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  :ملخص تحليلي

الدراسة الحالية بشأن تعبئة موارد تمويل االستثمارات والتبادالت بين  ترمي
ل العربية واألفريقية إلى تقييم الوضع الحالي لموارد تمويل االستثمارات الدو

والتبادالت التجارية بين المنطقتين كما ترمي إلى تقييم العوائق والعقبات التي 
وتأخذ الدراسة في اعتبارها دور اإلطار المؤسسي القائم . تعيق ترقيتها وتطورها

  .في زيادتها
 وبفائض موارد البالد العربية بالتناسقالمنطقتين ويتميز تمويل االستثمار في 

 أنظمة وتتسم.  األموال من قبل البالد األفريقيةلرؤوسوبالحاجة المتزايدة 
النظام المصرفي والنظام المالي والصناديق ذات (التمويل القائمة في المنطقتين 

ئق متعددة ذات بعوا) السيادة واالستثمارات المباشرة األجنبية والعون العام للتنمية
  .صلة بأحجامها وأدائها وأدواتها وبنفورها النسبي من الخطر

وفيما يتعلق بالتبادالت التجارية وتمويلها يالحظ اعتماد القارة والبالد العربية 
 األسواق العالمية وتركيز منتجاتها وصادراتها على عدد محدد من المنتجات على

يضاف . تصاديات للصدمات الخارجيةوضرورة تنويعها لزيادة مقاومة هذه االق
إلى ذلك أن التبادالت بين المنطقتين تعاني من ضعف األحجام المتبادلة وغياب 

  .تنوع المنتجات والشركاء
وال يمكن لألزمة المالية واالقتصادية العالمية إال أن تفاقم هذا الوضع مما أدى 

لك جنباً إلى جنب إلى تخفيض حجم التبادالت والدخول المترتبة عليها وسار ذ
 انخفاض سيولة المؤسسات المالية والمؤسسات المتخصصة المشاركة في مع

يضاف إلى ذلك أن تصاعد المخاطر والشك أثراً كثيراً . تمويل وضمان التبادالت
وفي هذا . على قدرات االئتمان وعلى تغطية المؤسسات القائمة في المنطقتين

لتجارة على قاعدة مستندية أثر سلباً وبدرجة الصدد فإن االبطاء الحاد في تمويل ا
  .كبيرة على االقتصاديات الحقيقية للمنطقتين خاصة أفريقيا

وألجل إحتواء آثار األزمة المالية العالمية ومواجهتها خاصة آثار البالد العربية 
. واألفريقية األقل ثراء، تبدو زيادة االستثمارات والتبادالت التجارية مهمة

تخاذ اجراءات إلعادة لى المستويين العالمي واإلقليمي إك بدوره عويقتضي ذل
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انشاء تدفق تمويل التجارة وتأمين القروض الممنوحة بهذا المعنى من قبل 
ذلك لتخفيف نفورها و(عبر الحصول على موارد وضمانات المصارف التجارية 

 االخطار من الخطر المالي التجاري والذي يبقى مبلغاً ضئيالً مقارنة بأنواع
وسينجح هذا المسعى إذا تم في إطار .  إن تدخل الدول ال غنى عنه.)األخرى

تشاور يشمل العاملين الخاصين والمؤسسات ثنائية األطراف والمؤسسات 
  .االقليمية لتمويل التجارة واالستثمار

هذا وتمت صياغة توصيات تتعلق بالتبادالت وباالستثمارات وبالجوانب 
 أجل أضفاء الحيوية على العالقات االقتصادية األفريقية المؤسسية وذلك من

العربية وادراجها في ديناميكية تنمية تضامنية ومستدامة منفصلة عن إشكالية 
  .العون للتنمية
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  :مقدمة

في صلب إشكالية إنعاش إن مسألة استراتيجيات االستثمار والتبادل هي اليوم 
وعلى غرار مناطق . صادة والماليةألزمة االقتوج المستدام من اخرالنمو، وال

أخرى في العالم فيما يتعلق بروابطها التاريخية ومصالحها المشتركة والتكامليات 
تمركزها في االقتصاد التي تميز أجزاء من اقتصادياتها وكذلك التشابه في 

بوسع البالد العربية واألفريقية أن تكسب إذا ما نسقت استراتيجياتها العالمي، 
لية على أساس طريقة تفضل الشراكة والتنمية التضامنية وتقوم على المستقب

األخذ في االعتبار المصالحة الخاصة بالشركاء واألطراف األخرى التي تدعى 
  .للمشاركة
 لذلك بصورة مساعدة، مع ظهور قوى اقتصاديو أاق العالمي المحلي مهيإن السي

جديدة لالستثمار والتبادالت جديدة تسعى إلى تنويع شراكاتها وتركز على محاور 
ويمكن في واقع األمر . اإلقليمية، مركزة بصورة كبيرة على دول الجنوب

الحديث عن ظهور محاور جنوب  جديدة، يتسم بعضها بحيوية كبيرة للتبادالت 
وعلى الرغم من أنها ال تزال .  بين الدول المشاركةIDEالتجارية الجارية 
من تدفق % 10 العالمي لحركة البضائع ومن االجمالي% 6ضعيفة إذ تشكل 

وهكذا . في العام% 11الخدمات فإن التبادالت تتقاطع سريعاً بما يقرب من 
 موجهة إلى آسيا 2009من الصادرات األفريقية في عام % 27كانت نسبة 

لالتحاد األوربي مع % 40موجهة للواليات المتحدة األمريكية و% 29مقابل 
من تجارة الدول النامية في % 50اليوم فإن ما يقرب من و. أنهم شركاء تقليديون

 لالنتباه هو تدفق االستثمارات سواء كانت جذباًواألكثر . آسيا تتم اآلن فيما بينها
إن أمثلة عقود االستثمار الجديدة التي . محفظةاستثمارات استثمارات مباشرة أو 

و حكومات الجنوب تم التوقيع عليها بين شركات متعددة الجنسيات ومصارف أ
  .لم تتنوقف عن التكاثر

 كل القطاعات معنية بذلك وتأتي في المرتبة األولى البنى األساسية واستخراج إن
وكانت هذه . المعادن وأيضاً التحول الصناعي واإلنتاج الزراعي والقطاع المالي

هتمام التبادالت مستندة أوالً إلى عالقات أعمال تجارية ضمها في المقام األول اال
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بالفاعلية والعائد ولكنها قائمة أيضاً وبصورة مفتوحة على خيارات سياسية بنيت 
على إرث تاريخي مشترك إذ أن هذه الخيارات بدورها تخلق ظروف تعزيز 

  .تيار التبادالت وتدفق االستثمار
ويمكن للبالد العربية واألفريقية أن تدرج نفسها في هذه الديناميكية وتصبح فاعالً 

ائها والوسائل لروابط التقليدية ومخزون نموها وغذماً فيها وذلك بفضل امه
  .البشرية والمالية التي تتمتع بها

إن الدول العربية األفضل ثراء تبدو وكأنها تبحث عن تنويع محفظاتها بالتوجه 
لقد أصبحت القارة أكثر جاذبية . نحو مناطق لها امكانات واعدة مثل أفريقيا

لخصوص بفضل التقدم الهائل في تطوير األطر القانونية وذلك على وجه ا
  .والتنظيمية والحكم والحريات االقتصادية والتحديث الضريبي والمالي

كذلك توفر القارة في الوقت نفسه مناجم حقيقية للنمو وللربح المضمون بالنسبة 
اقة لالستثمارات في القطاعات االستراتيجية مثل االتصاالت والبنى التحية والط

  .واألسواق المالية والسياحة والعقارات
 أخرى لم تستغل بصورة كاملة خاصة الخدمات التجارية دعماً مواقعوهناك 

ويسعى . MICROFINANLEللمؤسسات االقتصادية والتمويل األصغر والـ 
عدد متزايد من دول القارة إلى جذب رؤوس األموال والتقنية إلضفاء قيمة على 

والبشرية في مكانها واظهار اقطاب نمو بصورة تدريجية على مواردها الطبيعية 
  .شاكلة االقتصاديات الناهضة في آسيا

وتسعى هذه المذكرة إلى تقديم عناصر تفكير استراتيجي بشأن عوائق ترقية 
تنمية تضامنية وذات منفعة متبادلة بين البالد العربية واألفريقية وذلك عن 

  .السلع والخدمات ورؤوس األموالطريق تكثيف تدفقات التبادالت و
ويحتفظ هذا العمل بطابع تأطير شامل إذا أنه ال يشير إال بصورة جزئية جداً إلى 
التنوع غير القابل للتخفيض للحقائق االقتصادية واالجتماعية للدول المكونة 

نى عنه االعتبار الحقاً سيكون شيئاً ال غ وأخذ هذه المذكرة في الكيانينلهذين 
ج في هذا المسعى مستويات تنمية البالد واحتياجاتها وامكاناتها ومواقع كي تدر

  .النمو والشراكة التي تقدمها
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وبعد هذه المقدمة، تقترح المذكرة أن تعالج بصورة موسعة الوضع الحالي 
  .لتمويل االستثمار وموارده في المنطقتين

وعلى . التمويلونعرج في الجزء الثالث على التبادالت التجارية وعلى موارد 
. أساس هذه القاعدة سيتم توضيح العوائق التي يتوجب على الشريكين النظر فيها

والتوصيات الرامية إلى قة على الخالصات ويركز الجزء األخير من هذه الوثي
تفعيل أكثر للتبادالت بين المنطقتين وإدراجها في استراتيجية طوعية للتنمية 

  .التضامنية المستدامة
  :االستثماراتتمويل -1

 فللدول العربي فائض ، تمويل االستثمار في المنطقتين بنوع من الال تناسقيتسم
موارد يوضع جزء كبير منه في االقتصاديات المتطورة وبدرجة أقل في 

 توتحتاج الدول االفريقية لرؤساء أموال متزايدة وأصبح. االقتصاديات الناهضة
 االقتصادية والمالية العالمية وذلك على هذه الحاجات أكثر إلحاحاً بسبب األزمة

وتبدو . وجه الخصوص لتمويل مشروعات تنمية يمكنها أن تنشط النمو المستدام
االحتياجات أكثر إلحاحاً في الدول الهشة الخارجة من النزاعات أو تلك التي 

شأنها خطار المتزايدة للفقر والتي من تواجه كوارث طبيعية مثل النيجر حيث األ
عيق وبصورة مستدامة اقتصاد الدول المعنية ومن بعدها التجمعات أن ت

  .االقتصادية اإلقليمية التي تنتمي إليها
 وجود تطور ايجابي للتدفقات المالية للدول العربية نحو 2006ويالحظ منذ عام 
وهكذا . وتبقى هذه التدفقات مركزة على عدد محدود من البالد. القارة األفريقية
المملكة (ألساسي من االقتصاديات الثالثة األكبر لدول الخليج وهي يأتي الجزء ا

وهي موجهة بالكاد نحو ) العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة والكويت
عشرة دول أفريقية ودول المغرب العربي وجنوب أفريقيا ولنقوال وموزمبيق 

  ).ونيجيريا وتنزانيا وليبيا
حدة والمملكة العربية السعودية وبدرجة أقل الكويت وتبقى االمارات العربية المت

المقدمين األساسيين للموارد المالية العربية للقطاعات األفريقية للبنى التحية 
والسياحة واالتصاالت والخدمات المالية وبصورة هامشية للزراعة والمعادن 
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ريقية  دول أف9 شراكات مع 2007وأقامت المملكة العربية السعودية وحدها عام 
 مشروع ومن جهة أخرى فإن 13 مليار دوالر لصالح 2.15بما قيمته 

من % 1.2االستثمارات المباشرة للبالد األفريقية في المملكة ال تمثل إال 
وتم استثمار . 2007 التي تدفقت على هذا البلد عام IDEاالستثمارات المباشرة 

 السعودية في الخدمات من االستثمارات األفريقية في المملكة العربية% 48بـ 
وتبقى االمكانات المحتملة قوية بالنظر إلى معدالت النمو القوية . وفي المرافق

 في 2008 و 2005التي تم تسجيلها في الفترة بين %) 5(التي فاقت الـ 
من النمو العالمي في % 80وهذا التطور يظل منظوراً خاصة وأن . المنطقتين

  .د الناهضة ومن ضمنها البالد االفريقية والعربيةالسنوات القادمة سيأتي من البال
لقد تأثر النمو االقتصادي في البالد العربية واألفريقية كثيراً باألزمة المالية 

  .واالقتصادية العالمية
 بصورة أساسية من خسائر مالية سجلتها أسواقها بينماوعانت البالد العربية 

 األسواق العالمية كما عانت من تراجع المالية والمتكاملة بصورة جيدة نسبياً مع
. في الطلب العالمي على منجاتها للتصدير خاصة منتجات الطاقة ومشتقاتها

، من سقوط 2009عام % 3وعانت أفريقيا التي كان معدل نموها أقل من 
وهذا . صادراتها وتراجع االستثمارات المباشرة وانخفاض تحويالت المهاجرين

دول ذات الدخل المتوسط وتلك ذات الداخل يعني على وجه الخصوص ال
  .الضعيف

) مصر وجنوب أفريقيا(وأزداد الوضع تدهوراً لبعض االقتصاديات األفريقية 
  .بسبب الخسائر في أسواقها المالية

  :اإلدخار: 2-1

  :اإلدخار العام: 2-1-1

د وتمتلك هذه البال. يتمثل أساس االدخار العام العربي في ادخار البالد النفطية
، محفوظ في جزء كبير منه في )الخاص بالميزانية(النفطية فائض مالي كبير 

أو موضوع في ) 2009 مليار دوالر عام 1500أكثر من (صناديق ذات سيادة 
كذلك تتمتع هذه البالد باحتياطيات . ة في األسواق المالية الدوليةالتزامات سيادي
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وهكذا بلغت . كل بلدصرف بنسب مهمة تحت إدارة المصارف المركزية في 
بما في ذلك احتياطيات ( مليار دوالر 600 حوالي 2008االحتياطيات هذه عام 
  .)4()بالد المغرب العربي

وفيما يتعلق بالتوازنات الداخلية باعتبارها مصدراً أول لإلدخار العام فإن معظم 
 5وسجلت .  عجزاً في لميزانية2009واجهت عام )  دولة14(الدول العربية 

من إجمالي الناتج المحلي وحققت قطر % 27إذ حققت الكويت : ل فقط فائضاًدو
%) 0.4(واالمارات العربية المتحدة %) 3(وعمان %) 10.7(وليبيا %) 12.9(

 الخارجية بالتوازناتوفيم يتعلق . وهذا ما حد من زيادة موارد صناديقها السيادية
باتها الجارية أما البالد  عجزاً في حسا2009شهدت معظم البالد العربية عام 

الثمانية التي حققت فائضاً فإنها شهدت تراجعاً في إجمالي حساباتها الجارية 
.  بسبب األزمة وانحفاض أسعار وأحجام صادراتها الرئيسية2008مقارنة بعام 

 تراجع الفائض  حيثوتعلق االنخفاض األكثر أهمية باالمارات العربية المتحدة
%) 22.3(والمملكة العربية السعودية %) 22.6(ا وليبي%) 72.8(بنسبة 

  %).19.9(والجزائر 
تتميز القارة األفريفية بإدخار ) للدول النفطية والمعدنية(ومع استثناءات نادرة 

 التي تسعى هذه الكليةعام غير كاِف بالنظر إلى تحديات التنمية واألهداف 
نمائية لأللفية أو تحسين البنى هداف االاألالبلدان إلى تحقيقها سواء تعلق األمر ب

على الرغم من أنها تملك امكانات موارد ) اقتصادياتها أكثر جاذبية التحية وجعل
  .طبيعية من شأنها أن تلعب دوراً دافعاً في تنشيط النمو ومواصلته

وتهـيمن  . 2008 مليار دوالر عـام      560وبلغت احتياطيات الصرف في القارة      
)  مليـار دوالر   300(طيـات دول شـمال أفريقيـا        على هذه االحتياطيات احتيا   

  .)5() مليار25(وأنقوال )  مليار33(وجنوب أفريقيا )  مليار دوالر72(ونيجيريا 
  
  

                                                 
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:  المصدر )4(
 .صندوق األمم المتحدة األنمائي:   المصدر )5(



 - 11 -

  :االدخار الخاص المقيم: 2-1-2

) األسـر والمؤسـسات   (يبقى االدخار العربي العام، شأنه شأن االدخار الخاص         
ويتغذى فائض االدخار هذا على     . مهماً ومدراً بفائض سيولة لألسواق المصرفية     

المستوى المرتفع عموماً إلجمالي الناتج المحلي      ) 1: (ثالثة مصادر رئيسية هي   
) 2. (للفرد وضعف بل وغياب العبء الضريبي على دخول األسر والمؤسسات         

الفوائض العامة الكبيرة التي تؤهل هذه األقطار لسياسات عامة تكون توسعية في            
الضعف النسبي لقدرة امتصاص األنظمة المـصرفية       ) 3 (أغلب األحيان وأخيراً  

  .واإلنتاجية في تلك االقطار
ريقي غير قابل للتجاهل ولكنـه يبقـى غيـر معـروف     خاص األف إن االدخار ال  

 أهمية  سويمكن قيا . بصورة جيدة يسبب المعدل الضعيف للسكان مع المصارف       
وهكذا أصدرت  . ةذلك بصورة غير مباشرة عبر عمليات إصدار سندات الخزان        

الحكومة في الرأس األخضر، سندات خزانة تشجيعاً لالدخار الخاص كي يبقـى            
في إطار النظام المالي كذلك أصـدرت الحكومـة الكينيـة التزامـات تتعلـق               

