجنبي المباشر نوع
من االستثمارات الدولية ،وىو يعكس ىدف حصول كيان (عون اقتصادي) في اقتصاد ما

عمى مصمحة دائمة بمؤسسة مقيمة في اقتصاد وطني آخر ،وتنطوي ىذه المصمحة عمى
وجود عالقة طويمة األجل بين المستثمر األجنبي المباشر والمؤسسة إضافة إلى تمتع

المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة(.)2

 2-1-1تعريف منظمة التجارة العالمية  :OMCإن االستثمار األجنبي المباشر ىو
عممية يقوم بيا المستثمر المتواجد في بمد ما (البمد األم) حيث يستعمل أصولو في بمدان
أخرى (الدول المضيفة) مع نية تسييرىا(.)3
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 3-1-1تعريف منظمة التجارة والتنمية االقتصادية  :OCDEكل شخص طبيعي ،كل
مؤسسة عمومية أوخاصة ،كل حكومة ،كل مجموعة من األشخاص الطبيعيين الذين ليم

عالقة فيما بينيم ،كل مجموعة من المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المعنوية المرتبطة
فيما بينيا ،وىي عبارة عن مستثمر أجنبي إذا كانت لديو مؤسسة لالستثمار األجنبي

ويعني أيضا فرع أو شركة فرعية تقوم بعمميات في بمد آخر غير بمدىا األصمي(.)4

من خالل التعاريف السابقة يمكننا صياغة تعريف شامل لالستثمار األجنبي المباشر وىو:
استثمار طويل األجل خارج حدود البمد األصمي يعطي لصاحبو حق المشاركة في إدارة

المشروع والتحكم في عمميات المؤسسة األجنبية إضافة إلى حق ممكية المؤسسة ،وعميو
فان الفرق الجوىري بين االستثمار المباشر وغير المباشر ىو أن األول :يشير إلى
تحركات رأس المال التي تتضمن ممكية ونوع من المراقبة والتحكم في اتخاذ القرار من قبل

المستثمر ،أما الثاني :فيو نوع من التدفق الذي يطمق عميو رأس المال التمويمي مثل شراء

السندات وغيرىا من األوراق المالية.
 2-1محددات االستثمار األجنبي المباشر:

تتمثل محددات االستثمار في مجمل الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية

والمؤسساتية واإلجرائية ،حيث تختمف ىذه العوامل من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى
أخرى ،وتؤثر في فرص نجاح المشروع االستثماري وكذا في قرار المستثمر األجنبي ،إما

سمبا أوايجابا ،وبالتالي عمى حركة واتجاىات االستثمار( .)5ويتوقف ذلك عمى مدى

مالئمة المناخ االستثماري السائد والذي يمكن تمخيص تعريفو عمى انو":البيئة التي يمكن
لمقطاع الخاص الوطني واألجنبي أن ينمو في رحابيا بالمعدالت المستيدفة ،حيث أن

تييئة ىذه البيئة تعد شرطا ضروريا لجذب االستثمار"(.)6

وتتمثل المحددات األساسية لجذب االستثمار األجنبي المباشر في:
 1-2-1المحددات السياسية :يعتبر االستقرار السياسي احد أىم الحوافز لجذب

االستثمار األجنبي نحو البمد ،ذلك أن عدم االستقرار السياسي واالضطرابات السياسية

واألمنية التي قد تعاني منيا دولة ما ،قد تؤدي إلى خمق مناخ غير مؤكد من حيث
المخاطر واألرباح بالنسبة لمشركات االستثمارية ،فالمستثمر األجنبي يتخذ قرار قبول أو
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رفض االستثمار في بمد ما ليس عمى أساس المردودية االقتصادية والمالية لممشروع

فحسب وانما بناءا عمى درجة االستقرار السياسي(.)7

كما يعكس النمط السياسي المتبع من حيث كونو نظاما ديمقراطيا أو ديكتاتوريا عمى
مدى مالئمة المناخ السياسي االستثماري بالدولة ،اذ يفضل المستثمرون النظام
الديمقراطي الراسخ أما النظام الثاني فيو عرضة لمتغيير في سياساتو باستمرار باإلضافة

إلى التدخل الحكومي في الشؤون االقتصادية ،ما يعيق المنافسة ويؤثر سمبا عمى

اإلمكانيات والموارد المتاحة التي يحتاجيا المستثمر األجنبي في مشاريعو(.)8

باإلضافة إلى ضرورة وجود االستقرار السياسي لمدول المجاورة تجنبا لممخاطر

اإلقميمية وكذا عالقة الدولة المضيفة بالدول األخرى تمعب دو ار ميما ،حيث كمما كانت

العالقة قوية كان ذلك عامال في جذب االستثمار األجنبي(.)9

 2-2-1المحددات االقتصادية :تتمثل المحددات االقتصادية التي تؤثر في جذب
االستثمارات األجنبية في مختمف السياسات االقتصادية في البمد المستقبل ،فكمما كانت

ىذه السياسات االقتصادية مستقرة وواضحة وتدار بطريقة منظمة ومدروسة زادت فرص
االستثمار األجنبي نحو ىذا البمد .وتكمن ىذه المحددات االقتصادية فيما يمي:
 -االستقرار االقتصادي :والذي يأتي مباشرة في المقام الثاني بعد التحقق من االستقرار

السياسي ،ويتمثل في توفير جممة من توازنات االقتصاد الكمي ومدى وضوح السياسات

النقدية والمالية ،الضرائب ،شروط العمل ،التامين والشفافية في المعامالت المالية،
واستقرار التعريفة الجمركية واعتداليا في ظل معدالت تضخم مقبولة ،الن التضخم يؤدي
إلى تآكل القيم النقدية ويعمل عمى تشويو الحقائق االقتصادية ،والبيانات مما يعقد عممية

التنبؤ االقتصادي(.)10

 حجم السوق :حجم السوق واحتماالت نموه من أىم المزايا التي تشجع عمى تدفقاالستثمار األجنبي ،ويتحدد حجم السوق بمقاييس تتمثل في حجم السكان ،الدخل الوطني،

