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  المقدمــة
  

. تاريخية وسياسية واقتصاديةو روابط جغرافية وهي ،تجمع بين الدول العربية واإلفريقية روابط عديدةهناك 

ويشكالن جـزءاً أساسـياً مـن    العربي  تبارها تضم نحو ثلثي الشعبباع رز أهمية القارة اإلفريقية عربياًوتب

عبر الصحراء وشريط ساحل البحر األبـيض   الخليج العربيالعربي الممتد من المحيط األطلسي إلى  الوطن

إن التقارب العربي اإلفريقي كان قائما منذ عصور قديمة في التاريخ بين شبه الجزيـرة العربيـة   . المتوسط

ونفس العالقات كانت  .من جهة أخرىوبلدان شرق أفريقيا الخليج العربي من جهة والقرن اإلفريقي منطقة و

  .موجودة بين دول شمال أفريقيا ودول الساحل األفريقي وغرب أفريقيا
  

ومما يعزز الروابط بين الدول العربية واإلفريقية النضال المشترك من أجل مواجهة أعباء التنمية والتحـرك  

يعتمـد  إن التعاون العربي اإلفريقي في المجال االقتصادي . اقتصادي عادلو تكامل إقليمي قيق نظامنحو تح

ولقـد  . مختلف المجاالت كالتجارة واالستثمار والمشروعات المشتركة والنهوض به فيتفاعل الطرفين  على

عـد أن تزايـد عـدد    اضـي ب ازداد التعاون بين الدول العربية واإلفريقية في مطلع السبعينات من القرن الم

أقرت القمة العربية اإلفريقية األولـى   لقدو .للدول اإلفريقية اإلنمائي تقديم العونالمؤسسات العربية المعنية ب

أهمية التعاون  العربي اإلفريقي في المجال االقتصادي والمالي من خالل  1977 عام المنعقدة في القاهرة في

المؤسسات المالية الوطنية ومتعددة األطراف التي تعمل في  اإلفريقية ودعم ات فنية ومالية للدولدتقديم مساع

اإلفريقية وتشجيع توظيف رؤوس األموال العربية في الدول اإلفريقيـة فـي شـكل    في البلدان ميدان التنمية 

  .غير مباشرةاستثمارات مباشرة أو 
  

يس مسئولية حكومات الدول العربية والدول التعاون االقتصادي بين العرب واألفارقة ل توثيقومن منطلق أن 

 وجـه مجلـس محـافظي   ، قية فقط، وإنما يجب أن يشمل أيضاً المستثمر الخاص العربي واألفريقـي اإلفري

وتأتي الدراسة فـي   .تشجيع االستثمارات العربية في إفريقيا سبلالمصرف العربي بإعداد هذه الدراسة حول 

ية العالمية من شأنها أن تجعـل المسـتثمرين أكثـر تركيـزاً علـى      وقت هام حيث أن أزمة األسواق المال

االستثمارات المباشرة عوضاً عن المحافظ االستثمارية، مما سيعطي فرصاَ إضـافية لجـذب االسـتثمارات    

على رؤية واضحة المعـالم للتعـاون    تُبنىالخاصة العربية للدول األفريقية، ويتطلب ذلك وضع إستراتيجية 

  .قي، يشارك فيها كل من القطاع العام والقطاع الخاص العربيينالعربي األفري
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  )أ ( 
  ملخص الدراســة

  
  

قوية ومتينة تستمد جذورها وأصولها من التاريخ القـديم، إذ   أواصر والعالم اإلفريقيالعالم العربي  تربط  )1(

 بط الثقافية والروحيـة يمتد هذا التعاون إلى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي، حيث يشمل الروا

الحضرية بين الشعوب العربيـة   والمعامالتالتي نسجتها قرون طويلة من الحركة االجتماعية  والتجارية

مترات، وباعتبار أن ثلثي سكان العالم العربي لجوار الذي يمتد على آالف الكيلوواإلفريقية، وذلك بحكم ا

  .هم أفارقة
  

ومنها ما هو  المجموعتين،جوانب عدة، منها ما هو ثنائي فيما بين دول  إن التعاون العربي واإلفريقي له  )2(

  .من خالل مؤسسات التمويل اإلنمائي العربيةفي شكل تعاون إنمائي يتم 
  

مـن   ، عـدداً يفردى أو جمـاع بشكل ، البلدان الناميةالدول العربية، في إطار مبادرتها لمساعدة  أنشأت  )3(

النامية بما فيهـا الـدول    البلدانلصالح  مويل اإلنمائي متعددة األطرافالوطنية ومؤسسات التالصناديق 

بشـروط ميسـرة    ت، تمـويال النامية ومنها اإلفريقيـة هذه المؤسسات للبلدان وتقدم . العربية واألفريقية

إيجابية  جد ثارهذه المؤسسات آ لتدخالتكانت  وقد .هبات أو معونات فنية منرد ستال ت ومنحاًومشجعة 

  .العربية واإلفريقيةوخاصةً منها  هذه البلدانلتنمية االقتصادية في العديد من على ا
  

أدى تحسن مناخ االستثمار في السنين األخيرة في العديد من دول إفريقيا إلى تدافع كبار المستثمرين في   )4(