وأدى االكتتـاب   .  مليون دوالر  232.6بمشروعات بنى تحتية تصل قيمتها إلى       
 شاهداً على القدرات العاطلة     إلى تجاوز كبير لعرض السندات، الشيء الذي يقف       

  .لالدخار والتي تتعامل قليالً أو ال تتعامل أطالقاً مع المصارف
  :االدخار الخاص غير المقيم: 2-1-3

يتكون االدخار الخاص غير المقيم من األرصدة المالية التي يمتلكهـا الرعايـا             
جهـتهم  العرب واألفريقيون المقيمون خارج هاتين المنطقتين وحتى إذا كانت و         

الطبيعية تتمثل في بالدهم األصل التي تحظى بأولوية إرسال هذه الموارد، فليس            
من المستبعد، إذ توفرت شروط الجاذبية واألمن والعائد، أن يقوم أصحاب هـذه             
األرصدة بوضع جزء مهم منها في تمويل استثمارات في المنطقتين وعلى وجه            

بالنسبة لألموال المرسلة من قبـل      وهكذا الحال   . الخصوص في القارة األفريقية   
 وذلـك   2009 مليار دوالر عام     60األفريقين المقيمين في الخارج والتي مثلت       

أما الدول العربية غير األفريقية فهي في الغالب        . بالنسبة للتحويالت الرسمية فقط   
)  مليـار دوالر   3.4(واألردن  )  مليار دوالر  5.7(مرسلة لألموال باستثماء لبنان     
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والتي هي دول مـستقبلة     )  مليار دوالر  0.8(وسوؤيا  )  مليار دوالر  1.3 (واليمن
شأنها شأن الدول العربية بشمال أفريقيا والتي تمثل من الناحية التقليدية وجهات            

وهنـاك أدوات   ). 2009 مليار دوالر عام     21(مهمة إلرسال أموال المهاجرين     
د واندونيسيا بنجاح أو جهاز     مثل التزامات المقيمين في المهجر التي طبقتها الهن       

  .)6(يمكن استخدامها في أفريقياواإليداع الجماعي لألصول العقارية، 
إن هذا الوضع من شأنه أن يمكن أفريقيا صاحبة االحتياجات المالية الكبيرة، من             
أن تحدد موقعها في أسواق الرساميل الدولية بأعتبارها مصدراً بـديالً إليـداع             

 نأو تحـس  /دم من الدول العربية على أن تنـشئ القـارة و          االدخار الفائض القا  
ومولت بعض الدول العربية بنجـاح نفقـات        . الظرف المالئمة للجاذبية والعائد   

 5أقـل مـن     (مضادة للدائرية وذلك بإصدار سندات خزانة والتزامات قـصيرة          
  .سنوات

  :السوق المصرفية: 2-2

الدول العربية منهـا فـي      ، أكثر تطوراً في     ةإن السوق المصرفية بصورة عام    
وتلعب هناك دوراً   ) باستثناء واضح لجنوب أفريقيا، وبدرجة أقل، لمصر      (أفريقيا  

 خاصـة   ،اعلين في حاجة إلـى تمويـل      ر نشاطاً وأكثر فاعلية في تمويل ع      أكث
  .المؤسسات االقتصادية

 إلـى تخفـيض الـسيولة       2009وفي هذا األثناء أدت األزمة االقتصادية عـام         
قدرات ائتمان المصارف والمؤسسات المالية الـشيء الـذي حـث           المصرفية و 

الحكومات العربية على اعتماد سياسات نقدية توسعية ألنشاء محفظـة ائتمـان            
المصارف ودفع نمو االستثمارات وذلك عبر التخفيض الضخم لـسعر الفائـدة            

  .األساسي ومعدالت أسقف االحتياطيات االجبارية المفروضة على المصارف
جنـوب أفريقيـا وموريـشوص وتـونس        (فريقيا وباستثناء بضعة دول     وفي أ 

 إلـى تظل المصارف أقل حيوية وتعاني في الوقت نفسه من  االفتقار     ) والمغرب
موارد طويلة ومن ضعف معدل االدخار وضعف التعامل مع المصارف والذي           

. يزداد تفاقماً في بعض األحيان بسبب قدم المعدات وثقل االجراءات المـصرفية           
                                                 

 .جهاز اإليداع الجماعي لألصول العقارية )6(
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يضاف إلى ذلك أن األزمة وأثرها على السيولة ساهمت وبصورة عنيفـة فـي              
تخفيض موارد المصارف مضعفة بذلك قـدرتها علـى التـدخل فـي تمويـل               

وفي جنوب أفريقيا حيث يوجد القطـاع المـصرفي         . االستثمارات واالستهالك 
ط األكثر تطوراً واألفضل رسملة في القارة أدت األزمة االقتصادية إلـى سـقو            

وأدى ذلك إلى   . أسعار األصول المالية وخفض بصورة كبيرة السيولة المصرفية       
  .إلى زيادة تكلفة االستثماروتخفيض القروض للمؤسسات ولألسر 

 انخفاضـاً بلـغ     2009 ومارس   2008 في الفترة بين مايو      الصرفوشهد سعر   
ي مقابل الدوالر األمريكي، وإذ أضعنا إلى ذلك انخفاض الطلـب العـالم           % 23

على المنتجات األساسية فإن األثر على تمويل استهالك األسر أو تجارة التجزئة            
  .والتجارة الخارجية كان األثر األكثر سلباً

  :السوق المالية: 2-3

 وباستثناء. تظل األسواق المالية األفريقية في غالبيتها أسواقاً ضيقة وأقل تطوراً         
وضع صة الدار البيضاء، فإن     بورصة جوههانسبرج، والقاهرة وبدرجة أقل بور     

  . واالدخاالت الجديدة في البورصة تبقى ضعيفةرأس المال في البورصة
إن معظم البورصات العربية غير األفريقية جرى تحديثها وتـشهد علـى ذلـك              

 أو التحالف القائم بين NYSE Euronextشراكات سالت أبوظبي والدوحة مع 
 هذه الشراكات ضيقة مع عـدد       ومع ذلك تبقى  . OMXبورصة دبي ونادسالك    

متراكم من المؤسسات االقتصادية المصنفة بالضعف النسبي مقارنة بالبورصات         
ومن جهة أخرى فإن أكثر من نصف الرسـملة         . األسيوية أو األمريكية الجنوبية   

البورصية هناك تتعلق بالمؤسسات الناشطة في قطاعات العقارات والمالية بينما          
غايـة فـإن    ومع أنها حيويـة لل    . ية االتصاالت الالسلك  في مؤسسات يوجد الربع   

بورصة المملكة العربية الـسعودية ودبـي وقطـر         البورصات العربية خاصة    
والكويت تبقى معرضة لمطبات األسعار وذلك بسبب تحديد أسـعار مؤسـسات            

مؤسـسات  المـصارف و الأجنبية في هذه األسواق وهي مؤسسات مقدمة خاصة      
ـ التي تن ) ال الساخن الم(بة  ألموال المضطر مالية، وظاهرة رؤوس ا    شر هنـاك   ت

خاصة في قطاع العقارات وكذلك صناديق االستثمار الخاصة وبصورة عرضية          
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 علـى    هذه األماكن المالية   قدرةوتفاقم كل هذه العناصر     . الصناديق ذات السيادة  
  .التكيف

  :سوق األسهم: 2-3-1

ومثلـت القنـوات     2008تعرضت أسواق االسهم العربية لخسائر كبيرة عـام         
  .الرئيسية النتقال االسهم االقتصادية العالمية في المنطقة

 علي التدخل في البورصـات      العاملينوقلصت هذه الخسائر بصورة كبيرة قدرة       
وتراجـع المؤشـر المركـب       وفي السواق المالية الخارجية خاصة في افريقيا      

% 50 يقرب مـن     ماموقع بورصات ب  لصندوق النقد العربي والذي يقيس مؤشر       
ومع ذلـك اسـتعاد المؤشـر االرتفـاع          . 2008 نقطة عام    166.2ليصل الي   

 نقطة وذلك علي الرغم مـن أزمـة         196.3 ليصل الي    2009عام  %) 18.1(+
النقد السيادي لدبي والتي أثرت بصورة كبيرة علـي أداء بورصـات مجلـس              

ورصـات العربيـة    وفي هذا الصدد بلغت الرسملة العامة للب      . التعاون الخليجي   
  .2008 مليار دوالر فقط بنهاية عام 769 مقابل 2009 مليار دوالر عام 903

 15ومن جهة أخري تراجع عدد المؤسسات االقتصادية المسعرة في بورصـة            
 . 2009 مؤسـسة عـام      1495 الي   1542  اذ تراجعت من      2009مكان عام   

ألزمة وذلك بـسبب    وكانت االسواق األفريقية لالسهم بصورة عامة بمنأى عن ا        
  .صغر حجمها وضعف رأس مالها وانفصالها عن االسواق المالية العالمية

غوس والقـاهرة   وكانت البورصات االكثر تضررا هي بورصة جوهانسبيرج ولي       
  .وذلك بسبب انفتاحها

تعني المستثمرين األوائـل    ) المساواة الخاصة (ن صناديق رأس مال االستثمار      إ
وتجذب افريقيا عددا مساويا للعدد الذي تجذبه امريكـا         . اغير العاملين في أفريقي   

علي التوالي ولكنها تجذبهم بصورة تقل كثيرا عن جنـوب          %) 8-7(%الالتينية  
وكانت القطاعات المفضلة الستثمار رأس المال في القـارة         %). 58(شرق آسيا   

 هي المصارف  واالتـصاالت الالسـلكية والطاقـة          2009االفريقية خالل عام    
  .NTIC لبني التحتية والزراعة و الوا
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ويجب مالحظة أن غرب ووسط افريقيا تجذبان بصورة اقل هذه األموال وذلـك             
بسبب العوائق ذات الصلة بالتشريعات أكثر من كونها ذات صلة بجاذبية أسواقها            

شركاء رأس المال األمريكيين    ستحق اهتمام الشركاء ويتمثل في       ي مجالوهنالك  .
 1.7 كأنهم يملكون في القارة محفظة مغرزة بما قيمته          نوالذي )ECP(الناهضين

 عام   في  كذلك فان عمليات مثل حصول هؤالء الشركاء       .2009مليار دوالر عام    
 مليون 12.4 علي تجمعات تحكم في شركات مواد البناء في شمال أفريقيا    2009

ال جزائر أضاءت الطرق ألمـو    ل  مليون دوالر في ا     13.8دوالر في المغرب و     
 واجـراءات   ي أو عربي علي األقل لوضـع كـوادر مـشجعة          ذات أصل أفريق  

مصاحبة من قبل السلطات المختصة ويبقي السوق الجنوب أفريقي من هذا النوع            
من األموال هو األكثر حيوية في القارة وال يبدو أنه عاني كثيرا مـن األزمـة                

 عمليـة   2010عـام   ومن بين العمليات المنظورة بصورة أكثر اتساعا        . المالية  
 100في التي تستهدف قطاعات الزراعة والتي حـددت مبلـغ           –صندوق أقري   

ومن بين هذه العمليات يمكن أن نشير الي        .. مليون دوالر لتمويل هذه العمليات      
 مليون دوالر في مؤسسة اقتصادية أفريقيـة ذات بعـد           7استثمار ما يقرب من     

ة في يوغنـدا وتنزانيـا وروانـدا        عالمي وهي شركة الغابات الجديدة  الموجود      
وموزمبيق  وفيما يتعلق بعملية الصناديق الخاصة العربية في القارة األفريقيـة            
فهي ال تزال خجولة وتتركز بصورة أساسية في  بورصـات ألقطـار شـمال               

 400 جولة لحـشد     تنظم وتجدر االشارة الي مثال سيتدال المصرية التي         .أفريقيا
 وتأتي هذه العملية في عقاب      . في كينيا ويوغندا وتنزانيا    مليون دوالر الستثمارها  

 مليون دوالر لتمويل صندوق شركاء االستثمار األفريقـي         500حشد سيتيدال ل    
 مشروعات استثمارفي خطة اعماله التجارية فـي قطاعـات          10الذي يضم   ) 2(

 الخطة التي تستهدف بـصورة اساسـية المؤسـسات االقتـصادية            يمختلفة وه 
وأكمل هذا الصندوق صندوق شركاء االسـتثمار       . ة ذات البعد العالمي     االفريقي

 مليون دوالر وكان هـذا      123 بمبلغ قيمته    2003الذي أطلق عام    ) 1(االفريقي  
 مـرات رأس    3 بعائد فاق    ن استثمارات بيع منها استثمارا    5االخير يعتمد علي    

لعائـد مـن    ان هذه النتائج تشكل مـؤثرا واضـحا الحتمـال ا          . مال المستثمر   
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 عـن   وتكشف هذه العمليـات   . قيايمشروعات االستثمار التي تم تنفيذها في افر      
 إلـى ة الكبيرة التي يمكن أن تؤدي اجراءات التـشجيع          وجود االحتماالت الكامن  

  .استثمارها
  :وق االجباريةالسـ: 2-3-2

يا لي وباستثناء جنوب اأفرق   ال تزال السوق االجبارية في افريقيا في مراحلها االو        
نوع أولي قليل جـدا     ( وجد في الدول األخري ،حيثما كان ذلك متاحا ،        ومصر ي 

وهوسـوق مكتتبـين    ) من األصول التي يتم التفاوض علها في السوق الثانويـة         
ين بينما يكون انفتاحه قليال لعامة      يمفتوح بصورة ذات أولوية للمستثمرين المؤسس     
ـ  ألن الـسوف   لكوذ. الجمهور  وفي البالد العربية من جهة أخري           ة االجباري
ومع ذلك فان نضوب السيولة في      . شريحة حيوية لالسواق المالية لهذه المنطقة       

الـسندات  األسواق المالية الدولية أثر علي التزامات المؤسسات كما أثر علـي            
وفيما يتعلق باألخيرة هذه فقد اصطدم اصدارها في عدد مـن الـبالد             . السيادية

طف مع المستثمرين فالسندات الماليـة التـي أصـدرتها          األفريقية  بزوال التعا   
حكومة جنوب أفريقيا انتهت الي بيع خاسر كما تم الغاء سندات مالية أخري كما              

وهنـاك  .  مليون دوالر اتحاد اوروبي      300هو الحال التصاالت غانا بما قيمته       
طة  باصدارات سندات اليورو بواس    المتعلقةاصدارات أخري تم تأجيلها مثل تلك       

وربما كانت هذه الصعوبات في تعبئة مـوارد        . كينيا ونيجيريا ويوغندا وتنزانيا     
رمجة ،  طويلة قد أدت الي تاخير مكلف في تنفيذ برامج البني التحتية العامة المب            

 العربية  لة بين افريقا والبالد   ضلتعاون والشراكة المف  في هذا المجال أيضا يمكن ل     
  .ين أن تكون أكثر نفعاً للطرف

ان آفاق تطوير هذه الشريحة من السوق يجب البحث عنها في المرحلة االولـي              
في تحرير المساهامات في أسواق المنطقتين وفي السندات المالية السيادية التـي            

ها المؤسسات العامة   تصدرها الدول وسندات المؤسسات االقتصادية التي تصدر      
) في للفوسفات في المغرب   يسوناتراك في الجزائر أو المكتب الشر     (الكبري مثل   

مثل ساب ميلر   (أو المؤسسات االقتصادية الخاصة ذات البعد االقليمي أو الدولي          
ان التشريعات المختلفـة ذات الـصلة   ) واوراسكوم في مصر في جنوب أفرقيا
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بالتحكم في سعر الصرف بجنسية حاملي حصص وبتحويالت الدخول الناتجـة           
  .جعةألصول تحتاج بالتأكيد الي مراعن ا

  :االستثمارات المباشرة األجنبية: 2-4

ج للمؤسـسات   هي علي وجه الخصوص نتا    () ألجنبيةان االستثمارات المباشرة ا   
االستثمارات الجديدة  : الخاصة وهي تعمل بصورة عامة وفقا ألربعة صيغ هي          

واالندماجات واالقتناءات واعادت الشراء الجزئي أو الكلي للمؤسـسات القابلـة           
  .)8(كات ذات األغلبية أو األقليةالشراللخصخصة و

 هي اليـوم    بالمؤسسات ذات البعد االقليمي أو الدولي القادمة من دول الجنو          ان
حقية ملموسة أكثر فأكثر في العالقات االقتصادية الدولية واذا كان عـدد هـذه              

 فانها لـم    1990 مؤسسة فقط عام     19لجنوب  االمؤسسات المتعددة األطراف من     
 وال يقل عدد هذه المؤسسات اآلسيوية واألمركية        2006 مؤسسة عام  60تقل عن   

وينحصر مجال عملهـا فـي      . اطني المهجر   ووهي نتاج لم  % 80االتينية عن   
بصورة أساسية في مناطق أصلها اال ان عددا منها يتجـه الـي              الوقت الحاضر 

لمية  مؤسسة عا  50التوسع وبنجاح في مجال تدخلها وتضم القارة األفريقة اليوم          
  .أو تطمح في أن تصبح كذلك 

 مؤسسة اقتصادية و فروع     280 وجود   2008 عام   وضح في وفي الدول العربية    
  2008 -2001وفي الفترة من )  9(مؤسسات يمكن اعتبارها متعددة األطراف

من عمليات الدمج واالقتناء العابرة للحدود والتي قامت بها الـشركات           % 30ن  إ
 إذ أن ة األصل في افريقيا ، تعلقت بجنـوب أفريقيـا           المتعددة األطراف الجنوبي  