الناتج المحمي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد وغيرىا من المقاييس( .)11وتوجد عالقة ارتباط

قوية بين ىذه المقاييس ونمو حجم السوق ،حيث أن ارتفاع حجم الناتج المحمي اإلجمالي
وارتفاع معدالت نموه ،يؤدي إلى تحسين مستوى دخول األفراد ،ما يدفعيم إلى زيادة حجم
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استيالكيم وتحسين أنواعيا ،األمر الذي يخمق أسواقا جديدة ويساعد عمى توسيعيا،
وبالتالي يصبح السوق بحاجة إلى استثمارات أكثر لتمبية الطمب المتزايد ،وىو ما يمثل
ميزة مشجعة لممستثمر األجنبي لتوظيف أموالو واستثمارىا في البمد التي تتسم بارتفاع

حجم إجمالي ناتجو المحمي اإلجمالي وارتفاع درجات نموه(.)12

 -درجة االنفتاح االقتصادي عمى العالم الخارجي :يوفر االنفتاح عمى العالم الخارجي

مناخا استثماريا يتسم بحسن الكفاءة االقتصادية وتخفيض القيود عمى التبادل التجاري،

وحرية حركة عناصر اإلنتاج ،ما يسمح لممستثمر األجنبي بتصريف المنتجات في
األسواق الخارجية بأسعار تنافسية ،وأيضا بالحصول عمى عوامل اإلنتاج المستوردة بأقل

التكاليف(.)13

 أسعار الصرف :إن التقمبات المفاجئة ألسعار الصرف ليا تأثير سمبي عمى المناخاالستثماري حيث أن مثل ىذه التقمبات تجعل من العسير عمل دراسات الجدوى ،كما قد

عرض المستثمر لخسارة باىظة غير متوقعة( ،)14بحيث أنيا تؤثر بصورة كبيرة ومباشرة
تٌ ّ
عمى تكاليف عوامل اإلنتاج من يد عاممة ورأس المال وغيرىا ،وذلك بالزيادة أوالنقصان ما
قد يحد من قدرة المستثمر األجنبي عمى تقييم المشروع االستثماري ،وتقدير القيمة الحقيقة
ألرباحو ،وىذا ما يدفعو في الغالب إلى تجنب االستثمار داخل الدولة التي ال تتسم أسعار

الصرف فييا باالستقرار و الثبات(.)15

 -التضخم :يؤدي التضخم أيضا إلى تشويو المعمومات االقتصادية بسبب تقمبات

األسعار السائدة وارتفاعاتيا المتتالية ،وعميو فالتضخم يساىم في مجممو في خمق مناخ

غير مناسب لالستثمار(.)16

 البنية التحتية :يعتمد المناخ االستثماري كذلك عمى نوعية اليياكل القاعدية كميزةجاذبة لالستثمار ويتعمق األمر بالطرقات ،الجسور ،الموانئ ،المطارات ،السكك الحديدة
وخدمات الكيرباء واالتصاالت والماء والمرافق األخرى ،الن تدفق السمع والخدمات

والمعمومات يتوقف عمى مدى صالحية البنية التحتية وتوفيرىا ،ومساىمتيا في تقميل
التكاليف األولية لالستثمارات وضمان االنطالقة القوية والسريعة لممشاريع بحيث تسمح
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لممستثمر األجنبي بتوزيع إنتاجو بسيولة والوصول إلى كافة أسواق الدول المضيفة وغيرىا

من األسواق األجنبية(.)17

 الحوافز المالية والتمويمية :تعتبر ىذه الحوافز مشجعة إلستقطاب االستثمار األجنبينحو البمد المضيف وتتمثل ىذه الحوافز في عدم وضع قيود عمى تممك المشاريع
االستثمارية سواء تممكا كامال أوجزئيا ،وأيضا السماح لممستثمرين األجانب بتممك األراضي
والعقارات (مشاكل العقار الصناعي والتجاري) ،إضافة إلى إعفاء أو تخفيض الواردات

والصادرات الخاصة بمستمزمات اإلنتاج من الضرائب الجمركية وتسييل اإلجراءات

الجمركية المرتبطة بيا(.)18

 3-2-1المحددات القانونية( :)19يعتبر اإلطار القانوني من أىم المحفزات لجذب

االستثمار األجنبي ونموه وتطوره ،حيث انو يحدد القواعد التي تسمح بدخول االستثمارات
األجنبية ،والشكل القانوني الذي تتخذه ،وكذا القطاعات االقتصادية التي يسمح ليا

باالستثمار فييا ،إضافة إلى حجم وأنواع الضرائب التي تخضع ليا ،ومن جية أخرى
يضمن الحماية القانونية الكافية لتشجيع المستثمر األجنبي عمى االستثمار خارج حدود

دولتو.
 4-2-1المحددات االجتماعية الثقافية والدينية :تؤكد الدراسات أن لممحددات
االجتماعية والثقافية والدينية دور في تحديد حجم االستثمار وتدفقاتو ،وتكمن ىذه
المحددات أساسا في العادات والتقاليد والدين واألعراف وقيم أفراد المجتمع إذ أنيا تحدد
ىيكل السوق المحمي ،بحيث تعكس تفضيالت جميور المستيمكين من خالل تحديد طبيعة
ونوع وحجم السمعة المباعة ،فعمى سبيل المثال :يحرم الدين اإلسالمي أكل لحم الخنزير
لذلك فمن المستحيل تسويق ىذا المنتوج في المجتمعات اإلسالمية ولذلك فعمى المستثمرين

دراسة ىذه المحددات لممجتمع المستيدف قبل بدأ االستثمار(.)20

وباإلضافة إلى اآلفات االجتماعية فابتعاد المجتمع عن الرشوة والبيروقراطية بحيث

أن انتشار الرشوة بين الموظفين والمسؤولين يؤثر بطريقة مباشرة عمى تكمفة المعاممة،
وكذا بالنسبة لمبيروقراطية التي تعرقل تفعيل االستثمار كطول اإلجراءات اإلدارية التي من