علـى  : ينمختلـف المسـتثمر  هناك تنافس ملحوظ بين ف. العالم نحو السوق اإلفريقية الواعدة والخصبة

. )واليابان الشمالية أمريكاأوروبا و(والدول التقليدية ، ...)الصين، الهند     إلخ ( مستوى الدول الصاعدة

حتى يتم اقتنـاص  عربية لالستثمار في أفريقيا  إستراتيجية لوضع الضرورة تتأكد ومن واقع هذا التنافس

كن أن ترتكز هذه اإلستراتيجية على المحـاور  ويمالفرصة السانحة للدول العربية لالستثمار في إفريقيا، 

   :الثالثة التالية
  

بما فيها  الزراعي اإلنتاج قطاعات في: والدول األفريقية العربية الدول بين التكاملية االستثمارات  :  أوالً

، على أن تساعد هذه اإلنتاج لهذا والبنية التحتية المصاحبة الضرورية المائية الموارد توفير

ارات على المشاركة في ضمان األمن الغذائي العربي واألفريقي إلى جانب االستثمارات االستثم

  .العربية المماثلة في الدول العربية
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التي تسمح بوضع  والسياحة والمعادن، البترول، قطاعات في: االستثمارات اإلنتاجية األخرى  :  ثانياً

وتفتح مجاالً لتوظيف الفائض المالي العربي في  التجربة العربية في خدمة التنمية األفريقية

  .قطاعات ذات ربحية عالية
  

  المنشآت في:  (Win – Win) "وتربح أربح" شراكة نافعة للطرفين إطار في الداعمة االستثمارات  :  ثالثاً

وتسمح هذه  .والصحة ، والتعليم ،والكهرباء والنقل، االتصال ووسائل ،)بنى تحتية( األساسية

تثمارات بمساعدة الدول األفريقية على بناء القواعد الضرورية لجلب االستثمار وتحقيق االس

  .عائد مالي مناسب
  

  

 العالم بين االستراتيجي لتكاملا يعتبر اإلنتاج الزراعي مجاال خصباً لالستثمارات العربية، وذلك بفضل  )5(

 المياه من المزيد استغالل العربية، راتاالستثما بفضل اإلفريقية الدول تستطيع؛ حيث وإفريقيا العربي

غير المستعملة حالياً األمر الذي سيمكن الجانبين من رفع اإلنتاج الزراعي  للزراعة الصالحة واألراضي

  .لضمان األمن الغذائي بالمنطقتين والتصدير لدول أخرى
  

وظيف الخبرة العربية وتحقيق وفيما يتعلق باالستثمارات في القطاعات اإلنتاجية األخرى والتي تسمح بت  )6(

توفر إطاراً تكاملياً بين الشريكين العربي واألفريقي وتحقق  امردود أفضل للفائض المالي العربي، فإنه

بالمدخالت  والزراعة المياهبما في ذلك تزويد قطاعي  مثالً، البتروكيماويات مجال أكبر قيمة مضافة في

واعداً للتعاون نظراً لحاجيات النمو العالمي المتزايدة ولوجود كما يوفر قطاع المعادن مجاالً .الضرورية

كما يمثل القطاع السياحي مجاالً لالستثمار . مخزون هام لهذه المواد في العديد من الدول األفريقية

  .المشترك بهدف تقديم خدمات سياحية ذات مستوى عال

من خالل  الفقر وتخفيف حدة االقتصادي النمو عيدعلى ص للتنمية كبيراً رهانا األساسية البنية قطاع يمثل  )7(

المحلي  العام القطاعين، مجاالً خصباً لشراكة كما يعتبر. توفير الخدمات األساسية الضرورية لالستثمار

 طلبين و يلبيفه ،األساسية تنفيذ االستثمار في المنشآت مجال في ويشكل أسلوباً جيداً ،الوافد والخاص

كما  .من جهة أخرى الخاصة االستثمارات وجلب جهة، من عاليتين ومهنية يةفاعلتحقيق : متكاملين

 العادل والتقاسم ،القطاعين بين األدوار تكامل المدى الطويل على على الشراكة هذه تقوم أن يجب

  .الشركاء بين المتبادلة الثقةفيها  توفرتو ،وللمنافع للمخاطر
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لالستثمار العربي في أفريقيا، ال بد من العمل علـى تـوفير أفضـل     إلى جانب اختيار قطاعات محددة  )8(

الظروف الستقطاب االستثمار العربي ولمساعدة المستثمر الخاص العربي على مواجهة مخاطر كل نوع 

وخاصـة  ( ويتعين أن تدرس سبل الشراكة بين القطاع العام في الدول العربية  . من االستثمار على حدة

والقطاع الخاص لبناء شراكة بينهما وبالذات فـي مجـال   ) لتمويل اإلنمائي الحاليةمن خالل مؤسسات ا

  :وفي هذا اإلطار يكون من المناسب. االستثمار الخاص بالتنمية الزراعية واألمن الغذائي

معالجة قضية توفير المعلومات الضرورية للمستثمر العربي في أفريقيا بما يسـمح لألخيـر     ) 8-1(

لبيئة االستثمارية في تلك الدول األفريقية والقيـام بالدراسـات الضـرورية    بالتعرف على ا