منها أفادت نيجيريا وكانت هذه الدول الثالثة        % 11منها أفادت مصر  و    % 28
واالمارات العربية  % 33أما الصين   . هي المستقبل األكبر األكبر لهذه التدفقات       

  . فكانت الدول المستثمرة الرئيسية لنفس الفترة10%والكويت % 21المتحدة 
صافي (الجداول أدناه تعطي لمحة عن تطور االستثمارات المباشرة األجنبية 

  .التي تلقتها الدول العربية واألفريقية في العقد المنصرم من الزمان) التدفقات
                                                 

 % 10بي بانه مشاركة مؤسسة أجنبية مقيمة في رأسمال المؤسسة المضيفة بما يعـادل              يتم عموما االستثمار المباشر  األجن      )8(
 . وأكثر من رأسمالها  أو لها حق التصويت اذا كانت مؤسسة مساهمة 
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واالمارات العربية %) 33(أما الصين . هي المستقبل األكبر لهذه التدفقات
  .ستثمرة الرئيسية لنفس الفترةفكانت الدول الم%) 10(والكويت %) 21(المتحدة 

تـدفق  (وتعطي الجداول أدناه لمحة عن تطور االستثمارات المباشرة األجنبيـة           
  .الذي تم تلقيه في العقد الماضي من قبل الدول العربية واألفريقية) الصافي

بمليارات الدوالرات  ) صافي التدفقات (االستثمار المباشر األجنبي الذي تلقته البالد العربية        

   )10(الجارية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ية فـي   وبلغ عدد البالد العرب   . ومالية التنمية العالمية  ) WIR(أعد أستناداً إلى بيانات البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية           )10(

المملكة السعودية والبحرين واالمارات العربية المتحـدة       ( بلداً وال يستبعد البالد التي تنتمي إلى القارة األسيوية           12هذا الجدول   
  ).والعراق واألردن والكويت ولبنان وقطر وسوريا وغزة والضفة الغربية واليمن

بمليارات 
 الدوالرات
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صافي التدفقات بمليارات الدوالرات    (االستثمار المباشر األجنبي الذي تلقته البالد األفريقية        

   )11(الجارية

  
  
  
  
  
  
  

وكما هو الحال بالنسبة للبالد العربية فإن الوزن النسبي للبالد األفريقيـة يبقـى              
% 3 متزايد فإنه لم يتجـاوز       وعلى الرغم من أنه   . هامشياً في التدفقات العالمية   

  ). للبالد العربية2008عام % 2أقل من  (2008من الحجم العالمي المسجل عام 
) CCG(إن البالد العربية خاصة تلك األعضاء في مجلس التعـاون الخليجـي             

تطمح في تكامل اقتصادي أكبر فيما بينها أوالً ثم بـين دول الجامعـة العربيـة                
) OCI(لبالد األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسـالمي        وبصورة أكثر اتساعاً مع ا    

مثل ( من اجراء عدد من اتفاقات التبادل الحر         مكنوهذا المطمح في تكامل أكثر      
والتي تساهم في تسهيل حركـة رؤوس       ) ZALE(المنطقة العربية للتبادل الحر     

  .األموال والبضائع بين هذه المناطق المختلفة
االستفادة مـن   ) OCI(نظمة المؤتمر اإلسالمي    وبوسع دول أفريقية أعضاء في م     

  .االستثمارات والتبادالت التي تمت في هذه المنطقة
  

                                                 
 .نفس المصدر )11(
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-1990(مؤسسات الجنوب األكثر نشاطاً في الدمج واالقتناء حسب البلد وحسب المـورد             

2007()12(.  

بمليارات الـدوالرات   (قيمة الصفقات     )المنشأ(البلد األصل 

  )األمريكية

  35.8  سنغافورة
  18.3  الصين
  12.7  ماليزيا

  11.6  جنوب أفريقيا
  7.2  االمارات العربية المتحدة

  6.7  البرازيل
  6.1  شيلي
  4.7  الهند
  4.7  قطر

 الـدول  ن بي)13(وأدت األزمة إلى تخفيض االستثمارات المباشرة األجنبية العربية     
  .العربية وتجاه بقية العالم

عـام  % 7بية داخل الدول العربية بنسبة      وانخفضت االستثمارات المباشرة األجن   
وتراجعـت  ). 2008 مليار دوالر عام     20.7 مليار دوالر مقابل     19.2 (2009

 مليار دوالر 95إذا انخفضت من % (15.1االستثمارات المباشرة األجنبية بنسبة 
كذلك أنخفضت االستثمارات المباشرة األجنبية العربية تجـاه بقيـة          ) 2009عام  

 مليـار دوالر مقابـل      39.7إذا انخفضت إلى    % 23.3 بنسبة   2008العالم عام   
 وكانت الدول العربية الرئيسية المـستثمرة فـي         2007 مليار دوالر عام     51.8

 مليار دوالر من االستثمارات     15.8الخارج هي االمارات العربية المتحدة بمبلغ       
ة والكويت  من إجمالي االستثمارات المباشرة العربي    % 40المباشرة األجنبية أي    

  .)14( مليار2.4 مليار وقطر بـ 5.9 مليار وليبيا بـ 8.5بمبلغ 
 709 التابع لالمارات العربيـة اسـتثمر   DP Worldأما في البنى التحتية فإن 

وفي عـام   . وبناء محطة حاويات  ) بالسنغال(مليون دوالر في تجديد ميناء داكار       
                                                 

  .OCDE المصدر  )12(
 .، أدرجت الدول العربية في القارة في الحساب في هذه الفقرة )13(
  .DHAMAN المصدر  )14(
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 في مجـال  ربية المتحدة    استثمار االمارات الع   حدث وفي قطاع السياحة،     2007
 في جنوب أفريقيا بمبلغ مليـار       CAP) الكيب(استصالح واستغالل واجهة بحر     

 مليون دوالر ومركز أعمال تجارية في      230 مجمعات سياحية قيمتها     8دوالر، و 
أما في قطاع التعدين،    . تنزانيا ومشروعات عقارية وسياحية في المغرب العربي      

 مليون  200نع أليومين في غينيا بما قيمته       حصلت دبي على حقول استغالل مص     
  . البحرين في مناجم البوكسيت في نفس هذا البلدABAدوالر كما استثمرت 

وفي مجال االتصاالت الالسلكية أعادت الكويت شراء شركة سلتل أفريقيا التـي            
 تحت اسم العالمة زين وتعتزم إعادة بيعهـا         اوطورته.  بلد أفريقي  16تعمل في   
وهكذا فإن البنية التحتية التـي يعتـزم        .  مليار دوالر  8.4هندية بمبلغ   لبهاوتى ال 

باداال وإعادت مو . المالك الجديد توسيعها باستثمارات إضافية تواصل إفادة القارة       
ار الالسلكية واسـتثمرت اتـصاالت االمـارات        شراء اتصاالت زتزب  ) الكويت(

 الثالث للهاتف الجـوال      مليار دوالر لشراء الترخيص    2.8العربية المتحدة مبلغ    
وفي .  الشبكة الثانية للهاتف الثابت في السودان      2006المصري كما دشنت عام     

الزراعة والغذاء حيث يتوجب على دول محلس التعاون الخليجي استيراد أكثـر            
 دول مجلـس التعـاون الخليجـي        تقتفى،  2010من احتياجاتها عام    % 60من  

ة والكويت واللتين أشترتا مساحات واسـعة       األخرى أثر المملكة العربية السعودي    
في السودان وفي مصر وذلك سعياً منها إلى االستثمار في شراء أو الحـصول              

وهكذا تعتـزم االمـارات العربيـة المتحـدة         . على أراضي بالتنازل في القارة    
 هكتار في السودان لزراعة منتجات موجهة       30600الحصول على ما يقرب من      

 بقرة فـي    4000وتعتزم قطر إقامة مجمع ألبان يضم       . ذائيإلى تحسين أمنها الغ   
 420 على ما يقـل عـن        تحصلالجزائر ويأمل صندوق تنمية أبوظبي في أن        
وتنوى الممكلة العربية الـسعودية     . هكتار في القارة لنفس األسباب االستراتيجية     

من األراضي هـي أراضـي قابلـة        % 56االستثمار بكثافة في أثيوبيا حيث أن       
ومن أجل جذب مزيد من االستثمارات فـي        . فقط% 15اعة والمستغل منها    للزر

القطاع قررت أثيوبيا الغاء كل الحقوق والضرائب الجمركية المفروضـة علـى            
ويمكن أيضاً للدول العربية أن تكون      . المدخالت المستوردة بواسطة المستثمرين   
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وهو مشروع  ) نالترانز قري (في تمويل   ) طاقة عربية  (غرارأكثر حضوراً على    
طرق سفرية شمسية موجهة إلى نقل الطاقة التي تشكل الشمس مصدرها، مـن             

 2010عـام   % 4.5ومع االنتعاش االقتصادي المتوقع بنسبة      . القارة إلى أوروبا  
في الدول العربية يجب تعزيز االستثمارات العربية في أفريقيا فـي المجـاالت             

  .المختلفة
  :صناديق االستثمار: 2-5

  : الصناديق ذات السيادة:2-5-1

 مليـار   3000تشكل الصناديق ذات السيادة اليوم احتياطي موارد مالية تقـارب           
 4أن تتضاعف   ويتوقع  دوالر في العالم ينتمي أكثر من نصفها لصناديق عربية،          

  .2005مرات من اآلن وحتى عام 
 130 إلى 4 من 2008 إلى 2000وارتفعت استثماراتها المتراكمة في الفترة من   

  .منها موجهة إلى البلدان الناهضة% 40مليار 
باالمارات ) هيئة استثمار أبوظبي  (ومن بين الصناديق العربية األكثر أهمية نجد        

 مليار دوالر عبارة عن فـائض مـالي         875العربية المتحدة التي تدير أكثر من       
بالكويت الذي يـدير محفظـة      ) صندوق االحتياطي لجيل المستقبل   (عام، وكذلك   

 مليـار   60 مليار دوالر، وهيئة استثمار قطر التي تمتلـك حـوالي            213قيمتها  
  .دوالر من الموارد المالية

 و 42 و65وفي أفريقيا تملك ليبيا ونيجيريا وبوتسوانا صناديق ذات سيادة قيمتها 
وهي ناشطة أكثر فأكثر في مشروعات في القـارة         .  مليار دوالر على التوالي    5

 مليار دوالر األهداف    60ق الجزائر الذي يبلغ إجمالي قيمته       بينما ال يعمل صندو   
وتسعى المغرب إلى أن تزود نفسها بصندوق ذى سيادة يتم تمويـل            . محلية فقط 

  .غالبية موارده باالقتراض
 ORCVMوتقوم الصناديق ذات السيادة في الغالب بعمليات إيداع أموال في الـ            

 متزايداً من هذه األموال بدأت تستثمر في        والسندات المالية السيادية إال أن جزءاً     
رأسمال المؤسسات االقتصادية التي تعتبر استرتيجية وذلك بصورة أساسية عبر          
آليات الدمج واالقتناء العابرة للحدود الشيء الذي يمكن أن يشكل امكانيات تمويل            
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ال يمكن تجاهلها بالنسبة لمشروعات االستثمارات األفريقية وعلى الـرغم مـن            
عـام  % 16 زادت الصناديق العربية السيادية استثماراتها يــ         ،األزمة العالمية 

ويمكن أن  .  مليار دوالر  20، في عمليات بلغت جملتها السنوية أكثر من         2008
ية في تـأمين عائـد أفـضل    يوضح ذلك المصلحة االستراتيجية للصناديق العرب   

كثر خطـورة والتـي     رنة باستثمارات المحفظة األ   امخاطر الخسارة مق  وتخفيض  
ويمكـن أن تتوافـق هـذه       . أوضحت مع األزمة االحتماالت المرتفعة للخسارة     

المصالح االستراتيجية بسهولة مع مصالح الدول األفريقية الراغبة في الظهـور           
  .كقوى اقتصادية إقليمية

تى وإن كانت األزمة االقتصادية قد الحقت خسائر بالصناديق السيادية          حوهكذا و 
 مليار دوالر وأجبرتها على إعادة النظر فـي         600 و 450رواحت بين   العربية ت 

بـسبب  ) الواليات المتحدة وأوروبا وآسـيا    (دورها وأسواقها للتدخالت التقليدية     
 بعقـارات   الغربيين االئتمان وعدم اهتمام المستثمرين      وتخفيضاألزمة العقارية   

ثل األمر بالنسبة للصناديق    تموي. الخليج فإن انعطافاً استراتيجياً قد الح في األفق       
حصر نشاطها في مشروعات بنى تحتية طويلة األمد في الدول العربية وفي            في  

أمـا  . أفريقيا التي سيكون المغرب ومصر والـسودان أول المـستفيدين منهـا           
القطاعات الفرعية المستهدفة فأنها تغطي مجاالت متنوعة كالعقارات والـسياحة          

 والزراعة والبنى التحتية والصحة     NTICوالـ  ) اتالمصارف والتأمين (والمالية  
ويبدو أن هذه الصناديق ترغب في      ). البنى التحتية للمستشفيات وصناعة الدواء    (

تركيز مصالحها في مناطق ذات امكانيات نمو عالية وجزء من هـذه المنـاطق              
ويمكن للدول التي تنتمي للتجمعين لعب دور محوري والقيام         . ينتمى إلى أفريقيا  
 مليـار دوالر    2ويمكن أن يكون الحال كذلك بصندوق قيمته        . بدور قاعدة الربط  

بما فـي   (موجه إلى تطوير المؤسسات االقتصادية العربية الصغيرة والمتوسطة         
  ).ذلك تلك الموجودة في البالد العربية واألفريقية

وهو صندوق تقرر انشاؤه في القمة االقتصادية واالجتماعية األولـى للجامعـة            
  .2009العربية والتي انعقدت بالكويت في يناير 
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  : وصناديق المعاشاتالتعاونيةالصناديق : 2-5-2

 وصناديق المعاشات بأنها صناديق مـشتركة تـضم         التعاونيةتعرف الصناديق   
وعلـى  . أمواالً خاصة وتبحث عن فرص عائد على المديين المتوسط والقصير         

ي تنتمي إلى بالد ناهضة أو في مرحلـة         العكس من غالبية الصناديق السيادية الت     
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي    . OCDEانتقال، هي في مجملها دول تابعة للـ        

وبلغت جملة  . لعملياتها االستثمارية تشكل هذه الدول حضوراً ضعيفاً في أفريقيا        
 التعاونيةوالصناديق  . 2008 عام   في% 1حصص استثماراتها في القارة بالكاد      

 واالفريقية صغيرة الحجم وتركز على أسواقها المحلية أو تعمـل داخـل      العربية
وهذا ال يمكن حالياً مـن اعتبارهـا مـصادر موثوقـة فـي تمويـل                . المنطقة

ومع ذلك هناك بعض الصناديق والتي هي فـي المقـام           . االستثمارات في القارة  
  .األول جنوب أفريقية، تحاول أن تنتشر إلى ما وراء المنطقة

  ):DP(لعون العام للتنمية ا: 2-6

عالمياً توضع تقديرات عجز التمويل بالعون العام للتنمية في مـستويات أكثـر             
 والتي التزمـت  2005عام ) قلين إيقلز((ارتفاعاً من المبالغ التي وعدت بها قمة      

 مليار دوالر سـنوياً حتـى       25خاللها الدول المتقدمة بزيادة العون ألفريقيا بـ        
تحتاج على األقل لضعف هذا المبلغ كي تأمـل فـي االحتفـاظ             والقارة  . 2010

وفي هذا الـصدد وضـح أن       . بمعدل نمو اقتصادي في مستويات ما قبل األزمة       
 موارد إضافية ومـساعدة القـارة       لتهيئةالمبادرات الجديدة للعون الرسمي مهمة      

  .على مواجهة عجز الموارد الناتج عن األزمة
  )بالنسبة المئوية للمانح (2008 و2000د الخام عام أنصبة الهبات في تقديم المور

  عام  
2000  

  عام
2008  

  CAD  91.4  91.1بالد الـ -
  100  100  تركيا-
  68.6  20  كوريا الجنوبية-
  10.7  43.9  الدول العربية-
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وهناك عدة برامج مختلفة لتمويل التنمية، عاملة في أفريقيا وفي الوطن العربـي             
ثنائية ومتعددة األطراف مثل المـصرف العربيـة        تحت رعاية مؤسسات مالية     

 والـصندوق الكـويتي     FADESبالنسبة ألفريقيا والـ    ) باديا(للتنمية في أفريقيا    
وكذلك أتخذت العديد من المبادرات وتـسهيالت المـساندة مثـل           . للبالد العربية 

الشراكة من أجل التمويل في أفريقيا حيث تشارك مؤسـسات التمويـل للتنميـة              
)FD (الثنائية والمتعددة األطراف.  