شأنيا أن تؤثر عمى سموك المستثمر األجنبي المباشر في بمد دون آخر(.)21
387

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 00 :العدد 00 :السنة 0000

ISSN: 2333-9331
ص 604 -381

 -2واقع االستثمار األجنبي في إفريقيا

 1-2تحميل تدفق االستثمار األجنبي الوارد إلى إفريقيا:

عرفت القارة اإلفريقية تدفق لالستثمارات األجنبية إلييا ولكن بنسب ضئيمة مقارنة

باالقتصادات المتقدمة وذلك لعدم توفرىا عمى بيئة استثمارية منافسة ،باإلضافة إلى أنيا

كانت محل أنظار الدول االستعمارية نظ ار لزخرفتيا بالثروات الطبيعية والموقع
االستراتيجي ليا.
 1-1-2نصيب إفريقيا من االستثمارات األجنبية الداخمة عبر العالم:

الجدول الموالي يبين لنا نصيب القارة اإلفريقية من االستثمارات العالمية الداخمة.

الجدول  :01تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى إفريقيا في الفترة

2017 _1994
المنطقة
االقتصاديات

الوحدة :مميارات الدوالرات

0222 99-99
,,337, 3,373

0222
33373

266,8 166,4

221,4

2008 2007 0222 0229 0222 0220
1018 1444 3,473 3367, 33,73 ,,,74

المتقدمة
االقتصاديات

275 175,1 163,6

565 334,3

630

النامية
إفريقيا

8,4

العالم

1409,6 548,1

832,2

2010
2009
618,6
566

2011
747,9

المنطقة
االقتصاديات

9,6

18,5

17,2

30,7

63

72

19,9

13

1771 2100 916,3 710,8 557,9 617,7
0222 2016 2015 2014 2013
,,4 1032
962
522
680

المتقدمة
االقتصاديات

478

616,7

674,4

662

698

765

646

6,,

إفريقيا

59

43,1

42,7

52

58

54

53

العالم

1114

1427 1524,4 1309,01

1277

1762

1746

,4
,,31

النامية

المصدر :األونتكاد-تقرير االستثمار العالمي .2012،2017،2018، 2010 ،2006
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الشكل  :01يبين نصيب إفريقيا من االستثمارات األجنبية الواردة من العالم

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى الجدول أعاله.

تتجمى أىمية االستثمار األجنبي المباشر من خالل تدفقاتو الداخمة بين دول العالم

حيث قدرت التدفقات االستثمارية الواردة عبر العالم بـ  140946مميار دوالر سنة
 ،2000في حين انحدرت في الفترة  2003-2001بحيث بمغت  55749مميار دوالر

سنة .2003ولعل السبب في ىذا االنخفاض ىو تدىور المناخ االستثماري في دول
العالم.
ولقد قفزت التدفقات الواردة في العالم في الفترة  2004إلى غاية  2007بحيث وصمت
سنة  2007إلى  2100مميار دوالر ،ثم نالحظ ارتفاع مستمر وخفيف في السنوات
الموالية في كل من سنة  2015 ،2014 ،2013 ،2011إلى غاية  2016حيث

وصمت في سنة 2016إلى 1746مميار دوالر لتشاىد انخفاضا ممحوظا سنة  2017قدر
بـ  1430مميار دوالر.
أما عن التوزيع اإلقميمي لالستثمارات األجنبية الواردة إلى مختمف دول العالم

فالمالحظ من الشكل رقم ( )01أن إفريقيا كان ليا النسبة األضعف من االستثمارات
األجنبية العالمية خالل كل السنوات عمى الرغم من غناىا بالثروات الطبيعية التي تعتبر
مصدر جذب االستثمارات األجنبية إلييا ،مقارنة بالدول المتقدمة التي استحوذت عمى
النسبة العالية وذلك لما تتمتع بو من قواعد صناعية ،وأسواق ضخمة وقدرات تكنولوجية
راقية وبيئة استثمارية جاذبة ،كل ذلك كان كافيا لتدفق رؤوس األموال في شكل

استثمارات معظميا من الدول المتقدمة ذاتيا.

وىذا ما الحظناه في الجدول والشكل أعاله ،بحيث أن إفريقيا استقبمت خالل الفترة
 1999-1994ما قيمتو 844مميار دوالر كمتوسط سنوي من اصل 54841مميار دوالر
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من االستثمارات العالمية ،لتشيد ارتفاع طفيف في السنة الالحقة قدر بـ  946مميار دوالر
عمى الرغم من االرتفاع الممحوظ في االستثمارات العالمية والذي وصل إلى .140946
في حين سجمت ما يعادل  1949مميار دوالر سنة  2001من أصل  83242مميار دوالر
من االستثمارات العالمية بالرغم من االنخفاض الممحوظ في ىذه األخيرة .تواصل إفريقيا

تشجعييا الستقطاب االستثمارات األجنبية الداخمة إلييا عبر السنوات الموالية ،ويتبين
ذلك بوضوح من خالل االرتفاع المتواصل لنصيب الدول اإلفريقية من االستثمارات
العالمية عمى الرغم من تذبذب ىذه األخيرة بين االرتفاع واالنخفاض ،إلى حين وصول
نصيب إفريقيا ذروتو سنة  2008ما يقارب  72مميار دوالر ،يبقى ىذا النصيب ضعيف
جزئيا مقارنة بنصيب الدول المتقدمة الذي بمغ ما يعادل  1018مميار دوالر من إجمالي

االستثمارات العالمية المقدر بـ  1771مميار دوالر في نفس السنة .تعد سنة 2008
السنة المثمى من حيث نصيب إفريقيا من االستثمارات العالمية الداخمة إلييا مقارنة
بالسنوات السابقة والسنوات الالحقة أيضا التي شيدت انخفاض تدريجي في استقطاب