وفي هذا اإلطار يمكن للمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيـا  . الالزمة لالستثمار

  .بالتنسيق مع مؤسسات التمويل اإلنمائي العربية األخرى القيام بدور رائد في هذا المجال

مارات الزراعية والهادفة إلى ضمان األمن الغذائي، يكون من المناسب أن فيما يخص االستث  ) 8-2(

تقوم الدول العربية في إطار إستراتيجية األمن الغذائي العربي بتحديد المجـال المخصـص   

لالستثمار في أفريقيا، وأن توضع ضوابط وحوافز بالتعاون مع الدول األفريقيـة السـتقبال   

سات التمويل اإلنمائي العربية المشاركة في هذه االستثمارات هذا االستثمار، كما يمكن لمؤس

  .من خالل المساهمة في تمويل البنية األساسية الضرورية إلنجاح هذه االستثمارات

ال شك أن موضوع تغطية المخاطر الناجمة عن االستثمار يتطلب وضع اآلليـات المناسـبة     ) 8-3( 

يدة من الدول العربية التي يمكن لها القيام بهذا وتوجد حالياً شركات تأمين عد. لهذا الغرض

المؤسسة العربية لضـمان االسـتثمار   ( الدور كما توجد مؤسسات تأمين متعددة األطراف 

ويمكن لها أن تلعب دوراً كبيراً ) والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 

  .ومحفزاً لالستثمار العربي الخاص في أفريقيا
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يتوفر التمويل الضروري لهذه االستثمارات الخاصة لدى القطاع المصرفي العربـي ولـدى     ) 8-4(

البنـك اإلسـالمي علـى وجـه     / األوفيـد  / الصندوق العربي ( بعض الصناديق العربية 

، كما يمكن أن يحصل القطاع الخاص على موارد إضافية من خالل صـناديق  ) الخصوص

  .ن ذلك مناسباًمتخصصة إذا رؤي أ

يجب وضع آليات للتنسيق والتعاون بين المستثمرين العرب لتمكينهم من منافسة المستثمرين   ) 8-5(

اآلخرين في هذه األسواق الواعدة مع العلم أن المستثمرين غير العرب يأتون تحـت مظلـة   

ريقيـة  دول وحكومات تساعدهم على التواجد في الدول الناشئة بصفة عامة وفي الدول األف

ولعل أفضل إطار لهذا التنسيق هو اتحـادات الغـرف التجاريـة واللجـان     . بصفة خاصة

  .والمؤسسات التابعة لها
  

سمحت الدراسة بإبراز تنوع فرص االستثمارات العربية في إفريقيا، وذلـك إلمكانيـات التكامـل بـين       )9(

حيب أفريقي واضح على المسـتوى  ويوجد تر. اقتصادات الدول العربية واقتصادات عدة دول في إفريقيا

  .الرسمي باالستثمار العربي
   

توجد تجارب استثمارية عربية مشجعة في أفريقيا، لكن وضع  إستراتيجية عربية لالستثمار في إفريقيـا   )10(

كما أن إحياء التعاون العربـي  . يساعد على إعطاء دفع أكبر لتدفق االستثمارات العربية في هذه المنطقة

إطار االستثمار المنتج والبنية األساسية يتطلب تعاوناً متزناً من أجل تشجيع الشراكة بـين  اإلفريقي، في 

 .القطاعين العام والخاص للفائدة المشتركة
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  الفصـل األول
  التعـاون العـربي اإلفريقـي

  تمهيــد  /1- 1/

نة تستمد جذورها وأصولها مـن  روابط قوية ومتي والعالم اإلفريقيبين العالم العربي القائمة إن الروابط 

التاريخ القديم، إذ يمتد هذا التعاون إلى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي، حيث يشمل الـروابط  

الحضرية بين  والمعامالتالتي نسجتها قرون طويلة من الحركة االجتماعية  والتجارية الثقافية والروحية

مترات، وباعتبـار أن ثلثـي   وار الذي يمتد على آالف الكيلولجالشعوب العربية واإلفريقية، وذلك بحكم ا

  .سكان العالم العربي هم أفارقة
  

وبـدأ  ثنائي فيما بين دول المجموعتين، وهو قـديم ،   ما هو العربي اإلفريقي جوانب عدة، منها للتعاون

مؤسسات التمويل من خالل في شكل تعاون إنمائي يتم ما هو ومنه مباشرة بعد استقالل الدول األفريقية، 

  .اإلنمائي العربية
  

  العربـي اإلفريقـيالجماعي اآلليـات الرسـمية للتعـاون   /2- 1/

إفريقيـة   –بين المجموعتين إلى انعقاد أول قمة عربية الجماعي تعود االنطالقة الرسمية الحديثة للتعاون 

لـم يكتـب    ،ت التعـاون حيث تم االتفاق على آليات عديدة من قنـوا  1977في القاهرة في مارس عام 

  :ويمكن تلخيص هذه اآلليات فيما يلي . لمعظمها النجاح ألسباب عديدة

إفريقية على مستوى رؤساء الدول بصفة دوريـة كـل ثـالث     –االتفاق على انعقاد قمم عربية   ) 1