فهو موجه ألفريقيا عبر قنـاة      ) ADD(وفيما يتعلق بالعون العربي العام للتنمية       
مؤسسات متنوعة مثل البنك اإلسالمي للتنميـة والـصندوق العربـي للتنميـة             
االقتصادية في أفريقيا وصندوق منظمة الـدول المـصدرة للـنفط والـصندوق            

وقـد أطلـق البنـك      . BADمؤسسات مثل الـ    السعودي وبدرجة أقل بواسطة     
 قدرها مليـار    مع هبات  مليار دوالر    10اإلسالمي للتنمية مؤخراً صندوق بمبلغ      
 مليون دوالر من الكويت من أجـل        300دوالر من المملكة العربية السعودية و     

ومع ذلك فإن هذه الموارد ال تندرج في        .  بلد أفريقي مسلم   25تخفيض الفقر في    
يز أسعار التبادالت بين المنطقتين وذلك على خالف العون المـرتبط           امكانية تعز 

  .في أغلب األحيان بشركاء كالهند والصين وتركيا وكوريا الجنوبية
 مليون 500ويقدر العون العام للتنمية الذي قدمته الدول العربية ألإلريقيا بـ 

مله البنى  وأفاد هذا العون في مج2007 إلى 2001دوالر في العام للفترة من 
لتوصل الكهرباء % 3للتنقل و% 5التحتية في أفريقيا جنوب الصحراء منه 

بنسبة ال (ومع ذلك ال يزال هذا العون مفيداً . للمياه والصرف الصحي% 15و
  ).للبالد العربية األفريقية، مصر والسودان والمغرب وموريتانيا% 90تقل عن 

 هي مثال جيد BAFDقت بواسطة إن الشراكة من أجل تنمية أفريقيا والتي أطل
يحتذى كما أن مشاركة بالد عربية فيه تستحق أن ينظر فيها من أجل تعزيز 

وتود هذه الشراكة أن تكون مبادرة . العالقات المالية والتجارية بين المنطقتين
مة بتنمية أفريقيا خاصة بالنسبة تتعاون بين مؤسسات متعددة األطراف مه

لقطاع الخاص للقارة وتهدف الشراكة إلى تنسيق للمشروعات التي قدمها ا
العاملة في القارة من أجل ) IPD(تدخالت مختلف مؤسسات التمويل للتنمية 
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فاعلية أفضل، وتخفيض تكلفة إرساء ممارسات جيدة في إدارة مشروعات 
  .التنمية

بين . 2008لقد تم التوقيع على بروتوكول االتفاق المؤسس للشراكة في 
مجموعة البنك  (SFIين وغير أفريقيين من بينهم ي التنمية أفريقمستثمرين في

) هولندا (FMOووالبنك األوروبي لالستثمار ) ألمانيا (DFGو) الدولي
كي يطوروا معاً هياكل التمويل المشترك لمشروعات ) فرنسا (PROPARCOو

مة الهتمام هذه الشراكة هما مواءوالمجاالن الرئيسان . امات ماليةوتجميع التز
أفضل الممارسات واستخدام الموارد المالية التي وضعها الشركاء لرفع وتوجيه 

والقطاعات . التمويالت الخاصة الضرورية لمشروعات التنمية في أفريقيا
 والنقل والكهرباء ومياه الشرب NTIC(األساسية المستهدفة هي البنى التحتية 

تتطلب تمويالت كبيرة والمشروعات الصناعية التي ) إلخ.. والصرف الصحي 
وكذلك ) إلخ.. المعادن واألعمال التجارية الزراعية والصحة والدواء (

المؤسسات المالية األفريقية المشاركة في تمويل التنمية والتبادالت التجارية 
وعلى سبيل المثال، تعاونت الشراكة بصورة . والتمويل األصغر والضمانات

 مليارة دوالر 15 ما يقارب الـ  لوضع خطة عمل حشدت2009فاعلة عام 
وركزت المبادالات األساسية . لمكافحة آثار األزمة على االقتصاديات األفريقية

التي أتخذت في إطار هذه خطة العمل هذه على األدوات المختلفة مثل صندوق 
والبرنامج العالمي للسيولة للتجارة الخارجية ) BCF(الرسملة المصرفية 

 وصندوق التمويل األصغر Global Trade liquidit Program – GTLPو
)MEF ( وصندوق ضمان المؤسسات األفريقية الصغيرة والمتوسطة)ASGF (

واالتحاد الخاص بتعزيز االستثمار في البنى ) ELF(ومرفق السيولة العاجلة 
، والصندوق االئتماني األوروبي األفريقي للبنى التحتية وصندوق )ICF(التحتية 

  .فريقيةالزراعة األ
ن الشركاء العرب أن ينظر فيه بيووضع آليات مشابهة ويستحق التكامل 

 ستساهم كثيراً في حشد الموارد الضرورية لزيادة إذ أن ذلك. واألفريقيين
  .االستثمارات والتبادالت بين المنطقتين
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  :الخالصة: 2-7

 أوضاعاً يمثل الوضع الحالي لتمويل االستثمارات بين أفريقيا والبالد العربية
وتوجد امكانات أضفاء الحيوية على االستثمارات القائمة على . متباينة جدة

المستويين العام والخاص، إال إنها تعاني من صعوبات هيكلية تتعلق بشكل 
. الموارد والتدفقات المالية والتي تبقى موجهة بصورة كبيرة نحو الدول المتقدمة

ءمة الكوادر المؤسسية المكلفة بتعزيز وتعاني أيضاً من عدم كفاية بل وعدم مال
  .التعاون بين النطقتين مع أهداف أضفاء الحيوية على االستثمارات

إن العودة السريعة والمستدامة إلى النمو تحتاج في أفريقيا إلى تحديث القطاعات 
المالية وتنويع أدواتها وإلى انفتاح أكثر اتساعاً ويجب اجراء اصالحات سريعة 

ريقيا لوضع هذه القطاعات في المعايير المقبولة وجعلها جاذبة خاصة في أف
الصناديق السيادية (والعام ) المقيم وغير المقيم والدولي(لالدخار الخاص 
وذلك بفضل اجراءات تحث على العائد على تغطية ) وصناديق المعاشات

المخاطر ويجب أن تستهدف آليات تشجيع المؤسسات المالية للمعنى في هذا 
تجاه ويمكن تكرار التجارب الناجحة في المنطقتين على غرار ما تفعله اال

 أو المصارف المغربية مثل Standard Bankالمصارف الجنوب أفريقية مثل 
Attijariwafa و BMCE في رأسمال بنك % 50 التي زادت مشاركتها إلى

إن هذه المصارف .  بلد أفريقي12 الموجود في BANK OF AFRKAأفريقيا 
 األقل أهمية عن موارد المصارف العربية الكبرى مواردهالى الرغم من وع

أفادت الدول التي تعمل بها حيث تقوم بتوافقات مالية وفنية أكثر خصوبة وتبدو 
  .عودتها إلى االستثمار في مستوى التزامها

والمثال اآلخر على ما يمكن تحقيقه بين المنطقتين مقدم من الصندوق القطري 
ويعتزم هذا الصندوق استثمار ما بين . مثل في شركة حصاد للغذاءالخاص ويت

 في مشروعات تهدف إلى ضمان األمن 2010 مليون دوالر عام 700 إلى 500
 القطاعات المعنية بين إنتاج الحبوب واللحوم الحمراء وتتراوح. الغذائي لقطر

إنتاج الحبوب في استراليا وإنتاج السكر واللحوم البيضاء في البرازيل مروراً ب



 - 28 -

والسكر والمواد الغذائية والماشية في السودان أن كل هذه النعم يمكن أن نتنج في 
  .أفريقيا

وفي سبيل االكثار من هذا النوع من العمليات في القارة، يكون من الضروري 
اصالح األطر التنظيمية والقانونية الحالية خاصة تلك المرتبطة باألنظمة العقارية 

االستثمارات مع تبسيط القوانين واالجراءات من أجل امكانية وتحسين مناخ 
وعلى الصعيد متفرد األطراف فإن هيئة . رؤية أفضل للمستثمرين المحتملين

تساهم اآلن في خلق مثل هذا المناخ في أفريقيا وذلك ) ICF(خدمة االستثمار 
 في الوقت نفسه على منفتحةبتقديم دعمها في إطار شراكة عامة وخاصة 

في إطار تشاور ومساندة وفريدة ) ICF(الفاعلين المحليين واألجانب وتعمل إلى 
 والـ BAFD في داخلها مؤسسات متعددة، األطراف مثل الـ تضمبمعنى أنها 

BM وهياكل ثنائية األطراف مثل الـ DFID أو الـ KFW ومؤسسات متعددة 
 Standard( ومصارف مثل SAB Millerبما في ذلك مؤسسات مثل (األطراف 

chartered Bank .(وهي تستحق اهتمام الشركاء العرب.  
  : تمويل التدفقات التجارية-3

  :حالة التدفقات: 3-1

 بصادرات البالد األفريقية الوارداتإذا نظرنا بصورة عامة فإن معدل تغطية 
 عجز واردات صادر القارة بلغ 2009وفي عام . 2008 ايجابياً حتى عام ظل
  .دوالر مليار 250بلغ 

وكانت الدول األفريقية . 2010 مليار دوالر عام 277وقدر هذا العجز بـ 
 200المصدرة للنفط هي األكثر تأثراً بخسائر في عائدات الصادرات بلغت 

وسجلت أفريقيا تراجعاً . 2010 مليار دوالر عام 220 و2009مليار دوالر عام 
 نقل القارة من  مما2009عام % 40في عائدات الصادرات بما يقرب من 

 2008من إجمالي الناتج المحلي علم % 2.7فائض كلي للحساب الجاري بنسته 
  .2009عام % 4.3إلى عجز كلي بلغ 
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  .)15(معدل تغطية الواردات في الدول األفريقية بالنسبة المئوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها إال بنـسبة    لقد عانت التبادالت العالمية للبالد العربية والتي لم ينمو اقتـصاد          
وتراجعت دخول صادرات الدول    . ، هي األخرى من األزمة    2009عام  % 2.4

كذلك فـإن شـبه ركـود       . في المتوسط % 40المصدرة للمواد الخام بأكثر من      
منتجـات مـصنعة    (وارداتها والتي هي غير قابلة للضغط في أغلب األحيـان           

  .أثر كثيراً على حساب موازين مدفوعاتها) وغذائية
  

  .)16()بالنسبة المئوية(تغطية الواردات في الدول العربية معدل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ومالية التنمية العالمية، البنك الدولي) WIB(مؤشرات تنمية العالم : أعد من معطيات:  الصدر )15(
  . نفس المصدر )16(

النسبة 
 المئوية
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 األسـواق   علىوهكذا أكدت األزمة االعتماد الكبير جداً للدول األفريقية العربية          
العالمية وتركيز منتجاتها وصادراتها على عدد محدود من الممتلكات وضرورة          

لصدمات الخارجية وفـي الوقـت      تنويعها من أجل زيادة تكيف اقتصادياتها مع ا       
نفسه تشير المعطيات المتوفرة إلى الطابع الهامشي لهذه االقتصاديات في التجارة           

  .العالمية
  .)17()بالنسبة المئوية(أفريقيا في التجارة الدولية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .)18()بالنسبة المئوية(البالد العربية في التجارة الدولية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 . نفس المصدر )17(
 .نفس المصدر )18(

 

 

/الصادرات األفريقية
 الصادرات العالمية

/ األفريقيةالواردات
  العالميةالواردات

نصيب أفريقيا في
 التجارة العالمية

/صادرات الدول العربية
 صادرات عالمية

/واردات بالد عربية
 واردات عالمية

نصيب الدول العربية في
 العالميةالتجارة 
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  .)19(لتبادالت التجارية ألفريقيا مقارنة بتبادالت الصينل
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .)20(التبادالت التجارية للدول العربية مقارنة بتبادالت الصين
  
  
  
  

                                                 
 .نفس المصدر )19(
 .نفس المصدر )20(

 

 

/ الصادرات العربية
 صادرات صينية

واردات / ةاردات عربية
 صينية

/ إجمالي البالد العربية
 إجمالي الصين
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وعلى غرار تدفقات االستثمارات فإن تدفقات التبادالت التجارية بـين أفريقيـا            
 العربي تأتي دولـة     ومن الجانب .  دول فقط  بضعةوالوطن العربي تهيمن عليها     

االمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الـسعودية فـي المقدمـة بـصورة             
  .واضحة

وتزداد األحجام  . ومن الجانب األفريقي تهيمن عشرة دول على التدفقات التجارية        
المسجلة بين دول مجلس التعاون الحليجي وأفريقيا من عام إلى آخر إذا ارتفعت             

وتواصل الـدول   . 2006 مليار عام    201 إلى   2002 عام    مليار دوالر  0.4من  
  .العربية تسجيل فائض تجاري مع القارة ومع سائر العالم

وتوضح االمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية طبيعة التبـادالت          
التجارية القائمة بين البالد العربية وأفريقيا التي تبقى مـن هـذا الجانـب وذاك               

تبـادالت االمـارات    وبلغ حجـم    . من البالد والمنتجات  عدد محدد   مركزة على   
مقارنـة  % 120بزيـادة    (2008 مليار دوالر عام     8.4العربية المتحدة والقارة    

مليار % 1وتعلقت نسبة تقل عن     . من تبادالتها العالمية  % 3.6أي  ) 2006بعام  
ة  وصـلت إعـاد    2007وفـي عـام     . من هذا المبلغ بالمنتجات غير البترولية     

 من إجمالي إعـادة صـادرات       7.4 مليار دوالر أي     2.6الصادرات نحو القارة    
  .االمارات العربية المتحدة

 مليار دوالر لتلك الفتـرة      2.4ومن جهة أخرى أرتفعت وارداتها من القارة إلى         
مـن الـوادرات    % 2.3مثلت  ) 2006مقارنة بعام   % 100أي أنها في ارتفاع     (

درات االمارات البالستيك ومشتقاته والمنتجـات      ت على صا  غوط. الكلية لألمارة 
 أما عمليات إعادة التصدير الخاصة بها فقد تعلقت بـصورة أساسـية             .البترولية

بالسيارات وقطع الغيار والمعدات االلكترونية واالتصاالت والماكينات والمعدات        
 االحجار  وتعلقت وارداتها انطالقاً من القارة على وجه التحديد بمواد        . الميكانيكية

فقـد  ) ومن بينها إعادة الصادرات   (أما الصادرات نحو القارة     . الكريمة والفواكه 
) تنزانيا وليبيا ونيجيريا وانقوال وأثيوبيـا     ( دول هي    5في  % 62تحققت بنسبته   

جنوب أفريقيـا   ( دول وهي    5، للفترة نفسها، من     %80بينما ترد وارداتها بنسبة     



 - 33 -

وهذا يعنى الحاجة للتنويع الجغرافي للتبـادالت       ) اوانقوال وتنزانيا وأثيوبيا وكيني   
  .في االتجاهين

وتتبادل المملكة العربية السعودية التي تأتي في المركز الثاني، بصورة أقـل إذا             
 22إن تبادالت المملكة مع القارة والتي بلغت ما يزيد عـن            . ما قورنت بآخرين  
إجمـالي تبـادالت    من  % 107، ال تمثل مع ذلك سوى       2008مليار دوالر عام    

وتمثل صادراتها إلى القارة والتي تبلغ      . المملكة العربية السعودية مع بقية العالم     
 مليـار   4.5% ( 0.76ن مجمل صادراتها ووارداتها     % 2)  مليار دوالر  17.7(

 توجهت صادرات المملكة العربية السعودية نحـو        1987وبالنسبة لعام   ) دوالر
وتأتي واردات المملكة بنفس    .  على التوالي  %10و% 77(جنوب أفريقيا وكينيا    

% 75وتتم تبادالت المملكة بنـسبة      . من زامبيا وجنوب أفريقيا   %) 87(المعدل  
 والسوق المشتركة لشرق وجنوب     SADCمع مجموعة تنمية الجنوب األفريقي      

  .COMESAأفريقيا 
  :المصارف التجارية: 3-2

، وأدت تـضييق    2008  منـذ  بعنـف لقد ضربت األزمة أسواق تمويل التجارة       
االئتمان على الصعيد العالمي إلى توقف تمويل التجارة ولذلك قامت المـصارف            

يضاف إلى ذلك   .  إلى السيولة بتخفيض خط االئتمان التجاري      تفتقرالدولية التي   
أن عدد المصارف التجارية المشاركة في التمويل وإعـادة التمويـل التجـاري             

دوات التمويل التجـاري األخـرى المتاحـة        كذلك فإن أ  . انخفض بصورة كبيرة  
ظلت غير مستخدمة وذلك بسبب ارتفـاع أسـعار         ) كخطابات االعتماد المؤكدة  (

وأدى هذا الشح في التمويالت التجارية      . الفائدة وضمانات المخاطر المرتبطة بها    
إلى تدهور قدرات التجارة الدولية للدول خاصة الـدول األفريقيـة ذات الـدخل          

 يقل تنوع هيكل صـادراتها وهكـذا قلـصت األزمـة التجـارة              الضعيف التي 
التي يضاف إليهـا تراجـع االسـتثمار        ووالصناديق وأدوات التمويل التجاري     

  .المباشر األجنبي وأنخفاض إرسال أموال العمال المهاجرين
وهكذا أصبحت المصارف التجارية الدولية والمحلية أكثر تأثراً عند منح أو تأكيد            

وفـي  . ان لتمويل التجارة وازداد بالتالي تعرضها للخطر التجاري       خطوط االئتم 
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 سـلباً   توثيقي أثر هذا الصدد فإن اإلبطاء المفاجئ في تمويل التجارة على أساس           
ى العالمي بـ   وعلى االقتصاديات الحقيقية للبالد النامية ويقدر عجزها على المست        

  .قيا وحدها مليار تخص أفري90 مليار في العام منها 300 إلى 100
  :مؤسسات تمويل التجارة الخارجية: 3-3

 Standard charterdk Bank و Citibankتهيمن المصارف متعددة األطراف مثل 

HSBC             ،وهي مراسلون عالميون في التجارة ذات القاعـدة التوثيقيـة، هيمنـة 
بية  وبالنسبة للتجارة بين البالد العر     .واسعة على األسواق العالمية لتمويل التجارة     