إفريقيا لالستثمارات األجنبية إلى غاية وصولة ادني قيمة سنة  2011بما يعادل 4247

مميار دوالر ولعل السبب في ىذا االنخفاض يعود إلى األزمة العالمية لسنة  2008والتي
عرفت تدىور أسعار النفط ،وباعتبار أن إفريقيا تعد منبع الثروات الطبيعية ما يدل عمى
أن النسبة األكبر من االستثمارات المتدفقة إلييا يستحوذ عمييا قطاع المحروقات .ثم
نالحظ تحسن ممحوظ في السنوات الموالية من نصيب إفريقيا من تدفقات االستثمارات

األجنبية العالمية إلى غاية وصولو  58مميار دوالر سنة  2014ليعاود االنخفاض
تدريجيا بدءا من سنة  2015والتي عرفت مجددا تدىور أسعار النفط إلى غاية بموغيا
نصيب  42مميار دوالر سنة  2017من أصل  1430مميار دوالر من االستثمارات
العالمية.
 2-1-2التوزيع اإلقميمي لتدفقات االستثمار األجنبي الواردة بين مختمف المناطق
اإلفريقية :يبين الشكل الموالي توزيع االستثمارات األجنبية الداخمة إلى القارة اإلفريقية

بين مختمف المناطق اإلفريقية.
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الشكل  :02تدفقات االستثمار األجنبي الداخمة إلى مختمف المناطق اإلفريقية في
الفترة 2017-2011

المصدرUnctad:world investment report 2018 P 56 :
من الشكل  02يتجمى لنا أن النصيب األكبر من االستثمارات األجنبية الداخمة إلى
إفريقيا كانت متجية إلى الغرب اإلفريقي سنة 2011بالمقابل انخفاض ممحوظ في
االستثمارات المستقطبة إلى شمال إفريقيا ،وذلك راجع إلى التدىور في أسعار النفط في

ىذه الفترة كون أن الدول الشمالية اإلفريقية وباألخص الجزائر التي تعتمد بشدة عمى
االستثمار في النفط والغاز .لتعاود دول الشمال التنافس مع الدول الغربية في استقطاب
االستثمارات األجنبية ابتداء من سنة  ،2012إال انو ومع مطمع سنة  2013تدخل الدول

الجنوبية إلفريقيا حيز التنافس لتحوز عمى النصيب األكبر من التدفقات االستثمارية

الواردة في كل من سنتي  2014و ،2015وتواصل التنافس بالتوازي سنة 2016
لينخفض نصيبيا بشدة سنة  ،2017وتستقطب في نفس السنة النسبة األكبر من
التدفقات االستثمارية كل من الدول الشمالية التي عرفت في ىذه الفترة تحسن في أسعار

المحروقات ،باإلضافة إلى تجديدىا التشريعات المحفزة لالستثمار وكذا اتفاقيات الشراكة
الداعمة لالستثمار ،تمييا بعد ذلك الدول الغربية والجنوبية عمى التوالي ،في حين دول
وسط إفريقيا فكان ليا النصيب الضئيل من التدفقات االستثمارية الواردة إلى إفريقيا عبر
مختمف السنوات.

لقد عرفت دول شمال أفريقيا انخفاض في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

الواردة إلييا بنسبة  %4لتصل إلى  13مميار دوالر سنة  2017عمى الرغم من ارتفاع
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االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى المغرب بنسبة  %23أي ما يعادل  2.7مميار
دوالر ،أما عن مصر فعمى الرغم من انخفاض االستثمار األجنبي المباشر بنسبة ،%9
استمرت في كونيا أكبر متمق في إفريقيا بقيمة  7.4مميار دوالر سنة  ،2017كانت ىذه
التدفقات مدعومة بارتفاع كبير في االستثمار الصيني عبر الصناعات التحويمية الخفيفة،

في حين انخفض تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر بنسبة  %26أي ما
يعادل  142مميار دوالر ،عمى الرغم من مجموعة الحوافز التي يوفرىا قانون االستثمار
الجديد لسنة  .2016في حين ظمت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في السودان
مستقرة عند  141مميار دوالر حيث يعتمد ىذا البمد إلى حد كبير عمى االستثمار الصيني
في قطاع النفط.

أما عن غرب إفريقيا فقد شيد انخفاض في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
الواردة بنسبة  %11أي ما يقارب  1143مميار دوالر .وقد مس ىذا االنخفاض التدفقات
االستثمارية الوافدة إلى نيجيريا بنسبة  %21ما يعادل  345مميار دوالر وذلك بسبب بقاء

اقتصاد نيجيريا منخفضا إلى حد كبير .أما غانا فان تنوع اقتصادىا ساىم في الزيادة

المستمرة في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلييا منذ العقد األول من القرن الحالي،
إال أنيا سجمت انخفاضا بنسبة  %7سنة  2017مقارنة بالسنة السابقة ،فقد اجتذبت ما
يقارب  343مميار دوالر من التدفقات االستثمارية .وفي المقابل ،ارتفع االستثمار األجنبي
المباشر في كوديفوار بنسبة  %17ليصل إلى  675مميون دوالر ،مما يعكس استثمارات
حكومية داعمة من جانب الحكومة والتنويع االقتصادي باعتبارىا واحدة من االقتصادات

األسرع نموا في أفريقيا إلى جانب إثيوبيا.
بالنسبة لوسط إفريقيا انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلييا
بنسبة  %22لتصل إلى  547مميار دوالر ،فمقد ّمس ىذا االنخفاض التدفقات الوافدة إلى
الكونغو بنسبة  %67لتصل إلى  142مميار دوالر سنة  2017من  346مميار دوالر في
عام  ،2016يعود ىذا االنخفاض الحاد إلى األزمة االقتصادية المتفاقمة في البمد وتقمب
أسعار النفط وضعف االستثمار األجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية .في
المقابل ،سجمت جميورية الكونغو الديمقراطية زيادة بنسبة  %11في تدفقات االستثمار
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األجنبي المباشر الواردة أي ما يعادل  1.3مميار دوالر .كما ارتفعت التدفقات أيضا في
غينيا االستوائية من  54مميون دوالر في عام  2016إلى  304مميون دوالر سنة
 .2017أما جميورية الغابون فقد سجمت زيادة بـ  %21إلييا يعادل  145مميار دوالر
من التدفقات االستثمارية الوافدة ،وذلك نظ ار الرتفاع أسعار النفط في اآلونة األخيرة
باعتبار جميورية الغابون المنتج الرئيسي لمنفط.