  سنوات،

المجلس الوزاري العربي اإلفريقي على مستوى وزراء الخارجية، ويشرف علـى عمـل   تكوين   ) 2

  ،اًشهر 18اإلفريقي ويجتمع دوريا كل /للجنة الدائمة للتعاون العربيا
  

اإلفريقي تعنى بمتابعة وتفعيل التعاون بين المجموعتين فـي   –إنشاء لجنة دائمة للتعاون العربي   ) 3

كافة المجاالت االقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والعلمية واالجتماعية، وتجتمع هذه اللجنة 

  تة شهور، كل س
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  .هيئات أخرى كلجنة التنسيق ومجموعات العمل واللجان المختصة ومحكمة عربية إفريقية  ) 4

على أرض في إطار هذه اآلليات التعاون الفعلي  حصيلةوبالرغم من وضع هذه اآلليات، إال أن 

   .ت محدودةالواقع ظل

دة وبعض االجتماعات الوزاريـة  االجتماعات الوزارية القطاعية المحدو فإذا ما تم استثناء بعض

المشتركة، فإن اآلليات التي ظلت تعمل على أرض الواقع في مجال التعاون العربـي اإلفريقـي   

  :يمكن تلخيصها فيما يلي
  

المباشـر   الجمـاعي  المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا، وهذا هو الذراع المـالي   -

يزاول أنشطته اإلنمائيـة فـي الـدول     1973ائه في عام المتفرغ لهذا التعاون، وقد ظل منذ إنش

مـا   2008وقد بلغ ما قدمه المصرف العربي حتى نهاية عام . دولة 43اإلفريقية والبالغ عددها 

  دوالر أمريكي، ثالثة باليين يفوق
  

الصـندوق   –المصـرف العربـي   ( بلغ إجمالي مساهمة مؤسسات التمويل اإلنمائي العربيـة    -

للـدول  ) صندوق األوبك –البنك اإلسالمي  –صندوق أبو ظبي –ندوق السعودي الص –الكويتي

 1799مليـار دوالر لتمويـل    12.6ما يزيد عن  2007حتى نهاية عام ) دولة  43( األفريقية 

مليـون   1555( والطاقـة  ) مليـون دوالر   5037( النقل واالتصاالت  : مشروع في قطاعات

والزارعة وتربية الماشـية    ) مليون دوالر  1078( الصحي وإمدادات المياه والصرف ) دوالر 

 2368( وقطاعات أخـرى  ) مليون دوالر  586( والصناعة والتعدين ) مليون دوالر  2017( 

  ،)مليون دوالر 
  

الذي تنحصر أنشطته في تقديم برامج العـون  والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول اإلفريقية   -

  محدودة جداً،الصندوق  وقد ظلت أنشطة هذاة، الفني للدول اإلفريقي

عاصمة " باماكو"ويوجد مقره في ) 2002(المعهد الثقافي العربي اإلفريقي الذي تم إنشاؤه حديثا   -

  جمهورية مالي، إال أن أنشطته ما زالت محدودة نسبة لضعف إمكانياته المالية،

وقد تم تنظيم . سنتينتنظيمه دوريا كل  المعرض التجاري العربي اإلفريقي الذي تم االتفاق على  -

  ولم يحقق نتائج كبيرة مقارنة بما كان معلقاً عليه من آمال، ،دورات حتى اآلن 6
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  أسبوع رجال األعمال العرب واألفارقة، ولم يتم تنظيم سوى دورتين من هذه الفعالية،  -

بـدأت هـذه اللجنـة    : إلفريقي اللجنة المشتركة لألمانة العامة لجامعة الدول العربية واإلتحاد ا  -

  تجتمع بصورة منتظمة خالل السنوات األخيرة وتعنى بالتنسيق بين أنشطة المنظمتين،

على تنظيم هذا المنتدى بين الجامعة العربية  تم االتفاق مؤخراً: المنتدى العربي اإلفريقي للتنمية   -

  .واإلتحاد اإلفريقي، ومن المؤمل أن يعقد كل عامين

 إال أنه من الصعبمتنوع ومتشعب  فإنه، على المستوى الثنائين بين الدول العربية واإلفريقية التعاو أما

وينظم عادةً  هذا التعاون في إطار لجـان حكوميـة، وبـدأ    . عنهدقيقة الحصول على بيانات إحصائية 

العربية  اإلنمائيالتمويل  تقوم مؤسسات كما. مؤخراً اهتمام القطاع الخاص العربي باالستثمار في أفريقيا

وتشمل هذه التمـويالت مختلـف   . بدور بارز في تمويل التنمية في إفريقيا إما بصفة منفردة أو مشتركة

   . والطاقة والصـحة والتعلـيم  القطاعات اإلنمائية في مجاالت البنية األساسية والزراعة والتنمية الريفية 

الدول اإلفريقية  مختلفهذه المشاريع في  يد منالعدفي تنفيذ  شركات المقاوالت العربية بعض ت ساهمو

 .خاصة في مجال مشاريع الطرق والمطارات والمياه واستصالح األراضيالمستفيدة من التمويل العربي 

كما ساهم العديد من المكاتب االستشارية العربية في إعداد دراسات الجدوى والتصاميم لتلك المشـاريع  