واألفريقية فإن لديناميكية مصرف بيروت بصمة واضحة على هذا النشاط ويعود           
حضور الكبير في أفريقيا للرعايا والمؤسسة التي تكون جنسياتها         لذلك دون شك ل   

  . لبنانية–أو أصولها سورية 
. الذين يملكون حقوق استثمار إقليمية    ) Mashreqbank(وبنك المشرق االماراتي    

 االفـريقيين   لرقابـة عاملون جدد مقيمون في أوروبا وخاضعون       وأخيراً، نهض   
 و First Bank UK و  Chana interetional Bank و Medicapital Bankمثل 

Trust Bank UK   في السنوات األخيرة هذه ويلعبون دوراً تتزايد أهميتـه فـي 
  .تمويل عمليات التجارة الخارجته انطالقاً من ونحو القارة

ومع ازدياد حدة األزمة وانخفاض الدخول الخارجية للدول المـصدرة للمـواد            
األولية واألموال التي يدخلها المهاجرون شهدت المصارف التجارية تراجعاً على          
طلب أدوات تمويل التجارة خاصة خطابات االئتمان التي يعتبرها الفاعلون مكلفة           

ت خطوط االئتمـان متـوفرة      وذات استخدام معقد وفي هذا الصدد وحتى إذا ظل        
 كثيراً بسبب الريبة والشك والمخـاطر التـي         تشددتبكميات فإن شروط منحها     

اعفت في كينيا تقريباً تكلفة هذه      وهكذا تض . مالء على الوفاء بالدين   تهدد قدرة الع  
%. 50 بينما ازدادت في غينيا والسنغال بما يقـرب مـن            2008 عامالخطوط  

ها قد قصرت تقصيراً شديداً إذا انخفـضت مـن          يضاف إلى ذلك أن آجال سداد     
 يوم، الشيء الذي أجبر المـصارف المـستفيدة         180 يوم في المتوسط إلى      300

على حشد رؤوس أموال جارية وقصيرة وتشديد شروط منح القروض التجارية           
إلى عمالئها مع زيادة ضمانات مخاطر االخالل في بعض األسواق الكبيرة مثل            



 - 35 -

 يسبب  متزايدأن يتعرض القطاع المصرفي للبالد إلى خطر        نيجيريا حيث يمكن    
  .عجز عمالئها العاملين في التجارة الخارجية

 فـي المـصارف التجاريـة       SFIإن خطوط االئتمان التي افتتحت بواسطة الـ        
قة بالنسبة للمؤسسات العامة الشيء الذي يقلل كثيراً من         وبالقارة تبقى غير مطر   

اف إلى ذلك أن مصارفاً شابة أو صـغيرة الحجـم           النشاط التجاري العالمي يض   
استبعدت بسبب معايير التأهيل التي تتضمن وبـصورة طبيعيـة المحـصالت            

 على هذه الصعوبة يتوجب على المؤسسات المالية األفريقيـة خلـق            فولاللتفا
 من أجل تمكينه من تمديد خطـوط        SFIتسهيالت ضمانات أو االنضمام إلى الـ       

  .ضغطاًقل ائتمانه إلى شروط أ
إن زيادة سعر فائدة الموارد المتاحة لتمويل التجارة  وتصور الخطـر تـستبعد              
أيضاً عدداً كبيراً من المتعاملين من أدوات تمويل التجارة األخرى بسبب صـغر    

ومن ناحيتهم يعاني كبار المتعاملين من ندرة أدوات تجميـع          . حجمها وتجزئتها 
مة وذلك وبصورة رئيـسية     زليها قبل األ  أدوات تمويل الصادرات والتي لجأوا إ     
 المـصارف المـشاركة فـي نقابـات         لنضوب السيولة المتوفرة وتخفيض عدد    

  .تراضاالق
ومن جهة أخرى فإن عدد المصارف غير األفريقية العاملة في تمويل التجـارة             

  .2008انخفض قليالً منذ عام 
ع عمليـات إعـادة     كذلك أدى االنخفاض الكبير ألسعار المواد األولية إلى تراج        

وهكذا قلـت سـهولة تمويـل هـذه         . تمويل الضمانات بواسطة ايصاالت إيداع    
  .األصول بسبب زيادات الضمانات المطلوبة وزيادة تصور الخطر

  :الشركاء التجاريون: 3-4

إذا كان جل تبادالت أفريقيا والبالد العربية يتم من الدول المتطورة فإن نـصيب              
إن التبادالت داخل المناطق وبين     .  الزيادة عنال يتوقف   البالد الناهضة والنامية    

  .المنطقتين تزداد حجماً وقيمة
 مـرات   4 أكثر من    ،وتضاعفت التبادالت التجارية الفريقيا مع البالد المتطورة      

 مليـار   588 إلـى    138، إذ زادت من     2008 إلى   1995تقريباً في الفترة من     
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 مرات مع الدول النامية     8ر من   وازدادت من جهة أخرى أكث    . 2008دوالر عام   
وارتفعت . 1995 مليار عام    34 مقابل   2008 مليار دوالر عام     283حيث بلغت   

 إلـى   1995 مليار دوالر عـام      46التبادالت بين البالد االفريقية من جهتها من        
وهكذا ارتفـع   .  أي أكثر من الضعف بالنسبة لتلك الفترة       2008 دوالر عام    115

إلـى  % 19.6نامية في التبادالت العالمية ألفريقيا مـن        إجمالي نصيب الدول ال   
الـشريك  (وفي نفس الفترة انخفض إجمالي نصيب االتحاد األوروبي         %. 32.5

% 40 إلى أقـل مـن       1980في منتصف عام    % 55من  ) التجاري األول للقارة  
  .)21(2008علم 

 ومن بين الدول النامية تأتي الصين وبصورة أوسع دول جنوب شرق آسيا فـي             
المرتبة األولى وذلك بسبب التسهيالت التي أعدت في تلـك الـبالد والـسياسة              

وهكذا زادت التبادالت مع الصين عشرة مرات في الفترة مـن           . المغرية لدولها 
مـن مجمـل التبـادالت      % 11 مليار دوالر أي     93 وبلغت   2008 إلى   2000

مـن  % 2.6(وهناك دول أخـرى مثـل البرازيـل         . األفريقية مع سائر العالم   
واالمـارات  %) 1.9(وتركيـا   %) 2.4(والمملكة العربية الـسعودية     ) اإلجمالي

زدات حصصها في التبادالت مع أفريقيا وتعد من اآلن         %) 1.4(العربية المتحدة   
فصاعداً ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين للقارة والبالغ عددهم عشرين شريكاً          

يا بفائض تجاري مع الدول المتقدمـة،        وفي الوقت الذي تتمتع فيه أفريق      .أساسياً
 إلى  200يزداد عجزها التجاري مع الدول النامية إذ تحول من مليار دوالر عام             

ويعود هذا األمر على وجه الخـصوص إلـى زيـادة           . 2008 مليار عام    37.2
واردات القارة مقارنة بصادراتها خاصة تجـاه كوريـا الجنوبيـة والـسعودية             

وتواصل التبادالت العالمية مع سائر العالم إظهـار        . حدةواالمارات العربية المت  
قيم ايجابية، إذ أن الفائض التجاري الذي تحقق مع الدول المتقدمة يعـوض اآلن              

ومع زيادة االهتمام بالتجـارة    . وبصورة ايجابية العجز المسجل مع الدول النامية      
ـ  .B.R.I.Cوالثروات األفريقية لبالد المهاجرين خاصة الــ         ا والـبالد    وتركي

العربية ودول أمريكا الالتينية يواجه هذا الوضع التجاري المواتي خطر التدهور           
                                                 

  .CNUCED:  المصدر )21(



 - 37 -

يضاف إلى ذلك إلى أن التنـافس المـستقل بـين بـالد             . في المستقبل القريب  
المهاجرين حول المواد الخام والمعادن والزراعة يأتي بالتأكيـد لـصالح أدوات            

كاء الدول المتقدمة بسبب نضوب السيولة      تمويل التجارة التي يفتقر إليها مع شر      
  .قتها األزمةد التمويل قليلة التكلفة والتي سحوموار

وهكـذا  . ونتحصر الصادرات األفريقية نحو الدول النامية في بضعة دول فقـط          
من إجمالي صادرات القارة عـام      % 67.5حقق أكبر خمسة مصدرين أفريقيين      

من اإلجمـالي إذا أخـذنا فـي        % 89.2وترتفع هذه النسبة حتى تصل      . 2010
وتعكس هـذه الـصورة     . 10االعتبار أكبر المصدرين األفريقيين البالغ عددهم       

وهكذا وحتى وإن   . وبنفس النسب تكوين الصادرات األفريقية إلى الدول المتقدمة       
كان الحجم العالمي لصادرات أفريقيا يتجه نحو الزيادة نتيجة للطلـب العـالمي             

رين، فهناك حاجة إلى بذل جهود متزايدة حتى ال يعـاد           خاصة طلب بالد المهاج   
إنتاج نفس هيكل التبادالت مع الدول النامية والقائم حصرياً على تصدير منتجات            

  .أساسية واستيراد منتجات مصنعة
وإذا لم يتم القيام بخطوة تنويع للمنتجات ولوجهـات التـصدير فـإن االحجـام               

دد من كبار المصدرين األفريقيين وذلك      المصدرة ستبقى محتكرة لفترة طويلة لع     
على الرغم من الفرص العديدة والمتنوعة التي توفرها التجارة الدولية في مجمل            

  .دول القارة
وتتركز تدفقات الواردات األفريقية من الدول النامية في بـضعة دول ومثلـت             

ة إجمالي الواردات األفريقي  %) 23( ما يقرب من ربع      2008جنوب أفريقيا عام    
الجزائـر ونيجيريـا   ( دول هـي     5من الدول النامية، بينما تتركز الواردات في        

  %.57بنسبة ) والمغرب ومصر وجنوب أفريقيا
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  مكانة أفريقيا في التبادالت التجارية

  .)22(م2008لبعض الدول العربية عام 
 

االجمالي بالنسبة   البلد

  الئوية

الصادرات بالنسبة 

  المئوية

الواردات بالنسبة 

  لمئويةا

  6.80  12  9.10  سوريا
  4.34  15.36  6.30  لبنان

  5.25  6.88  5.77  األردن

  
  :المؤسسات العامة لتعزيز الصادرات: 3-5

تتلخص المؤسسات العامة وشبه العامة في الدول الناهضة في وكاالت تعزيـز            
االستثمار  ووكاالت تعاون لدول تمثل الصادرات جزءاً متزايداً فـي إجمـالي             

وتنشأ هذه المؤسسات في بعض األحيان من أجل تأطير أفـضل           . المحليناتجها  
واستصحاب عمل التصدير على غرار المغرب وجنوب أفريقيا ومجلس التعاون          

أو ضمان للـصادرات    / ويمكن أيضاً أن تأخذ شكل وكاالت تعزيز و       . الخليجي
لداً بـدون   ومن النادر في أيامنا أن نجد ب      . مثلما هو الحال في الجزائر والسنغال     

مثل هذه المؤسسات طالما أن التبادالت وخاصة الصادرات تحتل جزءاً تتزايـد            
وللحكومات، بالتأكيدـ امكانيـة تعريـف اإلطـار        . أهميته في النمو االقتصادي   

المنظم للتجارة الدولية إال أن المشغلين االقتصاديين خاصة المشغلين في القطاع           
 من تـسهيل    وهم أول المستفيدين  التجارية  الخاص هم الذين يقومون بالمعامالت      

إن المشاورات بين المقاولين العامين والخاصين للتجارة الخارجية تمثل         . التجارة
 أساسياً بالنسبة لتحليل االحتياجات واألولويات وكذلك بالنسبة لتطوير حلول          شيئاً

ريقين كذلك فإن التعاون بين المؤسسات ومشغلي التجارة الخارجية األف        . تشغيلية
اضر يمكن أن يؤدي إلـى زيـادة        ب والذي هو شبه غائب في الوقت الح       والعر

مهمة في التدفقات التجارية بين المتطقتين شريطة انـشاء الجانـب اللوجـستي             
  .والتسهيالت المالئمة

  
                                                 

 . المصدر نفسه )22(
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   برامج تشجيع التبادالت6. 3

. تقل البرامج والمؤسسات المعنية بتسهيل التبادالت داخـل االقليمـين وبينهمـا           
فالبرامج والمؤسسات الموجودة هي صنيعة الدول ومؤسسات تمويـل التنميـة           
متعددة االطراف ، ونادراً ما تكون مبـادرات مـن المـصارف التجاريـة أو               

فيما يلي وبشكل مقتضب تلك التي تبـدو األكثـر أهميـة            . مؤسسات القروض   
  :واألكثر نشاطاً 

م عـن   1989 في عام    أنشئالذي  لقد أتاح البرنامج العربي لتمويل التجارة       .  1
طريق صندوق النقد العربي، تمويل المؤسسات المعنية بتمويل التجارة في          
الدول العربية بغية تشجيع الصادرات والـواردات بـين الـدول العربيـة         

 مليون دوالر   500وغيرها وربما يشهد البرنامج الذي حظي بتمويل قدره         
د التي جففتها األزمـة الماليـة       ، زيادة رأسماله ليتمكن من تعويض المورا      

العالمية ، وإنتهاز هذه الفرصة لزيادة تدفقات التبادالت التجارية بين الدول           
العربية وافريقيا ، فضالً عن أن معايير التأهيل لخطـوط االئتمـان التـي               

م ،  2004يمنحها البرنامج العربي لتمويل التجارة قد تمت مراجعتها منـذ           
 التجهيز من الدول غير العربية ، ويمكـن بـشكل           للتمكن من إستيراد سلع   

خاص أن يتم تعزيز هذه التسهيالت لصالح سلع التجهيزالتـي مـصدرها            
  .أفريقيا 

الشركة العربية لضمان االستثمارات وقروض التصدير التي تم تأسيسها في          . 2
عـن  )88(بلداً عربياً وقد منحت الدرجة      ) 18(م هي مؤسسة تضم     1974

نظراً لجودة وأداء ) standard and poor's( س الجودة طريق مؤسسة قيا
إنها شركة ترمي إلي تشجيع وضمان تدفق االستثمارات بـين          . محفظتها  

الدول العربية وتيسير الصادرات بين الدول العربية وبقيـة دول العـالم ،             
بوضع اآلليات وأدوات ضمان االستثمارات والتبادالت بين الدول العربيـة          

وتمنح الشركة الحماية والـسيولة     . لعالم في متناول المتعاملين     وبقية دول ا  
م ، بلغت القيمة    2009ووفقاً للتقرير السنوي لهذه الشركة لعام       .الالزمتين  

الكلية لعقودات التأمين لفائدة العمليات التجارية واالستثمار المنفـذة عـن           



 - 40 -

بيـة  طريق وكاالت ضمان القروض الخاصة بالتصدير واالستثمارات العر       
م ،و بلغت مساهمة الشركة العربية      2008مليار دوالر في    13واالسالمية    

هذا ولم يتجاوز نـصيب ضـمان       .مليار دوالر 1.1لضمان االستثمار فيها    
%  4العمليات المتصلة بالدول األفريقية غير العربية في عمليات الـشركة           

ل وتواصل الشركة جهودها إلنشاء وكاالت ضمان الصادرات في الـدو         .  
وقد تتمكن هذه المؤسسة من منح      .األعضاء التي تفتقر لمثل هذه الوكاالت       
  .                عناية خاصة للشراكة األفريقية العربية 

الشركة االسالمية لتأمين االستثمارات وقروض التصدير التي تشكل جزءاً         .  3
سالمي من مجموعة البنك االسالمي للتنمية وتستند الشركة على التمويل اال         

لتشجيع ومنح خدمات التأمين لقروض التصدير ولالسـتثمارات المباشـرة          
التي تقوم بها المنشآت والمصارف والمستثمرون وكذلك خـدمات إعـادة           

هذا ويغطـي مجـال     .التأمين لصالح شركة دبي  لتأمين قروض التصدير         
تها عمل الشركة الدول األعضاء بالبنك السالمي للتنمية ، إال أن قيمة عمليا           

الموجهة نحو أفريقيا تظل هامشية والتتصل بالدول األفريقية غير العربية          
إال بشكل ضعيف ، بينما تتجه عملياتها بصورة خاصة نحو المدى القصير            

وربما تتمكن هذه المؤسسة مـن تقـديم        .من التزاماتها   %) 75(الذي يمثل   
العـالم العربـي    إسهاماًِ كبيراً في تنشيط التدفقات المالية والتجارية بـين          

والدول األفريقية وخاصة الدول االفريقية المسلمة أو ذات األغلبية المسلمة          
وهذا يقتضي توسيع رأسمالها وتفعيل التنسيق مع أنشطة المعونة الفنيـة           .