تعتبر منطقة شرق أفريقيا المنطقة األسرع نمواً في أفريقيا إال أنيا سجمت انخفاضا

بنسبة  %3سنة 2017مقاربة بالعام السابق ،إذ تمقت  746مميار دوالر من االستثمار
األجنبي المباشر الوارد .ولقد استقبمت إثيوبيا ما يقارب نصف ىذا المبمغ ،حيث بمغت
 346مميار دوالر (بنسبة  ،)%10وىي اآلن الدولة الثانية كأكبر متمق لالستثمار
األجنبي المباشر في أفريقيا بعد مصر ،عمى الرغم من اقتصادىا األصغر .كما شيدت
كينيا زيادة في االستثمار األجنبي المباشر الوارد بنسبة  %71سنة  2017أي ما يقارب
 672مميون دوالر .في حين سجمت تنزانيا انخفاضا في تدفقات االستثمار األجنبي
الداخل بنسبة  %14أي ما قيمتو  142مميار دوالر سنة  2017مقارنة بعام .2016

وفي الجنوب األفريقي ،انخفض االستثمار األجنبي المباشر بنسبة  %66ما قيمتو
 348مميار دوالر .حولت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى أنغوال إلى ثالث أكبر
اقتصاد في أفريقيا ،إال انو في سنة 2017سجمت التدفقات االستثمارية قيمة سمبية سمبياً

( )2.3 -مميار دوالر من4.1مميار دوالر في عام ،2016حيث قامت الشركات األجنبية
المستثمرة في انغوال بتحويل األموال إلى الخارج من خالل قروض داخمية زيادة عمى

انخفاض إنتاج النفط وتراجع أساسيات االقتصاد الكمي لمبمد .كما انخفض االستثمار
األجنبي المباشر الوارد إلى جنوب أفريقيا بنسبة  %41لما قيمتو  143مميار دوالر.
ضف إلى ذلك تقمص تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخمة إلى موزامبيق بشدة،

حيث انخفض بنسبة  %26أي ما يعادل  243مميار دوالر وذلك بسبب التقشف والتخمف
في سداد الديون .في المقابل ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى
زامبيا بنسبة  %65ليصل إلى  141بميون دوالر.
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 2-2تحميل تدفق االستثمار األجنبي الصادر من إفريقيا:

تعتبر إفريقيا منافسا ضعيفا أمام االقتصادات المتقدمة نظ ار لتميز ىذه األخيرة

بقواعد صناعية ،وقدرات تكنولوجية راقية ورؤوس أموال وافية ،وعمى الرغم من ذلك فقد
سجمت إفريقيا حصة ضئيمة من االستثمارات العالمية الخارجة.
 1-2-2نصيب إفريقيا من االستثمارات األجنبية الصادرة عبر العالم :يتبين نصيب

إفريقيا من االستثمارات العالمية الخارجة من خالل الجدول الموالي:

الجدول  :02تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة من إفريقيا في الفترة
2016 _1994

المنطقة

الوحدة :مميارات الدوالرات

2001 2000 99-94

2007 2005 2004 2003 2002

68448

1924 64642

االقتصاديات المتقدمة 48646

1098

686 51448 48544

االقتصاديات النامية

64,9

إفريقيا

2,5

1 ,5

العالم

553,1

1233

2008

2010 2009

2016 2015 2014 2013 2011

االقتصاديات المتقدمة 1572

821

989,6

1238

826

801

1065

1044

االقتصاديات النامية

296

229

400,1

409 383,8

446

378

383

إفريقيا

10

5

7

16

15

11

18

العالم

1929

1101

1694 1451,4

1311

1318

1474

1452

المنطقة

76,7 143,8

49,7

35,6

113

2,7-

0 ,3

1,2

1 ,9

764,2

813 561,1 539,5

3,5

292 117,5
1 ,1

11

2268 778,7

المصدر :األونتكاد-تقرير االستثمار العالمي 2012،2017، 2010 ،2006
الشكل  :03يبين نصيب إفريقيا من االستثمارات األجنبية الصادرة إلى العالم

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى الجدول أعاله
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شيدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة من العالم تذبذبات بين
االنخفاض واالرتفاع خالل الفترة  ،2017-1994فمقد سجمت  55341مميار دوالر
كتوسط سنوي لمفترة  ،99-94لتقفز سنة  2000إلى ما يعادل  1233مميار دوالر،
لتنحدر بعد ذلك في الفترة  ،2005-2001لتبمغ ذروتيا سنة  2007بما يقارب 2268

مميار دوالر ،ثم تنخفض في السنوات الموالية وتتذبذب بين االرتفاع الطفيف واالنخفاض
إلى غاية تسجيميا ما قيمتو  1452مميار دوالر سنة .2016
أما عن التوزيع اإلقميمي لالستثمارات األجنبية الخارجة من مختمف مناطق العالم
فالمالحظ من الشكل  03أن إفريقيا سجمت النسبة األضعف من االستثما ارت األجنبية

العالمية الصادرة خالل كل السنوات حيث لم تتعدى  18مميار دوالر من التدفقات

االستثمارية العالمية الصادرة طيمة الفترة  ،2016-1994مقارنة بالدول المتقدمة وذلك
كون أن معظم االستثمارات المتجية نحو إفريقيا تمس قطاع النفط نظ ار لغناىا بالثروات
الطبيعية.