  .ذهاباإلضافة إلى اإلشراف على تنفي

   التعـاون الثنائـي العـربي اإلفريقـي والتجـارب االستثمارية العـربية فـي إفريقيـا  /1-3/
  

ن من أوروبا وأمريكا واليابان والصين يتزاحم حولها المستثمرو أصبحت إفريقيا وجهة استثمارية جديدة

عرب من القطاعين العام والهند ودول شرق آسيا وأمريكا الالتينية، كما ازداد اهتمام المستثمرين ال

على سبيل المثال ال الحصر، العديد من شركات االتصاالت للهاتف يذكر ، وهذه القارة مؤخراًبوالخاص 

...). إلخ  اتصاالت - وداتيل ـس –ون ـفوداف –ة ـزين العربي(بدأت تنتشر في إفريقيا والتي النقال 

تجلى في استثمارات عربية في إفريقيا في كما شهد قطاع الخدمات دخوال ما زال خجوال في إفريقيا 

البنك العربي لالستثمار في ( والبنوك) داكار/دبي(والموانئ ) السنغال/المغرب(مجال شركات الطيران 

تملك الجماهيرية (ص .وبنك س) الجماهيرية والذي تم فتح فروع عديدة له في بعض الدول اإلفريقية

 –مالي  –النيجر  –د من دول الساحل مثل بوركينا فاسو والذي لديه فروع في العدي) أوفر رأسماله
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متزايدا في الدول اإلفريقية من طرف المستثمرين العرب يتمثل  كما يشهد قطاع السياحة اهتماماً. تشاد

 –جزر الرأس األخضر  –موزمبيق  –توجو  –مالي  –جامبيا (المنتجعات والفنادق السياحية  إقامةفي 

ويضاف إلى ذلك أنشطة المستثمرين التقليديين الذين ...). موريشص إلخ  –سيشيل  –بوركينافاسو 

والمغاربة والمصريين يمارسون أعمالهم منذ فترات طويلة في إفريقيا خاصة المستثمرين اللبنانيين 

والموريتانيين واليمنيين المنتشرين في معظم الدول اإلفريقية حيث يمارسون أنشطة استثمارية متنوعة 

ويشمل الفصل الرابع من هذه الدراسة نبذة عن  .ات الصناعة والتعدين والتجارة والخدماتفي قطاع

  .تجارب بعض المستثمرين العرب في أفريقيا
  

تمويلية وإنمائية فعالة مثل الصندوق الكويتي  بمؤسسات تزخر العربية المنطقة كما تجدر اإلشارة إلى أن

لإلنماء االقتصادي  والصندوق العربي، 1961ؤه عام الذي تم إنشا ة العربيةللتنمية االقتصادي

، والمصرف العربي للتنمية )1971عام (، وصندوق أبو ظبي للتنمية )1967عام (واالجتماعي 

، والبنك اإلسالمي للتنمية )1974عام (، والصندوق السعودي للتنمية )1973عام (في إفريقيا االقتصادية 

كما توجد  ).1976عام (ك ي، وصندوق األوب)1976عام (، وصندوق النقد العربي )1975عام (

وقدمت هذه الصناديق  .االستثمار كالمؤسسة العربية لضمان االستثمار ألنشطةأخرى مساندة  مؤسسات

  .مشروع في دول أفريقية 1799مليار دوالر لتمويل  12.6كما ذكر آنفاً 
  

عالمي المستوى الذات  والبنوك التجارية اصةالعديد من صناديق االستثمار الخ العربية المنطقة كما تضم

وتلعب هذه المؤسسات دورا متزايدا في االستثمار في إفريقيا، ومن  .الموارد وإدارةعلى توفير  والقادرة

تحديد إستراتيجية جديدة لالستثمارات العربية في  أجل تعظيم وتفعيل هذا الدور، ينبغي، في المقام األول،

أن تعتمد هذه اإلستراتيجية الجديدة على مرتكزات تأخذ بعين االعتبار الدوافع ومن الضروري  .إفريقيا

  .والشروط المحيطة بهذه االستثمارات بما يكفل ضمان سالمتها ومردوديتها
  

  : لألقطـار الناميـة وإفريقيـاربية ـالع الماليـة اعداتـي للمسـالحال ارـاإلط  /1-4/

بشكل  ،البلدان الناميةالدول العربية، في إطار مبادرتها لمساعدة  وكما سبقت اإلشارة إليه، فقد أنشأت

 البلدانلصالح  ومؤسسات التنمية والتمويل متعددة األطرافمن الصناديق  عدداً ،يفردى أو جماع

 منرد ستال ت ومنحاًبشروط ميسرة ومشجعة  ت، تمويالالنامية هذه المؤسسات للبلدانوتقدم . النامية
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على إيجابية  جد ثارهذه المؤسسات آ لتدخالتكانت  وقد .ن الفني والبناء المؤسسيتستعمل للعوهبات 

نشاطات بعض هذه المؤسسات  امتدتالعربية واإلفريقية؛ كما  البلدانلتنمية االقتصادية في العديد من ا