  .لتشجيع االستثمارات التابعة للبنك االسالمي للتنمية 
يا برنـامج دعـم   لقد وضع المصرف العربي للتنمية االقتصادية بــأفريق    .   4

لتشجيع الصادرات والتبادالت في الدول األفريقية المؤهلة لعملياته ، هـذا           
وقد تدخل المصرف عن طريق البنك األفريقي للتصدير واالستيراد  وذلك           

  .مليون منها ) 4(مليون دوالر ، تم دفع )10(بوضع تمويل بقيمة 
ية نحو الـدول األفريقيـة      لقد أطلق البنك كذلك برنامجاً لتمويل الصادرات العرب       

مليون دوالر عهد بها في عـام       ) 75(مليون دوالر ، منها     )100(األعضاء بقيمة 
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م للمؤسسة االسالمية العالمية لتمويل التجارة الخارجية التابعة لمجموعـة          1998
. البنك االسالمي للتنمية ، بينما تم استخدام باقي المبلغ في عمليـات مباشـرة               

تزامه نحو المؤسسة االسالمية العالمية لتمويـل التجـارة         وبوجه عام وبفضل ال   
الخارجية ، وبفضل التزامه نحو عملياته الخاصة ، تمكن المـصرف العربـي             

عملية في عشرة بلدان بقيمـة فاقـت       )27(للتنمية االقتصادية بأفريقيا من تمويل      
ي مليون دوالر وبشكل خاص لتمويل منتجات بترولية وكيميائية ، بما ف          ) 148(

موريـشص  (ويتضح بالنظر إلى هذه العمليات أن هنالك بلـدان          .ذلك األسمدة   
وتـشير البيانـات    . استحوذت على نصف المبالغ الممنوحة تقريباً       ) والسنغال  

المتوفرة كذلك لزيادة قريبة لعدد وحجم العمليات ، األمر الـذي يبـرز الـدور               
  .ة بأفريقيا المساعد إللتزامات المصرف العربي للتنمية االقتصادي

مبادرة تمويل التجارة ويبلغ راسمالها الكلي مليار دوالر ، اطلقهـا البنـك             .   5
م لتزويد خطوط ائتمان كخطوة أولى بقيمة       2009األفريقي للتنمية في عام     

مليون دوالر لمصارف تجارية أفريقية ولمؤسسات تمويل إنمائيـة         ) 500(
ف تستخدم خطوط االئتمـان  لتتمكن من تعزيز عمليات تمويل التجارة وسو    

هذه لمدى ثالث إلى خمس سنوات لصالح مؤسـسات مـستفيدة لتمويـل             
عمليات عادية لالستيراد والتصدير، ضمن أشياء أخرى ، بما فـي ذلـك             

ونظراً ألن تمويل التجارة سوف يتم على       .التمويل القبلي والبعدي للتصدير     
، )  خـالل عـام      من العمليات يتم إجراؤهـا    % 90إذ أن   (المدى القصير   

فسوف يسمح لمؤسسات التمويل بإعادة إستخدام أو تجديد المنتج إلي حـين            
باإلضافة إلى هذه الخطوط    .موعد سداد القرض المنصوص عليه في العقد        

، فقد أطلق المصرف العربي للتنمية االقتـصادية خـط إئتمـان  آخـر               
تمويـل  ألغراض متعددة ، يسمح للمستلف بإستخدام منـتج هـذه األداة ل           

  .بعيدة المدىالتجارة ، بجانب تمويل مشروعات 
 SFIيتصل األمر بمبادرة أطلقها     .برنامج السيولة الكلي للتجارة الخارجية      .  6 

م وهو يعمل كبرنامج عالمي لتمويل التجارة لفائـدة الـدول     2005في عام   
ويشكل برنامج السيولة الكلي حـالً لـدرء        .النامية ،عبر خطوط االئتمان     
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ر الناجمة عن نضوب الموارد وذلك مة ويساعد في تعويض بعض اآلثا    األز
منح السيولة والمشاركة في االخطار مع المصارف التجارية التي تتعهـد           ب

بالعمل في قطاع تمويل التجارة، وقد  إنضم إليه البنك االفريقـي للتنميـة              
كمؤسسة اقليمية ويهدف البرنامج لتحريك موارد تمويلية لصالح مصارف         

ملياردوالر من األموال المتجددة لفائدة عمليات      ) 50(جارية ، تبلغ قيمتها     ت
تمويل التجارة على مدى ثالث سنوات، وسوف يتم توجيه مـا مجموعـه             

 الحزمـة   لـضخ ويسعى البنك األفريقي للتنمية     . مليار نحو أفريقيا    ) 15(
) والر مليون د  500اي ما يساوي    (الثانية لمبادرته الخاصة بتمويل التجارة    

مليار دوالرالتي وعد بها المـشاركون فـي برنـامج          )5(باإلضافة لمبلغ   
السيولة الكلي وبذا يصبح بهذه المناسبة أكبر مانح لتمويـل التجـارة فـي              

هذا وسوف تسهم مشاركة البنك في هذه األداة في زيـادة حـصة             .أفريقيا  
مساوي أو  ويمكن لمبلغ   .موارد برنامج السيولة الكلي الموجه نحو أفريقيا        

مشاركة مماثلة من قبل مؤسسات عربية أن يساهم فـي مـنح الرفاهيـة              
الضرورية للمتعاملين مما يمكنهم من استغالل الفرص المتاحـة لألعمـال           

  .بين األقليمين 
مـنح ضـمانات    وذلك ب SFIبرنامح تمويل التجارة الخارجية الذي إبتدره . 7

 فـي  SFIلتجارة هذا ويـسعى  للمصارف التجارية للبلدان النامية لتشجيع ا  
بلداً أفريقياً ، لتحـسين شـروط       ) 30(إطار هذا البرنامج الذي يضم حالياً       

القروض في سبيل إتاحة خطوط ائتمان مؤكدة أكثر في متناول المصارف           
  .التجارية األفريقية المصدرة ألدوات تمويل التجارة 

عدد ونوعية عضويتها من    تسعى لزيادة   : الوكالة األفريقية للتأمين التجاري     .  8
 قياسية وضـرورية مـن      اقتصادياتوتهدف إلى تحقيق    .األفارقة وغيرهم   

م 2001وقد تم تأسيس الوكالة في عام       .أجل تغطية جيدة للمخاطر التجارية      
كمؤسسة تمويل متعددة الجوانب لتقديم ضمانات تـأمين متعـددة تهـدف            

وتتـضمن  .يقيـا   لخفض المخاطر والتكاليف المتصلة باألعمـال فـي افر        
منتجاتها تامين قروض التصدير والتامين ضد المخاطر السياسية وتـامين          
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مخاطر االستثمار ، إال أن قاعدة رأسمالها وتغطيتها الجغرافيـة تظـالن            
محدودتين ، وربما يمكنها تعاملها مع المؤسسات العربية للعمـل كرافعـة            

  .لتنشيط التبادالت مع الدول األعضاء 
تم إنشاؤه بمبادرة من البنك االفريقـي       : فريقي لالستيراد والتصدير  البنك اال .  9

للتنمية في إطار روح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويهـدف            
البنك إلى تشجيع وتسهيل العمليات التجاريـة والتبـادالت بـين البلـدان             
االفريقية وصادراتها ، إال أن عملياته تظل محدودة على مستوى حجمهـا            

د البلدان التي يغطيها البنك ، بيد أنه يمثل إطـاراً مـستقبلياً لـشراكة               وعد
وربما يستطيع البنك بعد إعادة     . مناسبة واعده بين القطاعين العام والخاص     

تخطيطه من حل مشاكله اإلدارية والمساهمة بشكل فاعـل فـي تعزيـز             
  التبادالت بين األقليمين 

   للتجارة العون المقدم 3-7

م 2005ة التجارة العالمية خالل مؤتمر هـونج كـونج فـي عـام              اطلقت منظم 
مبادرتها التي لم تصمد وقتاً طويالً ، إذ أنها اصطدمت باالختبـار االول الـذي               

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الـدول الناميـة ،         .تمثل في األزمة المالية العالمية      
لمهـارات والهندسـة     البنى التحتية وا   على امتالك خاصة البلدان األقل نمواً ،        

الضرورية لبدء المفاوضات التجارية في ظروف جيدة وتنفيذ أتفاقيات منظمـة           
التجارة العالمية وبالتالي زيادة تبادالتها ، هذا وقد برز توافـق منـذ انطالقـة               
المبادرة يرمي لتضمين المساعدات المقدمة للتجارة كمكون أساسـي لمعونـات           

 المدعوم اآللية الرئيسية لدخول البلدان الناميـة        ويشكل اإلطار التكاملي  . التنمية
للمساعدات المقدمة للتجارة والصندوق الخاص لتطبيق المعايير وتنمية التجـارة          
التي تكمل المبادرة عن طريق مشاريع ومراقبة عمليـات تـدفق  المـساعدات              

مونها إلى مساعدة الدول الناميـة      وتهدف المبادرة في مض   .للقطاعات المستفيدة   
زيادة صادراتها من  السلع والخدمات والتكامل مـع التيـارات الكبـرى             لى  ع

  .للتبادالت واإلستفادة من تحرير تلك المبادالت وإنفتاح األسواق 
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تشكل أفريقيا الوعاء الثاني للمساعدات المقدمـة للتجـارة بحجـم كلـي يبلـغ               
 فـي   م منح أكثره لمشروعات البنى التحتيـة      2007مليار دوالر في عام     )9.5(

  أما التدفقات نحـو آسـيا فقـد كانـت أكثـر أهميـة          .أفريقيا جنوب الصحراء    
أما تلك الموجهة نحو الشرق األوسط بما في ذلك الـدول           .مليار دوالر   ) 10.7(

مليار دوالر، بينما قدمت معظـم األصـول لتعزيـز          )1.5(العربية فلم تتجاوز    
.                 ةالقـــدرات األنتاجيـــة والمـــساعدات الفنيـــة المتـــصلة بالتجـــار

يكمن الضعف األكبر في افريقيا في النوعية وعدم كفاية بناها التحتية، إذ يشكل             
ذلك إحدى العقبات الرئيسية أمام نموها ونمو صادراتها وقدرتها التنافسية الكلية           

. ، لذا فإن جل المساعدات التي تذهب للتجارة تتجه نحو قطاعات البنى التحتيـة             
من سكان المعمورة ، وتعـاني      %)    25(وتأوي الدول المحصورة داخل القارات      

كما %) 50(من غياب الميزة التنافسية الناتجة عن تكاليف النقل التي تزيد بنسبة            
تقل أحجام المنقول بنسبة النصف ، مقارنة بالدول الساحلية التي تماثلها من حيث             

 أن تتجه أولوية المساعدات نحو تحـسين        التنمية ، لذا فإنه من الضرورة بمكان      
  . والعقار التجاري TICشبكات الطرق والكهرباء وأرصفة 

 بلداً المستفيدة مـن     20هنالك تسعة بلدان أفريقية من القائمة الرئيسية التي تضم        
المساعدات المقدمة للتجارة، من بينها مصر والمغرب والعراق المـصنف مـن            

لقد كـان   .بر المانحون من بين أكثر األقاليم نمواً        هذا ويعت .بلدان الشرق األوسط    
البنك الدولي والواليات المتحدة    : المانحون الرئيسيون للمساعدات المقدمة للتنمية      

م فـي   2004واليابان واالتحاد األوربي هم الدول األربع األوائل المساهمة فـي           
ولقـد  .ر دوالر   مليا) 41.7(المبادرة ،و بلغت جملة المساعدات المقدمة للتجارة        

وقـد  .بينت المراجعة االلتزامات التي أجريت للمبادرة ، من بين أشياء أخـرى             
جابي على األداء التجاري للبلدان المـستفيدة   يكانت لبرامج التمويل المتعددة أثر إ     

هذا ولم يكن هنالك أي بلد عربي بين البلـدان          .من المساعدات المقدمة للتجارة     
للمساعدات وربما تؤدي مـشاركة الـدول العربيـة ذات          العشرين األكثر تقديماً    

الدخل المرتفع لزيادة احجام ونوعية التبادالت بين االقليمين، في إطـار خلـق             
  .آليات جديدة موجهة نحو هذا النوع من المساعدات 
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   خاتمـة 3-8

تعاني التدفقات التجارية بين األقليمين من ضعف هياكل أطر التجارة الخارجية ،            
يشكل النقص الذي تتسم به مؤسسات الترويج والضمان من حيث األدوات           بينما  

واآلليات لتمويل التبادالت عقبة أمام نشاطها ، وفي نفس الوقت يظل ثقل االقليم             
من التجارة العالمية  هامشياً، ويبدو أنه الـضروري  إتخـاذ إجـراءات علـى                

جارة وتأمين القـروض    المستوى العالمي واالقليمي ، إلعادة تشكيل  تدفقات الت        
 مضاعفات آثار تفاديالممنوحة عن طريق المصارف التجارية ، وذلك في سبيل 

األزمة المالية العالمية على االقتصادات الهـشة وخاصـة اقتـصادات الـدول             
لهذا الغرض  يتوجب منح موارد وضمانات أضـافية نظـراً           . االفريقية الفقيرة 

رة يعتبر من األصول التي يقل تعرضـها  للظروف الحالية ، ذلك أن تمويل التجا      
 أي  SFIإذ لم يـسجل     %) 01(للمخاطر بمعدالت خسارة تاريخية تبلغ أقل من        

وفي هذا الصدد يمكن إطـالق مبـادرة إتفـاق          .خسارة تتصل بتمويل التجارة     
  .وتعاون بين المؤسسات االفريقية والعربية لتشكيل عامل مساعد 

  ية والتجارية عقبات تنمية التدفقات الرأسمال.4

لقد اتاح التوسع البحثي السابق استقراء الوضع الراهن للشريكين المتمثلين فـي            
لقد استبان  تحديد وضع كل منهمـا فـي االقتـصاد            .الدول العربية واالفريقية    

العالمي من حيث القوة والضعف  النسبيين ، وبالتالي ينبغي أن نأخذ في الحسبان        
ونة لهاتين المجموعتين، ذلك أن جزر القمر أو النيجر         التنوع الحتمي للبلدان المك   

اليمكن أن يكونا أبداً في نفس وضع جزيرة موريشص أو جنوب أفريقيا، بينمـا              
نجد أن اليمن التماثل أحد جيرانها ، عمان والسعودية واالمارات العربية المتحدة            

أكيد تجاهلها  ، على أن البحث لم يتطرق للتدفقات غير الرسمية التي اليمكن بالت           
بين االقليمين ، خاصة في المناطق القريبة تقليدياً ، كبلدان القرن االفريقي مـع              
البلدان العربية الواقعة على البحر األحمر ، وكذلك الحال مع بلـدان المغـرب              
العربي مع بلدان غرب افريقيا، أو مصر أوالسودان مع بعض بلدان مجموعـة             

معلومات قليلة متصلة بكل هذه الجوانب، إال أن        الكوميسا ، غير أنه التوجد إال       
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هذه البلدان يمكن أن تسهم في تدعيم التدفقات على المستوى المحلي ، وبالتـالي              
  .تشارك في تخفيف حدة الفقر ، مما يخلق مناخاً أكثر مالءمة لممارسة األعمال 

نـسبي  تكمن األهمية األولى المتعلقة بإجراء البحث الحالي في إبـراز الثقـل ال            
المكانات ممارسة األعمال وتطور التدفقات الرسمية لرءوس األمـوال والـسلع           

وقد أتاح البحث ايضاً تشخيص     .والخدمات التي تقدمها الدول األفريقية والعربية       
جملة من العقبات الهيكلية التي قد تساعد إزالتها في تنشيط تدفقات التبادالت وفي             

  .امنية تدويرها في إطار اشكالية تنمية تض
  العقبات الهيكلية 4-1

  :يمكن تلخيص العقبات الرئيسية التي تم  إثبات بعضها في ما سبق كما يلي
التركيز الكبير للتدفقات التجارية ورءوس األموال في عدد محـدود مـن             •

 .البلدان االفريقية والعربية 

التركيز الكبير على أنشطة وقطاعات فرعية ذات الجـذب المحـدود بـل              •
 . تماماً والغائب

اإلعتماد الكلي لمعظم الدول االفريقية والعربية في دخولها علـى تـصدير            •
 .المواد األولية أو المواد المحولة بشكل ضعيف 

رأس المال  (عدم مواءمة هياكل الترويج والتعزيز لالستثمارات والتبادالت         •
 .مين ظل اإلمكانية الكامنة لألقليفي)  تنوع األدوات – التغطية الجغرافية –

بالرغم من الثقل المتزايد للعمليات في اتجاه دول الجنوب ، بما فـي ذلـك        •
العربي إال أن معظم التدفقات مازالت تتواصل مع        –دول الجنوب األفريقي    

  .دول الشمال 
افتقار النظام المصرفى  فى افريقيا للحراك بسبب غياب المـوارد الغنيـة ،               •

 . يهاضافة الى ضعف معدالت التعامالت المصرف

 .ضعف رسملة االسواق الماليه وتقلبات االسواق المحليه العربية*

المستوى المرتفع لعمومية المنشآت االفريقية والحجم المتواضـع للمنـشآت           •
الكبيرة والمتوسطه والصغيرة مما اليؤهلها لآلليات واالدوات التقليديه لتسهيل         

 .االستثمارات والتبادالت
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االفريقية بسبب طبيعـة القاعـدة التنظيميـة        الرسمله الضعيفه لالقتصادات     •
ومحدودية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مما ينتج عنه قـدرة           

بنى ( ، خارج نطاق القطاعات الثقيله       ضعيفة المتصاص االستثمارات الجديدة   
 . ، الخ ، التى التتعامل معها اال المنشآت الكبيرة000تحتية ، طاقة 

للتنـوع  عوامل التى ترهـق التكـاليف نظـراً         عتبار كافة ال  ينبغي االخذ فى اال   
الضعيف القتصادات المجموعتين ، خاصة الدول االفريقية ، واالتجاه  للعمل فى            
اطار اشكالية تدعيم شراكة مستدامه ، تستند فى المقام االول على جودة البنـى              

  . ويقالتحتيه وفعالية الهياكل المعنية باألطر ومواكبة االنتاج والتس
يظل التخلف واالفتقار ماثلين بشكل أعظم على مستوى البنى التحتيه ، لذا يقدر             