وى ذا ما الحظناه في الجدول والشكل أعاله ،بحيث أن إفريقيا سجمت خالل الفترة

 1999-1994ما قيمتو 245مميار دوالر كمتوسط سنوي وىي نسبة جد ضئيمة من
أصل  55341مميار دوالر من االستثمارات العالمية الصادرة ،لتشيد بعد ذلك انخفاض
تدريجي خالل الفترة  2005-2000مع تسجيميا قيمة سمبية سنة  .2001بدءا من سنة
 2007سجمت أفريقيا تدفقات استثمارية خارجة بقيمة  11مميار دوالر تبقى ىذه القيمة

ضئيمة مقارنة بالتدفقات االستثمارية العالمية الصادرة .تنحدر تدريجيا قيمة التدفقات

االستثمار األجنبي الصادر من إفريقيا بعد سنة  2008إلى غاية بموغيا  345مميار
دوالر سنة  2011وذلك بعد االصالحات التي قامت بيا الدول االفريقية من اجل تييئة
بيئة استثمارية مالئمة .ليعاود االرتفاع بعد ذلك إلى غاية بموغو ما قيمتو  18مميار

دوالر سنة  2016وىي الذروة التي سجمتيا طيمة الفترة وذلك بسبب انييار أسعار النفط
في سنة .2015
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 2-2-2التوزيع اإلقميمي لتدفقات االستثمار األجنبي الصادرة بين مختمف المناطق

اإلفريقية:

الشكل  :04تدفقات االستثمار األجنبي الخارجة من مختمف المناطق اإلفريقية في
الفترة 2017-2011

المصدرUnctad:world investment report 2018 P 56 :

من الشكل  04يتجمى لنا أن النسبة األكبر من تدفقات االستثمارات األجنبية
الصادرة من إفريقيا خارجة من الجنوب اإلفريقي ،تمييا الدول الواقعة غرب إفريقيا وشمال

إفريقيا عمى التوالي ،أما عن الوسط األفريقي فتكاد تنعدم االستثمارات األجنبية الخارجة
منيا.
ازداد تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة من أفريقيا بنسبة  %8سنة
 2017ما يعادل قيمة  1241مميار دوالر ،وىذا يعكس إلى حد كبير الزيادة الكبيرة في
االستثمار األجنبي المباشر المتجو إلى الخارج من جانب جنوب إفريقيا الذي سجل زيادة

بـ  %64أي ما قيمتو  744مميار دوالر سنة  .2017أما عن شمال إفريقيا فقد سجل
المغرب زيادة  %66ما يقدر بـ  960مميون دوالر .وعمى النقيض من ذلك ،فمن جانب
غرب إفريقيا ظل االستثمار األجنبي المباشر الصادر من نيجيريا ثابتاً عند  143مميار
دوالر .قامت الشركات األفريقية المتعددة الجنسيات الكبرى في السنوات القميمة الماضية

بتوسيع نطاق استثماراتيا الدولية داخل المنطقة وخارجيا ،مع توجو االستثمار األجنبي
المباشر من خارج المنطقة إلى االقتصادات المتقدمة والنامية عمى حد سواء.
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 3-2التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية في إفريقيا:

الشكل  :05توزيع قيمة مشروعات االستثمار األجنبي المباشر المعمن عنها في
التصنيع في مختمف القطاعات في الفترة ( \2017 – 2008مميارات الدوالرات
والنسبة المئوية)

المصدرUnctad:world investment report 2018 :

في إفريقيا تترأس الصناعات ذات الصمة بالموارد الطبيعية أعمى حصة من

التدفقات االستثمارية الداخمة إلى إفريقيا نظ ار لغناىا بالثروات الطبيعية ،وتوفرىا عمى
احتياطي ىائل من النفط والغاز عبر مختمق دول القارة اإلفريقية ،إال أنيا شيدت
انخفاضا تدريجيا بعد أزمة  ،2008لتسجل في سنة 2015انخفاضا حادا في قيمة
المشروعات االستثمارية الموجية لقطاع المحروقات نتيجة انييار أسعار النفط في ىذه

الفترة ،وقد تم تعويض ىذا االنخفاض في التصنيع المرتبط بالموارد الطبيعية جزئياً عمى
األقل بالنمو في قطاعات صناعية أخرى.

يمكن أن يكون التصنيع األقل ميارة نقطة بداية ىامة لمتنمية الصناعية في أفريقيا،
نسبيا
قويا ً
فمقد كان االستثمار األجنبي المباشر في مجال المنسوجات والمالبس والجمد ً
خالل السنوات القميمة الماضية ،حيث وصل إلى  4مميارات دوالر في عام  2017وىو
ضعف المستوى المسجل في عام  2014و 20ضعفًا عن عام .2008
 -3تقييم االستثمارات األجنبية الصادرة والواردة إلى دول شمال إفريقيا

 1-3تقييم االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال إفريقيا:
 1-1-3تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال إفريقيا
397

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 00 :العدد 00 :السنة 0000

ISSN: 2333-9331
ص 604 -381

الشكل الموالي يبين التدفقات االستثمارية األجنبية الواردة إلى دول شمال إفريقيا ونصيب
كل دولة:
الشكل  :06تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال إفريقيا
(بالمميون دوالر) بين عامي 2006،2017

المصدر :األونكتاد-تقرير االستثمار في العالم 2018

من الشكل  06يتبين لنا جميا أن الجميورية العربية المصرية احتمت المرتبة األولى

حيث كانت السباقة في استقبال النصيب األكبر من االستثمارات األجنبية المباشرة مقارنة
بدول شمال إفريقيا المتبقية ،باستثناء سنة 2011أين سجمت قيمة سمبية ما يقدر

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( )483-مميار دوالر بسبب التدىور األمني في البالد وانتشار المظاىرات الفئوية
داخل الدولة ،لكن سرعان ما تسارعت وتيرة النمو في االستثمارات األجنبية إلى داخل
مصر حيث وصل سنة  2017ما يعادل  739147مميون دوالر ،وذلك بعد اإلصالحات
الحكومية لتشجيع بيئة االستثمار من خالل تقديم المحفزات لدفع عجمة النمو إلى األمام