  .الالتينية وأوروبا أمريكا منآسيوية و دوالً لتشمل

  :وتهدف هذه المؤسسات إلى تحقيق ما يلي

الفقر في الدول األعضاء  وإلى محاربةالنمو االقتصادي المستدام  تحسين معدلالمساهمة في   )1

  ، والشرق األوسط؛، وآسياوالكاريبيالالتينية،  أمريكا المؤهلة في إفريقيا، و الناميةوفي الدول 

  ."جنوب –جنوب " وتقوية وتعزيز التعاون  الناميةالتعاون بين الدول العربية والدول  تطوير  )2

  

في تمويل االستثمارات  بشكل ملموسالعربية  التمويل اإلنمائي تساهم الصناديق ومؤسساتوبذلك، 

والطاقة،  النقل، خاصةقطاعات ال مختلف قتصادية فياال وفي إنشاء البنى التحتيةالعامة والخاصة، 

تستجيب هذه كما  .والكهرباء واالتصاالت، والزراعة والتنمية الريفية، والمياه والصرف الصحي

  .والعون الطارئ الوارد من البلدان المتلقية لعونهاالمساعدة الفنية  المؤسسات كذلك لطلبات

  

  

  : فئات أساسية إلى ثالث ومؤسسات التمويل اإلنمائي العربيةوتنقسم صناديق 

  قتصادية دوق الكويتي للتنمية االالصن) 1( ويندرج تحت هذه الفئة: التنمية الثنائية صناديق  ) ا(

  صندوق أبو ظبي للتنمية؛) 3(الصندوق السعودي للتنمية؛ و ) 2(لعربية؛ ا    

  

الصندوق العربي لإلنماء ): 1(وتضم  ،ذات الوجهة اإلقليميةمتعددة األطراف  مؤسسات  ) ب(

المؤسسة ) 3(في إفريقيا؛ واالقتصادية المصرف العربي للتنمية  )2(االقتصادي واالجتماعي، و

  .الهيئة العربية لالستثمار الزراعي) 5(صندوق النقد العربي، و) 4(مان االستثمار، والعربية لض

  

   البنك اإلسالمي للتنمية، ) 1(وتضم  : ذات الوجهة العالميةمتعددة األطراف  مؤسسات التنمية  ) ج(

  .للتنمية الدولية األوبيكوصندوق ) 2(و 

  

عربي للمساعدات التنموية يتم إنشاؤه لعربية أول صندوق الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ا لقد كان

، إنشاء الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 1967 عام، وتال ذلك، في 1961 في عام
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 للتنمية خالل األخرى العربيةوتم إنشاء الصناديق . لبلدان األعضاء في الجامعة العربيةالذي أسسته ا

  .للنفطالمصدرة العربية  البلدانمع وفرة مالية لدى معظم  متزامنة ،1976إلى  1971من الفترة 

 برزتوفي ظل تزايد وتشعب تدخالت مؤسسات التمويل العربية المتخصصة في تمويل التنمية، 

فاعلية أكبر وتأمين المزيد من  لضمان المؤسسات، هذه نشاطات تنسيق إلى 1974 سنة منذ الحاجة،

       تنسيق مجموعة إنشاء إلى المؤسسات هذه قاد رؤساء ومدراء مما نمية،الت تمويل لعمليات النجاعة

  .المعنية السبع للمؤسسات على مستوى العمليات للنشاطات *

والبلدان  العربية البلدان من لعدد كبير ميسرة، بشروط للتمويل أساسياً مصدراً المؤسسات هذه تمثل

 وقد أسهمت هذه. األوسط الشرق ودول ،وبلدان الكاريبي ية،الالتين وأمريكيا وآسيا اإفريقي في النامية

 135في  استثماري مشروع 5500نحو  تمويل في 2007وحتى نهاية عام  تأسيسها منذ المؤسسات

 القطاعي التوزيع أدناه) 1( الجدول ويبين .أمريكي دوالر مليار 80 بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي دولة،

  .نمائي العربيةاللتزامات مؤسسات التمويل اإل

  2007اللتزامات مؤسسات التمويل اإلنمائي العربية  حتى نهاية ديسمبر  القطاعي التوزيع: ) 1( جدول

  

 القطاع  المبلغ (مليار دوالر أمريكي) نسبة المساهمة
واالتصاالت النقل 19.567 %24  
 الطاقة 21.351 %27
 الزراعة 10.513 %13
والتعدين  الصناعة 10.343 %13   
الصحي والصرف الماء 6.476 %8  
أخرى قطاعات 11.747 %15   

  المجموع 79.997 %100
  

 ،لقطاع البنية األساسية بما فيه الطاقة أعطيت األولوية بأن البيانات هذه تحليل من عامة بصفةويتضح 

تمثل  التي القطاعات اإلنتاجية هابعد أتيت ؛االلتزامات محفظة إجمالي من% 59 حوالي تمثل التي

  %.15بينما تمثل القطاعات األخرى  ؛% 26حوالي 

  

الصندوق الكويتي، : يتولى الصندوق العربي أمانة التنسيق بين المؤسسات العربية واإلقليمية للتنمية والتي تضم المؤسسات التالية   *
، وصندوق النقد وصندوق األوبيكالصندوق العربي، وصندوق أبو ظبي، والمصرف العربي، والصندوق السعودي، والبنك اإلسالمي 