 مليار دوالر في خـالل      29البنك االفريقي للتنميه الحاجة لالستثمار بقيمة تفوق        
السنوات العشرة القادمة ، لتمويل قطاع حساس كقطاع الطاقة ، األمـر الـذي              

وربما يمثل هذا المجـال حقـالً       . ية المعنية يتجاوز كثيراً قدرات البلدان االفريق    
 عربية مثمرة ، إذ التمتلك العديد من الدول االفريقيـة ، كمـا       –لشراكة افريقية   

ذكر سابقاً ، أدوات تمويلية لدعم وتعزيز تنميـة قطـاع المنـشآت المتوسـطة               
والصغيرة ، مثل مؤسسات الضمان وصناديق االسـتثمار المتاحـة ، كمـا أن              

 المنشآت ليست كافية وال تستطيع أن تعمل وفقاً لمطلوبات السوق           خدمات تعزيز 
لذا فينبغي األخذ . ، هذا إن وجدت أصالً ، وذلك نتيجة لضيق طلب الوفاء بالدين         

في االعتبار كافة العناصر هذه في سبيل رسـم اسـتراتيجية لتنميـة مـستدامة               
  .للتبادالت واالستثمارات

   العقبات المتصلة بالبيئة4-2

المناسب ذكر ثالث عقبات أخرى مهمة  لم يتم التعرض لها ، حيـث أنهـا                من  
جه تدفقات االستثمارات وغاياته وكذلك تدفقات السلع والخدمات التى قد تثمر           اتو

ويتصل األمر بالبيئه العامة لالعمال في ابعادها االقتصادية واالجتماعية و          . عنها
 يتعرض لها المتعاملون ، إضـافة       الثقافية والسياسية وكذلك توقع المخاطر التى     

  .الى العالقات االقتصادية والدولية التي تهم البلدان االفريقيه والعربية
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   بيئة االعمال -4-2-1

 االقتصادي فيما يتـصل ببيئـة       -سوف يقتصر البحث على الجانب االجتماعي     
ل هذا ويشك . االعمال ، علماً بأن الجوانب األخرى التقل أهميه عن ذلك الجانب          

العمل الذى اجراه خبراء المنتدى االقتصادي العالمي ، على الصعيد االجتماعي           
 االقتصادي، مرجعاً مفيداً ينبغي أخذه فى االعتبار ، حيث أنه يستند الى مفهوم              –

المنافسة والقدرة التنافسية العالمية ، كما تمثل أوراق البنك الدولي أيضاً مصدراً            
 يتعلق بالظروف والعقبات التى واجهها المتعـاملون        ثانياً للمقارنة ، خاصة فيما    

هذا ويمكـن فـى     . االقتصاديون فى مشروعات استثماراتهم وأنشطتهم العادية       
الواقع توسيع هذه االنشطة الى ماوراء اجراءات التسجيل لشركة جديدة وشروط           

. تحويل ارباح الشركات االجنبية التى يفرضها النظام  الجمركـي والـضرائبي           
 تقوم في الغالب باستخدام  االبحاث التى أجرتها هذه المؤسسات بالشراكة            وسوف

  .مع منظمات اقليمية كالبنك االفريقي للتنمية
بوجه عام ، سجل العقد الذي انتهى تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق باسـتقرار منـاخ               

ان االستثمار واألعمال ، كما تشير بذلك تقارير ودراسات عديدة فى افريقيا والبلد           
ناً شامالً للقدرة التنافـسية اإلقتـصادية لهـذه         العربية ،األمر الذي تجم عنه تحس     

األعمال ،غير أن هذه البلدان ظلت أقل منافسة بشكٍل كبير ، بالرغم من التقـدم               
 .الذي أحرز

أن إلـى   أشارت األبحاث التي أجراها منتدى الشراكة مع البنك األفريقي للتنمية           
 الدول األفريقية يستند إلى األن على متغيـرات دوليـة ،            مستوى التنمية ألغلبية  

مثل جودة المؤسسات ومستوى تطور البنى التحتية األساسية وٍإستقرار االقتصاد          
الكلي ومستوى العناية الصحية والتعليم اإلبتدائي ، ومن المفيد مالحظة أن أربعة            

 تحت المجموعـة    بلدان فقط من أفريقيا ، من بينها بلد عربي هو تونس ، تندرج            
االقتصادية التي تجاوزت الطور األول ، بينما يقبع بعضها في المرحلة االنتقالية            

  .بين الطوراألول والثاني
لقد أكدت أبحاث البنك الدولي صحة هذا التحليل ووفقـاً لتقريـر سـهولة أداء               

م فإن معظم البلدان األفريقية، خاصة تلك التـى  تقـع جنـوب              2010األعمال  
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، تجرى فيها االصالحات المؤثرة على النمو بشكل كبير بصورة بطئية           الصحراء
إال ان بلداناً مثل رواندا وليبريا ومصر وموريـشص وبتـسوانا           . أو تنعدم تماماً  

وتونس ومالوي تعد اليوم األكثر نشاطاً بين الدول التى نفذت االصالحات فـي             
 هذا وتمتلك معظم الدول     .العالم ولكن ال تزال هنالك جهوداً كبيرة يجب ان تبذل         

. األفريقية موارد محدودة لتمويل االستثمارات الثقيلة المتصلة بـالبنى التحتيـة          
ويمكن لمثل تلك االصالحات مساعدة تلك الدول في جذب المزيد من المـوارد             

  .الخارجية، خاصة العربية منها، في سبيل البحث عن فرص جديدة لألعمال
تقدم الـذى أحرزتـه ا فريقيـا خـالل العقـدين            هنالك توافق بالتركيز على ال    

المنصرمين وباالشارة الى أمثلة عديدة لنجاح نـسبي بـالنظر الـى الوسـائل              
المستخدمة واألهداف المرجوة، خاصةً فيما يتعلق باالصالحات الهيكليـة التـي           
تهدف لتحسين الكفاءة العامة وجعل اقتصاداتها أكثر جاذبية، إال أن هنالك أيضاً            

ظر أخرى تركز على ضرورة الدفع بهـذه االصـالحات إلـى االمـام              وجهة ن 
وتحسين اإلدارة العامة اإلقتصادية منها والسياسية في سبيل الحفاظ على معـدل            
نمو مرتفع خالل عدة سنوات، للتمكن من تحقيق تنمية مستدامة، دون التعـرض             

. في القـارة  لمخاطر تراجع كبير كالذى يترصد في كل مرة البلدان األكثر فقراً            
إنه ينبثق من تونس ذات     . إن المثال األفضل يظل في نفس الوقت إفريقياً وعربياً        

الترتيب األفضل بين البلدان األفريقية والذى يدين بترتيبه إلى النوعية والفعاليـة            
النسبية لهياكله التنظيمية وإلى الشفافية النسبية وإلى ثبات ووضـوح سياسـاته            

بشكل عام للجودة الشامله إلدارته اإلقتصادية ولـيس إلـى          االقتصادية والمالية و  
ولذا ربما يمكن تحقيق تقدم ماثل للعيان في        .أهمية وحركية سوقه الداخلي الضيق    

هذا المجال لغالبية الدول االفريقية إلرساء القواعد المستدامه لنمـو إقتـصادى            
ورية لتوطيـد   مدعوم، سيما وان اقتصادات الدول االفريقية ال تمتلك موارد ضر         

نمو مستدام وتجاوز طور االستغالل المخل لثرواتها، هذا اذا تم التعامل مع هذه             
  .االقتصادات بشكل فردي

أشارت أعمال المنتدى بأن الدول العربية متقدمه بشكل عام، اذ ان معظمها قد تم              
وضعه في الطور الثاني، وبعضها إما في المرحلة االنتقالية كسلطنة عمـان أو             
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التى تقابل مجموعـة    . لطور الثالث كاإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص      في ا 
البلدان التي يعتمد نموها بشكل شبه حصري علي االبتكار وعلى قدرات عـالم             

  .األعمال للتوافق مع التغييرات الناتجة  عن االقتصاد العالمي 
ربيـة  لقد أكدت أبحاث مجموعة البنك الدولي تحديداً أفضل لوضـع الـدول الع            

وبشكل عام يصنف أقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المرتبة المتوسـطة            .
الثانية والتسعين ويضم بلدان مثل اإلمارات العربية المتحدة ومصر اللتين إحتلتا           

 المرتبة الخامسة والتاسعة على التوالي للبلدان العشرة األوائل التـي           2009في  
  .أجرت إصالحات في العالم 

أقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا االصالحات التي أستهدفت التقنـين          لقد شهد   
م هذا ويتوجب بذل جهود عظيمـه       2010المالئم لألعمال والذي تم تسريعه في       

لتعميم نظام النافذة الواحدة ، مثالً ، في كافة الدول األعضاء ، وتخفيض تكاليف              
 بالرغم مـن أن األقلـيم       دخول المنشئات ، هذه التكاليف التي مازالت مرتفعة ،        

  .يجري إصالحات تتم بنفس اإليقاع الذي بدأ في شرق أوربا أو أسيا الوسطى 
م المؤشر المركب لقياس مناخ االستثمارات      2009لقد إنخفض بشكل واضح في      

الذي اعدته الشركة العربية لضمان االستثمار وقروض التصدير  والذي يـضم            
م وذلك بسبب   2008 في   1.05 نقطة مقابل    0.70بلداً عربياً ، إذ هبط إلى       ) 18(

تدهور التوازنات الداخلية والخارجية لمعظم البلدان األعضاء ، نتيجة لـسياسات           
لقـد  ).موازنة توسعية ومواصلة االستيراد     (عامة ذات دورية اقتصادية معاكسة      

رة إرتبط هذا التراجع تماماً فضالً عن ذلك ، بتراجع االستثمارات األجنبية المباش           
مليـار دوالر فـي     )95(م ، مقابل    2009مليار دوالر في     ) 80.7(نحو األقليم   

  .م 2008
بدأت معظم الدول األفريقية والعربية في تحسين إطارها التنظيمي والمؤسـسي           

وضع هـذه الـدول فـي الـسياق         وفي خلق بيئة جاذبة لألعمال، هذا إذا أعدنا         
روسيا .البرازيل  (لم أو مع مجموعة     ، مقارنة بأقاليم أخرى نامية في العا      العالمي

   .BRIC) الصين .الهند .
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لقد تم تصنيف الدول العربية األربع األقضل أداء على مستوى الـدول العربيـة              
في مؤخرة مجموعتهـا ، فيمـا       ) البحرين  . الكويت. قطر  . اإلمارات العربية   (

طـوير  يختص بالقدرة التنافسية ، بسبب النقص في مجال اإلبتكـارات وفـي ت            
األعمال التقنية المعقدة، بالرغم من التقدم المؤكد والمكاسب التي تم تحقيقها فـي             

وهذا ينسحب أكثر على الدول األفريقية ذلك أن أعظمها  تقدماً           .االقتصاد الكلي   
تقترب مـن التـصنيف     ) جنوب أفريقيا ، بتسوانا، موريشص، نامبيا ، تونس         (

  .اثلها في التصنيف  دون أن تمBRICالعالمي لدول مجموعة 
بينت العديد من األبحاث والدراسات أهمية اإلطار التنظيمـي والمؤسـسي فـي          
الترويج لبيئة جاذبة لألعمال بالنسبة للمستثمرين ،ذلـك أن اإلطـار المـشجع             
والمستقر والقابل للتوقع ، الذي يتيح للمتعـاملين  االقتـصاديين االسـتثمارفي             

الوقت المعلوم  ، ذلك االطـار يـوفرأكثرمن         طمأنينة وفي تسجيل أنشطتهم في      
  .فرصة في جذب ولفت أنظار المستثمرين من الداخل والخارج 

إن المكاسب التي تحققت تظل هشة بل قابلة لإلرتداد لدى البعض ،ذلـك أنهـا               
مازالت حديثة ولم يتم إسـتيعابها بـصورة شـاملة علـى المـستوى الثقـافي                

لوكية راسخة ، مشكلةً بذلك ممارسـات       واإلجتماعي،  في شكل ضوابط وقيم س      
اجتماعية جديدة ، في الدول األفريقية والعربية ، ومن هنا ينبغي تعزيـز هـذه               
التوجهات الجديدة ، كما أن االقتصادات األخرى للبلدان الناهضة ، خاصة دول            
جنوب شرق آسيا، تحتل وضعاً أفضل لألستفادة من السياق العـالمي ، وذلـك              

 )أمريكـا الـشمالية وأوربـا     (لهكلية مع االقتصادات العالميـة      بسبب روابطها ا  
حجم السوق الداخلي والعمق األقليمي وهيكلة إنتاجها وقدرتها        (وميزاتها الداخلية   

وتحديد وضعها داخل االقتصادات    ...) الخ..على اإلبتكار وإستيعاب ذلك اإلبتكار    
نمـو ، خاصـة مجموعـة       العربية واألفريقية  ذات اإلمكانية الكبيرة القابلـة لل        

SANE  جنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا ومصر ، .  
يتميز عدد كبير من الدول األفريقية ، من خالل مجمل العرض الذي ذكر ، أنها               
قابلة لجذب المستثمرين بسهولة، الذين اليميلون كثيراً الحترام المبادئ االساسية          

الشركاء المحليين والحفاظ على    لإلدارة الرشيدة للمؤسسات ، وال لتقدير مصالح        
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البيئة،  بسبب محدودية قاعدة اقتصادات تلك الدول وهشاشة مؤسساتها النسبية،           
ويتضح هذا األمر في قطاعات المناجم في البلدان التي خرجت من نزاعـات أو              

  .ذات البنية الضعيفة 
ـ             رى ،  من المحتمل أن تكون الدول التي ذكرت آنفاً ضحايا أكثرمن البلدان األخ

بسبب تقييم المخاطر التي يهتم بها كافة المتعاملين في أنشطتهم ، لذا يمكـن أن               
يساعد تطوير اإلطار التنظيمي والمؤسسي المستند إلى قاعـدة مـن الخبـرات             
والمهارات المتراكمة للبلدان العربية وإنفتاح فرص االستثمار لتلك الـدول فـي            

إن العقبة الخاصـة  بالمـشاكل       قطاعات معينة في خفض ضعف بنياتها ، لذا ف        
التنظيمية والمؤسسية يتبرز بصورة واضحة في كل شراكة تبحث عن إعتماداها           
خالل الفترة المقررة ، لخلق منطقة تنعم بالرفاهيـة وتـنعكس إيجابـاً لـصالح               
المستثمرين االقتصاديين المعنيين وتوفر للدول األفرقية فرصة تنميـة وتوسـيع           

ديد وضعها بشكل أفضل فى االقتـصاد العـالمي وتمـنح           قاعدتها االنتاجية وتح  
للمستثمرين العرب سانحة إلرساء قاعدة مستدامة تعمل على تحول اقتـصاداتهم           

. الذاتية إلى اقتصادات قائمة على التجديد العلمي واالبتكار والتقدم التكنولـوجي          
لبلـدان  لذا فمن المناسب عند التوجه نحو هذا المسار، العمل على تغيير صورة ا            

والقطاعات، ال عن طريق االجراءات الجريئة، ولكن عن طريق نـشاط فاعـل             
لمؤسسات التمويل الخاصة باالقليمين، ذلك أن هذا النشاط المؤثر سيؤثر بـشكل            

  . مباشر على تمييز المخاطر
  تقييم المخاطر: 2 .2. 4

يـة، تمثـل    من بين المخاطر التى يتم  تقييمها فى التبادالت واالستثمارات العالم          
المخاطر المتعلقة بالبلد المضيف األمر الذي يشغل بال المتعاملين والمـستثمرين           
والمنظمات المناط بها تزويدهم بالقروض والتأمينات والضمانات الـضرورية،         

ويتضمن التقييم الكمي لهذا النـوع مـن        . ذلك ألنهم ال يملكون أى تأثير عليها        
تجربة البلد المستـضيف    :  من المؤشرات  تحليل ثالث مجموعات  : المخاطر اوالً 

أما المخاطر األخـرى    . فيما يتصل بالسداد ووضعه المالي ووضعه االقتصادي      
على المستوى السياسى والمؤسسى واألمني واالجتماعى فسوف تخضع لتحليـل          
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وتبقى البيانات المنظمة لهـذا التقيـيم       . نوعي للمخاطر المتعلقة بالبلد المضيف    
 والمنشآت التى تعمل فيها سرية، إذا يتم فقط نشر التـصنيف            والتصنيف للبلدان 

الذى يجريه الخبراء المختصون بالمخاطر المتعلقة بالبلد المـضيف والتـابعون           
و يتيح التصنيف تحديـد مـستوى قـسط         .لمنظمات القروض الخاصة بالتصدير   

 المخاطر المتعلق بعدم السداد والتى يقوم بدفعها الطرف المستلف بحيث تكفـى           
لتغطية رسوم التشغيل وخسائر المقرضين على المدى الطويل،بجانـب تحديـد           
معدالت الفائدة، مما يؤكد أهمية هذا المتغير فى إشكالية تهدف لتشجيع التبادالت            

  .واالستثمارات
 تـصنيف المخـاطر     2010أعدت منظمة التعاون و التنمية االقتصادية فى عام         

، تقدم  7س المخاطر الذى يبدأ من صفر الى      المتعلقة بالبلد المضيف عبر سلم قيا     
، ما عدا جنوب    7 إلى   6فيه بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مستويات متدنية من         

أفريقيا و موريشص وبوتسوانا ونامبيا التى تسجل المستوي الثالث، االمر الـذى            
أما فـى شـمال     . يثقل كثيراً قسط المخاطر ويرفع بالتالى قيمة قروض التصدير        