ومحاوالت حثيثة لمنع ىروب رؤوس األموال األجنبية .أما في المرتبة الثانية فقد سجمتيا
في السنوات األخيرة المممكة المغربية حيث شيدت ىذه األخيرة تدفقات استثمارية معتبرة
بداية من األلفية وذلك بعد توفيرىا بيئة استثمارية جيدة أين منحت المممكة المغربية
لممستثمرين حريات أساسية ترتكز في حق االستثمار ،حق تحويل األرباح ،وحق تحويل

المنتجات تحت شروط معينة ،ناىيك عن االمتيازات الضريبية ،ولقد بمغ تدفق االستثمار

األجنبي الوارد إلى المغرب ذروتو سنة  2014حيث قدر بـ  356142مميون دوالر ،إال
انو شيد انخفاضا طفيفا في السنوات األخيرة حيث بمغ سنة  2017ما يقارب 265144
مميون دوالر .أما عن الجميورية الميبية فبعدما كانت ثاني دولة عربية افريقية تستقبل أكبر
398

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 00 :العدد 00 :السنة 0000

ISSN: 2333-9331
ص 604 -381

حصة من االستثمارات األجنبية المباشرة إال أنيا شيدت انييار جاذبيتيا لالستثمار
األجنبي المباشر بداية من سنة  2011نظ ار لتردي األوضاع األمنية في البالد .أما عن
الجزائر فقد شيدت زيادة مستمرة ومعتبرة في تدفقات االستثمار األجنبي بداية من األلفية،
إال أنيا سجمت قيمة سالبة سنة  2015قدرت بـ( )584-مميون دوالر بعد انييار أسعار

النفط خالل ىذه الفترة ،ولكن سرعان ما شيدت ارتفاع ممحوظ في التدفقات االستثمارية

خصوصا بعد تحيينيا لقانون االستثمار سنة  .2016أما كل من تونس والسودان فكان
التنافس فيما بينيما عمى جذب أكبر نصيب من االستثمارات األجنبية ،فقد تقاربت النسب
االستثمارية الداخمة إلييما مع انخفاض تدريجي في السنوات األخيرة.
 2-1-3توزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال
إفريقيا :الجدول الموالي يبين عدد وتكمفة المشاريع االستثمارية األجنبية الواردة إلى دول
شمال إفريقيا خالل الفترة  2003إلى غاية .2017

الجدول  :03توزيع المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال
إفريقيا خالل الفترة  2003إلى 2017

عدد المشاريع

التكمفة بالمميون دوالر

عدد الوظائف

عدد الشركات

الدولة المستقبمة
مصر

968

223 391

259 562

686

المغرب

978

68 308

263 696

761

الجزائر

421

66 051

107 665

345

ليبيا

160

31 654

31 355

148

تونس

427

28 066

97 730

349

السودان

71

8 898

16 847

57

المصدر :قاعدة بيانات FDI Markets
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الشكل  :07توزيع عدد المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الواردة إلى دول شمال
إفريقيا خالل الفترة من  2003إلى 2017

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى الجدول أعاله

الشكل  :08توزيع تكمفة المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الواردة إلى دول
شمال إفريقيا خالل الفترة من  2003إلى 2017

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى الجدول أعاله

من الشكالن ( 07و  )08اتضح لنا أن المممكة المغربية استحوذت عمى اكبر عدد

من المشاريع االستثمارية األجنبية بما يقدر بـ 978مشروع في حين تمقت مصر 968

مشروع ،عمى غرار التكمفة االستثمارية ،فقد حصدت الجميورية المصرية أعمى قيمة
قدرت ما يقارب 223 391مميون دوالر ،في حين بمغت التكمفة في المغرب ما يعادل

 68308مميون دوالر ،تمتيما بعد ذلك تونس الخضراء بما يقدر بـ 427مشروع وما
تكمفتو  28066مميون دوالر ،وىي تكمفة ادني من التكمفة االستثمارية التي تمقتيا كل من
الجزائر وليبيا ،بيد أن ىاتان األخيرتان بمغ عدد المشاريع المستقطبة فييما  421و160
مشروع عمى التوالي .تبقى السودان أخر بمد من الدول شمال افريقية من حيث عدد وتكمفة
المشاريع االستثمارية األجنبية الداخمة إلييا بـ  71مشروع وتكمفة  8898مميون دوالر.
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الشكل  :09توزيع إجمالي تكمفة المشاريع االستثمارية األجنبية الوارد إلى دول شمال
إفريقيا (حسب التوزيع القطاعي) بالمميون دوالر ما بين عامي2003و2017

المصدر :قاعدة بيانات FDI Markets

من الشكل ( )09يتضح جميا أن النسبة األكبر من تدفقات االستثمارات األجنبية

المباشرة المتجو نحو دول شمال إفريقيا استحوذ عمييا قطاع العقارات نظ ار الفتقار ىذه

الدول إلى التكنولوجيا الحديثة خصوصا في مجال البناء وغيرىا ،تالىا بعد ذلك قطاع

الغذاء والتبغ وذلك ما يبرز التبعية االقتصادية لدول الشمال إلى الدول األجنبية
وباألخص االستعمارية منيا ،في حين رصد قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي الحصة
الثالثة باعتبار دول شمال إفريقيا تزخر بالثروات الطبيعية خاصة الجزائر .اما باقي

القطاعات فقد حصدت نسب ضئيمة متفاوتة.