  .العربي واألجفند
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من تحليله أن  يالحظو. أدناه )2(توزيع االلتزامات في الجدول  تصنيفوعلى المستوى اإلقليمي، تم 

المنطقة  بينما يمثل نصيبمن إجمالي التزامات مشاريع االستثمار % 59مثل نصيب البلدان العربية ي

  . من اإلجمالي% 16 غير العربية حوالياإلفريقية 

  2007عام  التوزيع الجغرافي لاللتزامات الكلية في نهاية ) : 2(جدول 
  

  

  غـالمبل  اإلقليــم
  )دوالر أمريكي مليار(

%  

  %59  47.387  البلدان العربية 
  %16  12.641  غير العربيةالبلدان اإلفريقية 
  %23  18.164  البلدان اآلسيوية 

  %1  1.235  بلدان أمريكا الالتينية 
  %1  0.570  أخرى بلدان 

  %100  79.997  اإلجمالي 

  
  

  

العربية بدعم كامل غير منقوص من البلدان المساهمة التي لم تتوقف  التمويل اإلنمائيتتمتع مؤسسات 

  . المتتالية لرؤوس أموالها والزياداتعبر إعادة تكوين منتظمة لمواردها  دعم مركزها الماليعن 

دوالر أمريكي في نهاية مليون  32000لمؤسسات السبع ا رؤوس أموال هذهمبلغ إجمالي لقد تجاوز 

 قروض ، منحعملياتها اإلقراضية وجودة محافظويتيح هذا المستوى المقدر من الرسملة . م 2007عام 

  :  بالخصائص التاليةتنافسية تتميز ميسرة وشروط ب

  نسب فائدة منخفضة) 1(

  نسبة معدل عنصر المنحة مرتفعة) 2(

   طويلةفترات سداد إقراضية ) 3(

  

التطور االقتصادي واالجتماعي للعديد من  لمتطلبات، وفقاً المتنوعةطلبات التمويل ل، ولالستجابة أخيراً

استجابة أفضل العربية قد وسعت أدوات تدخلها بهدف  التمويل اإلنمائيالدول المستفيدة ، فإن مؤسسات 

  :المؤسسات نشأت العديد من هذه حيث أ لحاجات وتوقعات الدول المستفيدة،
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يطور مويل االستثمارات التي تأتي بمبادرة من القطاع الخاص، األمر الذي نافذة تستهدف ت  . 1

االستمرار في دعم أكبر عدد ممكن يمكِّنها من البيئة العالمية و لتتالءم معهذه المؤسسات إمكانية 

  . من البلدان 

 ائتمانية قروضف منح قروض مباشرة أو التي تستهد يةالخارج تسهيالت تمويل التجارة  . 2

  . مانات خاصة بالمشاركة في المخاطرللمصارف المحلية وض

  نشاط المصرف العربي في أفريقيا / 1-5/

يهدف إنشاء المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا إلى تحقيق هدف رئيسي وهو دعم التعاون 

فني بين الدول األفريقية ودول العالم العربي، وتجسيد تضامن عربي العربي االقتصادي والمالي وال

  :وتحقيقاً لهذه الغاية عهد إلى المصرف بالمهام التالية. أفريقي قائم على أسس من المساواة والصداقة

  

  .اإلسهام في تمويل التنمية االقتصادية للدول األفريقية -1

 .االقتصادية األفريقية تشجيع مشاركة رؤوس األموال العربية في التنمية -2

 .اإلسهام في توفير المعونة الفنية الالزمة للتنمية في أفريقيا -3

يعتبر المصرف رمزاً للتضامن العربي األفريقي في صيغة عملية فعالة تجسد عمق عالقات الدول 

  . العربية بالدول األفريقية

لتحقيق مصالحهما المشتركة، فإنه  وإذا كان توثيق الروابط والتعاون بين الجانبين في السابق ضرورياً

أصبح أمراً حتمياً لمواجهة المتغيرات التي يسجلها عالم اليوم، وإلتاحة آفاق أكثر رحابة للتقدم والنماء 

  .واالستقرار لشعوب المنطقتين العربية واألفريقية

  

وعمليات يصب النشاط التمويلي للمصرف في ثالثة أوجه رئيسية هي تمويل المشروعات التنموية 

  .العون الفني باإلضافة إلى تمويل الصادرات العربية إلى الدول األفريقية المستفيدة من عونه

واندرج نشاطه التمويلي في أغلب األحيان في  1975وقد باشر المصرف عملياته اإلنمائية في عام 

اماتها وبين خطط خمسية تراعي الحفاظ على مركز مالي سليم وتربط بين الموارد المتاحة واستخد

وقد تدرجت مخصصات المصرف بصفة مضطردة فارتفعت من . أولويات الدول األفريقية المستفيدة
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مليون دوالر في خطته الثالثة      500إلى )  1994 – 1990( مليون دوالر في خطته الثانية  375

يراً بلغت وأخ)  2004 – 2000( مليون دوالر في خطته الرابعة  675ثم إلى )  1999 – 1995( 

  .مليون دوالر 900)  2009 – 2005( مخصصات خطته الحالية الخامسة 

)  2008 – 1975( بلغ إجمالي ما خصصه المصرف للعمليات التي تمت الموافقة عليها خالل الفترة 