 و  3 فقد أحرزت الدول االخرى لالقليم مستويات مرضية تقابل االرقـام            أفريقيا
، إال أن هـذه     )6المستوى  ( وليبيا  ) 7المستوى  (، ما عدا موريتانيا والسودان      4

التصنيفات وكذلك تلك التى اقترحتها هياكل أخـرى ال تعكـس دائمـاً الواقـع               
 فى أفريقيا والـدول     وقد اقتضت الضرورة تسهيل التبادالت    . والمخاطر الحقيقية 

العربية  بقيام المؤسسات المتخصصة فى هذا المجال بتحديد نظام لتقييم مخاطر            
البلد الذى يتم فيه االستثمار، خاص ببلدان االقليمين، يأخذ فى االعتبار وبـشكل             
موضوعي بياناتها االقتصادية والسياسية والمؤسسية واالجتماعية، وبما أن كـل          

يكون بالضرورة نسبي، اال أن تقييم المخاطر سوف يكـون          نظام ترقيم البد أن     
مختلفاً إذا لم يتضمن مثالً، في سلم القياس، دوالً مثـل دول منظمـة  التعـاون                 

  .والتنمية االقتصادية
تسجل الدول العربية غير االفريقية مستويات تفوق المعـدل كـالعراق والـيمن             

، أما الـدول    )5المستوى   (واالردن) 6المستوى  (وسوريا  ) 7المستوى  (ولبنان  
  ).2،3(العربية االخرى فتصنف وفق مستويات معتدلة 
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ــر        ــيس مؤش ــة ،يق ــدول العربي ــي ال ــتثمارات ف ــاطر االس ــسبة لمخ بالن
International Country Risk       درجـة المخـاطر التـي تتعـرض لهـا ،

 على  االستثمارات في االقتصادات العربية في البلد المضيف، ويستند هذا المؤشر         
ثالثة أنواع من المخاطر، هـى المخـاطر الـسياسية والمخـاطر االقتـصادية       
والمخاطر المالية، ويصنف هذا المؤشر البلدان العربية الثمانية عشر التـى تـم             

  ).مخاطر ضعيفة جداً و مخاطر معتدلة(قياس مخاطرها فى الفئات 
اريـة  تؤدى المؤسسات المتخصصة التى تم وصـفها آنفـاً، كالمـصارف التج           

وينبغي لهذه  . والمنظمات الوطنية لضمان وتشجيع التبادالت، دوراً اساسياً مؤكداً       
المؤسسات اقتراح أدوات تسهيل تأخذ فى الحسبان طبيعـة االقتـصادات فـى             
المجموعتين فى سبيل تطوير التبادالت بين االقليمـين، إذ أن اسـتخدام الـنظم              

ة على مستوى مسار وتـشجيع      الرقمية  الحالية سوف تتمخض عنه نتائج وخيم       
وبما أن الدول العربية ستكون اكثراً جذباً فسوف يتم هذا          . التبادالت بين االقليمين  

على حساب القارة االفريقية من حيـث ارتفـاع تكـاليف تمويـل التبـادالت               
واالستثمارات على السواء، لذا فربما تقوم المؤسـسات المتخصـصة بتطـوير            

  .أدوات وأليات خاصة
  البيئة االقتصادية االقليمية والعالمية 4-2-3

من المناسب عرض العقبة الكبيرة االخرى المرتبطـة بالعالقـات االقتـصادية            
االقليمية والعالمية التى تتصل بالدول العربية واالفريقية والتى سـتوجه بـشكل            
كبير سياساتها السياسية واالقتصادية والمالية والتجارية، إذ أن هذه الدول ترتبط           

لي المستوي االقليمي والعالمي باتفاقيات ثنائية ومتعـددة االطـراف تتعلـق            ع
بالتبادالت واالستثمارات وتشمل التسعيرة التفاضلية لالستيراد ومنـع االزدواج         

هذا وتعدد هذه االتفاقيات  وتزداد      . الضريبي لالستثمارات، مثل باقي دول العالم     
 عبـر االطـر الموجـودة حاليـاً،         عند ابرام إتفاقات اخرى تقدم فرصاً إضافية      

وتنضوي الدول االفريقية جميعها تحت عضوية إحـدى التجمعـات االقليميـة            
االقتصادية واالتحادات الجمركية والنقدية أو أكثر ، كمـا تلتـزم هـذه الـدول               
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بشراكات تمييزية مع االتحاد االوروبي وبعضها تلتزم مع الواليـات المتحـدة            
  . االمريكية

 للعالقات القديمة مع أولئك الشركاء خالل الـسنوات الماضـية           هذا وقد إضيفت  
وتفرض مجمل هـذه االتفاقيـات      .  اتفاقيات متزايدة مع دول اخرى من الجنوب      

قواعد ومعايير محددة فيما يتصل بتبادل السلع والخـدمات وإلغـاء الحـواجز             
الضريبية وتداول رؤوس االموال، هذا وقد انضمت معظم تلـك الـدول كـذلك     

نظمة التجارة العالمية التى تعظم وترعى احترام مبـدأ عـدم التمييـز بـين               لم
أعضائها، وترتبط هذه الدول ايضأ باتفاقيات ثنائية وأحياناً عالمية في قطاعـات            
أخرى مع عدد متزايد من االقتصادات الناهضة، خاصة الصين والهند والبرازيل           

يضاً باتفاقيات شبيهة مما يجعل     وكوريا الجنوبية وتركيا، وتلتزم الدول العربية ا      
  .تحديد االطر الخاصة معقداً

لقد كان التعاون االفريقي العربي حتي إلى وقت قريب سياسياً بـشكل أساسـي،           
بالرغم من قدمه، ويغلب عليه  عملياً ، التنظيم الدوري للمعـارض االفريقيـة              

ات مثـل   التى تأتي عن طريق مؤسـس      العون العام للتنمية     العربية وعن طريق    
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا والبنك االفريقي للتنمية، أو فـي            

 تم تنظيم أول مبـادرة ذات       2009و فى   .إطار ثنائي خاصة عبر صناديق معينة     
نطاق واسع، في جنوب أفريقيا، تشمل متخـذي القـرار الـسياسي والبـاحثين              

خلـيج، السـتقراء الواقـع      والمتعاملين من القطاع الخاص، عن طريق دول ال       
بصورة عامة، بالنظر الى التعاون االفريقي العربي و التوصل الى توصيات من            

  .شانها تحسين هذا التعاون
من المناسب االشارة الى الجهود التى بذلت منذ عقد من الزمان عـن طريـق               
تونس البرام اتفاقيات تجارية تتضمن تخفيض االسعار مع بعض المجموعـات           

ة االقليمية، إذ تم عقد أول إتفاق مع االتحاد االقتصادي والنقدي لـدول             االقصادي
  .UEMOAغرب افريقيا 
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 : خاتمة4-3

يشير التعمق فى العقبات الى خاصية ارتباطها ببعضها البعض وضرورة اتخاذ           
وبـالرغم مـن أن     . طريقة كلية ال تهمل هذه العقبات وال تضخم أبعاد أى منها          

ون والشراكة بين دول الجنوب  تقـوم علـى بعـض            خصوصية ومصلحة التعا  
المبادئ االساسية المتمثلة في عدم التدخل ، واالحترام المتبادل للسيادة الوطنية،           
بسبب طبيعة اقتصادات تلك الدول والتشابه بين االطر المؤسسية التـى تعمـل             

خـذ  فيها، إال أن كل استراتيجية يتم التخطيط لها على المدى البعيد يجـب أن تأ              
إن احد مكاسب الشراكة بين     . بعين االعتبار ثقل  العقبات التي جرى تشخيصها       

الدول االفريقية ودول الجنوب هو وضع إطر للحوار على مـستويات عديـدة،             
إال .وربما يستحق المثال الذى ابتكرته الصين والهند بشكل خاص انتباهاً خاصـاً           

ذي ابتدعته منظمة النيبـاد وآليـة       انه من المهم استلهام النموذج االكثر فعالية ال       
و ربما يؤدى خلق آلية مشابهة تركز بشكل خاص         .مراجعتة عن طريق النظراء   

على تدفقات رؤوس االموال وعلى التبادالت إلى جني فوائد مقـدرة فـى هـذا               
  .اإلطار

  :النتائج والتوصيات. 5

  : النتائج1.5

سابق هو أن مـستوى     إن النتيجة االولى التى تبرز للسطح من خالل العرض ال         
تنمية االقليمين وتواصلهما الجغرافي وروابطهما التاريخيـة تجعـل تعاونهمـا           
وشراكتهما تتخذ ابعاداً استراتيجية فى ظل سياق عالمي، حيث يتم دفع العالقات            
االقتصادية العالمية أساساً عن طريق مصالح الـشركاء وقـوتهم االقتـصادية            

لدول العربية واالفريقية تظل محدودة وهامـشية       والمالية، لذا فإن قدرة تحريك ا     
إال عن طريق التضامن النشط، ولقد أكدت الشراكة بين دول الجنـوب فائـدتها              
وفعاليتها فى مناسبات عديدة خاصة خالل المفاوضات االخيرة، كما كررت هذه           
المفاوضات عدة مرات في إطار منظمة التجارة العالمية أو من خالل بروتوكول            

  . فعلى الدول العربية واالفريقية االستفادة من هذه الدروس,كيوتو
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تتصل النتيجة الثانية بطبيعة مستقبل الشراكة بين االقليمين،إذ ال يمكن للتبادالت           
بين االقليمين أن تختلف بشكل اساسي عن باقي تبادالتهم المتعاقبة مع بقية دول             

لمعنية، إال إذا كان ذلـك إراديـاً        العالم بسبب البنية االقتصادية الحالية للبلدان ا      
. ووفق استراتيجية مشتركة، االمر الذى ينسحب ايضاً على تـدفقات االسـتثمار     

ومن المناسب إرساء قاعدة لتعاون متبادل وذلك للتمكن من تطوير الشراكة تقوم            
ويتوجب على هذا التعاون    . على تنمية تضامنية مفيدة للطرفين على المدي البعيد       

 الحسبان االمكانيات والعقبات التى تواجه الطـرفين فـى إطارهـا            أن يأخذ فى  
التبايني واستغالل الفرص المتاحة وذلك بالتكامل وليس بالتنافس مـع الـشركاء            

: هذا وتحكم هذا التوجه االستراتيجي ثالثة أسباب      . الذين سبق مشاركتهم من قبل    
ت المتزايدة التـي تـربطهم      أولها يتعلق بقدرة البلدان االفريقية فى إدارة االتفاقيا       

بشركائهم، وال يمكن إهمال هذا القيد لمايتضمنه من ميزات للـدول االفريقيـة              
وثانيها يتعلق بطبيعة عالقات هذه الدول مع       . وللمتعاملين والمستثمرين االجانب  

شركائها وقدرتها المحدودة فى تعديل شروط هذه الـشراكة، وثالثهمـا يتعلـق             
اعلة ، بعيداً عن أى تبديد للموارد التـى تظـل محـدودة             بالبحث عن الكفاءة الف   

وفى هذا السياق ينبغي للشراكة االفريقية العربية اسـتهداف         . بالرغم من أهميتها  
االستفادة من طبيعه التعاون مع الدول االخرى، خاصة مع االقتصادات الصاعدة           

ت االساسية  لدول الجنوب، ذلك أن التركيز على عدد محدود من البلدان والمنتجا          
يتطلب بالضرورة التنـوع الجغرافـي      .....) الفواكه، الخشب، النفط، المعادن   (

والبحث عن اسواق تكاملية، باالضافة للتمكن من اسـتخدام األطـر االقليميـة             
المتاحة، خاصة التجمعات االقتصادية االقليمية والمؤسـسات االقليميـة، مثـل           

 افريقيا للتنمية ومصرف التنمية     المصرف العربي و البنك االفريقي وبنك غرب      
  .لشرق افريقيا أو بنك التنمية لدول جنوب أفريقيا

تحتاج الدول العربية واالفريقية بشكل عام الى بعضها البعض وذلـك  لتوطيـد              
وتقدم افريقيـا   . وضعها ،  لتفادي عملية عالمية تهدف الى إبقائها على الهامش          

ى اآلن أو تـم اسـتغاللها بـشكل         فرصاً لالستثمارفى قطاعات ظلت مهملة حت     
منقوص، خاصة مجال استثمار تلبية حاجات االسواق المحلية، عبر تطوير قطاع   
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وإلنفاذ هذا المـشروع، تحتـاج القـارة        .المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة   
لموارد تمويلية وكذلك لخبرة فنية فى قطاعات عديدة ابتداء بـالتعليم والـصحة             

   .وانتهاء بالتمويل
وتشكل معظم الدول العربية شريكاً متميزاً بعد أن تم تصنيفها  فـى مجموعـة               
البلدان الموضوعة فى طور االنتقال والمتوجهة نحو اقتـصادات قائمـة علـى             
االبتكار، هذا إذا تمت إعادتها للسياق الذي يتسم بالتضامن التقليدى والتواصـل            

فى نفـس   . ت المكتسبة والموارد  الجغرافي مع القارة االفريقية واستغالل المهارا     
الوقت، تمثل الحاجات التمويلية والفنية ألفريقيا فرصة للدول العربية لقيادة هـذا            
الطور االنتقالي بأقل التكاليف وفى ظروف أفضل، هذا وسوف يساهم التضامن           
المدعوم بين الدول العربية واالفريقية فى تحسين قوتهما التفاوضية فى الساحات           

  .بشكل أفضل  العالمية 
  : التوصيات2.5

 عربية  -تندرج هذه التوصيات فى اطار توجه يهدف الى تطوير شراكة افريقية          
ظلت مرتكزة بشكل رئيسي على المساعدات المقدمة للتنمية، نحو شراكة تقـوم            
على التنمية التضامنية التى تضم كافة الشركاء، وتنبثق هذه التوصيات من خالل            

ستثمار والتبادالت بين االقليمين وتحليل العقبات والفرص       فحص لحالة تدفقات اال   
  .التى يتم اكتشافها

تعنى هذه التوصيات بالمجاالت المؤسسية والمالية والتبادالت وتقوم على مبـدأ           
التمييز االيجابي لصالح المتعاملين لكال االقليمـين دون إهمـال التـشاور مـع              

 ذكرت سابقاً خالل التحليـل      الشركاء اآلخرين، وتتضمن بعض التوصيات التى     
  . دون الدخول فى تفاصيل

   على الصعيد المؤسسي1.2.5

وضع آلية أفريقية عربية للتشاور والتقييم مستلهمة من آلية المراجعة عـن             
 والموجهة بـشكل خـاص نحـو        NEPADطريق النظراء التابعة لمنظمة     

  .تشجيع االستثمار والتبادالت بين االقليمين
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لتعزيز آليات تسهيل االسـتثمارات والتبـادالت، داخـل         إنشاء هيكل يهدف     
المصرف العربي، عبرتشجيع شراكة بين القطاعين العام والخاص وربمـا          

 .يستخدم هذا الهيكل فى نفس الوقت كمرصد فى هذا المجال

 .تعزيز دور المؤسسات المناط بها تحسين مناخ االستثمار 

السـتثمارات والمفاوضـات    تعزيز المؤسسات المكلفة بتعزيز التبـادالت وا       
 .العالمية فى هذا المجال وتشجيع التشاور والحوار الدائمين بينها

تعزيز مشاركة موارد التمويل العربية فـى المـصارف االقليميـة للتنميـة              
 .والمؤسسات و كذلك المبادرات االفريقية المخصصة لهذا الغرض

ءمة اللوائح الخاصة   تشجيع النظم المصرفية والمالية فى تحديد االسعار وموا        
 .بمراقبة الصرف وتحويالت االرباح

 .تشجيع إنشاء وكاالت افريقية عربية لتقييم وأرقمة المخاطر 

استغالل االمكانات التى تقدمها منظمة المؤتمر االسالمي فى تشجيع التعاون           
 .فى مجال االستثمار والتبادالت

  علي صعيد االستثمارات2.2.5

 والتملك الذى يتم عبر الحدود عن طريـق آليـات           متابعة وتعزيز االندماج   
ومؤسسات معينة، خصوصاً لتضمين أموال عربية سـيادية وخاصـة فـى            

  .المنشآت االفريقية
دعم تنمية الشركات االفريقية والعربية متعددة الجنسية ومنشآت المغتـربين            

 .لخلق شركات من الدرجة األولى في االقليمين

لشراكات بين المنشآت الـصغيرة والمتوسـطة       وضع آليات مبتكرة لتشجيع ا     
 .والكبيرة، االفريقية منها والعربية، ال سيما آليات الضمان

تطوير ومشاركة بشكل فاعل فى آليات تشجيع االستثمار على غرار الشراكة            
 .ألغراض التمويل فى أفريقيا

تبسيط االجراءات واألطر التنظيمـة والقانونيـة الخاصـة باالسـتثمارات            
 .اطعة ال سيما تلك المتصلة باإلنشاء والتسجيل وضرائب المنشآتالمتق
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  علي صعيد التجارة3.2.5

  .تشجيع التنسيق والتشاور بين الهياكل المختلفة المكلفة بتطوير التصدير 
تشجيع ترشيد الهياكل والموارد الخاصة بتطوير التصدير وحثهم على تقديم           

 .أهداف رقمية في برامجهم

و التعاون بين غرف التجارة والصناعة ومؤسسات التمويـل        تشجيع التشاور    
 .الخاصة بالتبادالت بين االقليمين

  
  
 