 2-3تقييم االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من دول شمال إفريقيا:

 1-2-3تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من دول شمال إفريقيا:
الشكل  :11تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من دول شمال
إفريقيا (بالمميون دوالر) بين عامي2006،2017

المصدر :األونكتاد-تقرير االستثمار في العالم 2018
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فيما يخص االستثمارات األجنبية الخارجة فقد صدرت من دول الشمال باستثناء
السودان ،ولقد احتمت الجميورية المبيبة المركز األول من حيث االستثمارات األجنبية
المباشرة الخارجة طيمة الفترة  2006إلى غاية سنة  ،2011أين شيدت انخفاض حاد
وصل إلى  130مميون دوالر بعدما كان 588842مميون دوالر سنة  ،2008ثم سجمت
خروج بقيمة  6مميون دوالر سنة  2013ليزداد في السنوات األخيرة إلى غاية بموغو 110
مميون دوالر سنة  .2017تمتيا في المرتبة الثانية مصر في الفترة 2012-2006
لينخفض بعد ذلك في السنوات األخيرة إلى غاية وصولو  199مميون دوالر سنة 2017
بعدما كان قد وصل إلى 192042مميون دوالر سنة  ،2008إذ يعود ىذا اليروب لرؤوس

األموال األجنبية لمحروب األىمية وعدم االستقرار السياسي في ىذه الفترة ،احتمت مكانيا

المرتبة الثانية في الفترة  2017-2012المممكة المغربية حيث شيدت تزايد في االستثمار
األجنبي المباشر الخارج في السنوات األخيرة إلى غاية وصولو قيمة  960438مميون
دوالر سنة  ،2017بعدما كان قد انخفض إلى  178498مميون دوالر سنة  .2011أما
الجزائر وتونس فكانتا من بين األواخر من حيث االستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة

بقيم ضئيمة ومتفاوتة ،ولعل السبب في ذلك أن االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة
إلييما تستيدف الثروات الطبيعية.
 2-2-3توزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من دول شمال
إفريقيا:

الشكل  :12توزيع إجمالي تكمفة المشاريع االستثمارية األجنبية الخارجة من دول

شمال إفريقيا (حسب التوزيع القطاعي) بالمميون دوالر ما بين عامي2003و2017

المصدر :قاعدة بيانات FDI Markets
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شممت االستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة من دول شمال إفريقيا وبالتحديد من
جميورية مصر قطاع العقارات بالدرجة األولى بقيمة 338842مميون دوالر وقطاع البناء
والتشييد بقيمة  311547مميون دوالر ،تالىما بعد ذلك االستثمارات الخاصة بالمواد
الكيميائية بقيمة  267244مميون دوالر منيا 216642مميون دوالر خارجة من الجميورية

المصرية ،و50642مميون دوالر خارجة من الجزائر ،في حين قطاع المعادن بمغت
االستثمارات الخارجة منو ما قيمتو  208944مميون دوالر منيا 108645مميون دوالر
خارجة من مصر و100249مميون دوالر من تونس الخضراء .أما عن قطاع الفحم
والنفط والغاز الطبيعي فقد قدرت االستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة ما قيمتو

 145649مميون دوالر أكبر حصة منيا خرجت من الجزائر بقيمة 85042مميون دوالر
تمتيا الجميورية المصرية بقيمة 56243مميون دوالر والقيمة المتبقية البالغة 4444مميون
دوالر خرجت من تونس وذلك بسبب تقمب أسعار النفط .أما فيما يخص القطاعات
المتبقية فقد تفاوتت االستثمارات األجنبية الخارجة منيا بين مختمف دول الشمال بنسب

ضئيمة مقارنة بمثيالتيا المذكورة سابقا باعتبار أنيا استقبمت نسب ضئيمة من االستثمارات
األجنبية الوافدة.
الخاتمة:

إن التنافس بين دول إفريقيا ودول العالم من اجل جذب االستثمارات األجنبية إلى

أراضييا أصبح حقيقة يفرضيا واقع ما تقدمو ىذه الدول من ضمانات متعددة وامتيازات
وتسييالت مختمفة لمشركات متعددة الجنسية .ولقد مارس االستثمار األجنبي المباشر دو ار
ميما في نمو اقتصادات متعددة في قطاعات معينة .بيد أن القارة اإلفريقية ىى أقل
القارات استثما ار من األجانب ،رغم أن كل الدول األفريقية تممك كل العوامل التي تجعل

من المستثمر يحصل عمى أعمى العوائد الستثماره فييا .خاصة دول شمال إفريقيا فإنو
وعمى الرغم من البرامج التحررية السريعة لنظم االستثمار والتوجو نحو الخصخصة
وتحرير النشاط االقتصادي واالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وغيرىا من اإلجراءات

التي قامت بيا ،ظمت االستثمارت المتوجية نحو دول الشمال عموما من التواضع بحيث
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ال تتناسب واإلجراءات التي اتخذت من قبل ىذه الدول من أجل تشجيع االستثمارات
األجنبية لمقدوم إلى المنطقة.
وفي األخير يمكن القول بأن الجدل مازال مستم ار بشأن أىمية وجدوى االستثمار
األجنبي المباشر لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاممة في إفريقيا ،ولتعزيز
إسيامو في النمو يجب ضمان أن تكون ىذه االستثمارات موجية نحو القطاعات ذات

األولوية والقطاعات االستراتيجية؛
ومن أجل رفع نصيب االستثمارات األجنبية المباشرة نحو دول شمال افريقيا عمى
ىذه األخيرة تحسين مناخيا االستثماري وتوفير الظروف المالئمة من أجل كسب ثقة

المستثمر واقناعو لتوجيو استثماراتو نحوىا وذلك يرتكز أساسا عمى توفير االستقرار
السياسي بالدرجة األولى وكذا االستقرار االقتصادي الذي ينحصر في توفير التوازن
االقتصادي الكمي باإلضافة إلى االنفتاح االقتصادي عمى العالم الخارجي والذي يوفر

مناخا استثماريا يتسم بحسن الكفاءة االقتصادية وتخفيض القيود عمى التبادل التجاري
وحرية حركة عناصر اإلنتاج ما يسمح لممستثمر األجنبي بتصريف المنتجات في األسواق

الخارجية بأسعار تنافسية.
من المتوقع أن قارة أفريقيا ستصبح أىم دعائم النمو العالمي وأبرز وجية ألنشطة
االستثمار طويل األجل لما تتمتع بو من موارد وأسس اقتصادية قوية مثل تنوع ووفرة
الثروات الطبيعية ووجود ما يقرب من  %60من الرقعة الزراعية غير المستغمة في العالم،
إلى جانب التنبؤات التي تشير إلى تحول أفريقيا إلى أكبر مركز لمقوى العاممة بحمول عام
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