عملية  438دولة و  42مشروعاً إنمائياً لفائدة  450مليون دوالر، خصص لتمويل  3544.13نحو 

  .دولة هي مجموع الدول األفريقية المؤهلة لتلقي عون المصرف 43ت منها عون فني استفاد
  

يقوم المصرف بتمويل مشروعات تنموية لفائدة الدول األفريقية وقد يكون المشروع لفائدة أكثر من دولة 

وذلك عبر قروض بشروط جد ميسرة، ويراعي عند انتقاء هذه ) مشروعات إقليمية ( في آن واحد 

  .لويات البلدان المستفيدة الواردة في خططها اإلنمائيةالمشروعات أو
  

وقد تنوعت تمويالت المصرف في هذا الصدد فشملت مشروعات في قطاعات البنية األساسية والزراعة 

اإلنتاج النباتي والحيواني والطرق الريفية ومياه الريف وكهرباء الريف آلثارها ( والتنمية الريفية 

الصحة ( والطاقة والصناعة، والقطاع االجتماعي ) اإليجابية على حياة الناس  االقتصادية واالجتماعية

  .والقطاع الخاص، باإلضافة إلى بعض العمليات في إطار برنامج العون العاجل) والتعليم 
  

كما يقوم المصرف بتمويل عمليات عون فني تقدم في شكل منح ال تسترد إلعداد دراسات الجدوى الفنية 

الكتشاف فرص استثمارية ومشروعات بالدول المستفيدة، وكذلك تمويل إيفاد الخبراء  واالقتصادية

العرب إلى الدول األفريقية بهدف نقل الخبرات العربية إليها، ولتمويل تنظيم دورات تدريب لفائدة 

  .مواطنين أفارقة من قبل مؤسسات عربية وأفريقية
  

ماليين دوالر من إجمالي التمويالت  103.7و تخصيص نح)  2008 – 1975( وقد تم خالل الفترة 

عملية ما بين دراسات جدوى وعمليات دعم مؤسسي تضمنت  438لعمليات العون الفني، فتم تمويل 

متدرباً  3864دورة تدريبية في مجاالت متنوعة استفاد منها  160خبيراً عربياً، وتمويل  85إيفاد 

  .أفريقياً، باإلضافة إلى توفير أجهزة ومعدات
  

ونظراً ألهمية دور التجارة وارتباطها الوثيق بعمليات التنمية واالستثمار، وضع المصرف برنامجاً 

 100لتمويل الصادرات العربية إلى الدول األفريقية، وخصص له مجلس محافظي المصرف مبلغ 

صافي ما  عملية تصدير بلغ 21تمت الموافقة على تمويل  1998ومنذ بدء البرنامج عام . مليون دوالر

  .دول أفريقية بعضها حصل على أكثر من عملية 8مليون دوالر، واستفادت منها  127.9خصص لها 
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مساعدات  HIPCكما قدم المصرف في إطار مبادرة تخفيف عبء المديونية على الدول األكثر فقراً 

  .دولة أفريقية 16مليون دوالر، استفادت منها  148.64قدرت بنحو  2008حتى نهاية عام 

اهتم المصرف بدعم القطاع الخاص في خططه حتى يقوم بدور أكبر في التنمية االقتصادية، وقد 

خصص لهذا الغرض قروضاً ائتمانية قدمت لبنوك ومؤسسات التنمية الوطنية واإلقليمية بالدول األفريقية 

ال قروضاً وقد قدم المصرف أيضاً في هذا المج. إلعادة إقراضها لتمويل مشاريع بالقطاع الخاص

للحكومات يعاد إقراضها مباشرة للقطاع الخاص، كما يقوم المصرف بتمويل مكونات لدعم القطاع 

  .الخاص في إطار المشاريع التي يسهم في تمويلها
  

قرضاً ائتمانياً وقرض لتمويل  21منها ( قرضاً  32وقد بلغ عدد القروض الموجهة إلى القطاع الخاص 

، وخصص الباقي عن طريق الحكومات لتمويل مشاريع في القطاع )رقروض صغيرة ومتناهية الصغ

مليون دوالر حتى نهاية عام  77.94وقد بلغ إجمالي التزامات المصرف للقطاع الخاص . الخاص

واستفاد منها العديد من المشاريع الصغيرة في قطاعي الصناعة والزراعة والتنمية الريفية، وذلك  2008

رف بتمويل عدة دراسات جدوى تمخضت عنها مشاريع تصلح لتمويل القطاع باإلضافة إلى قيام المص

  .الخاص، كما استفاد القطاع الخاص من دورات التدريب وتمويل إقامة معارض تجارية

كما حرص المصرف على بناء عالقات تعاون بين االستشاريين العرب واألفارقة و نظم في هذا اإلطار 

، كما ينوي المصرف تنظيم 2008والثاني في تونس في عام  2007الملتقى األول في القاهرة في 

  .2009السنغال في مارس " داكار " اللقاء األول للمقاولين العرب واألفارقة في مدينة 
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  اإلطار األول
  في مجال ترويج وجذب االستثمار األجنبيعـون فـني 

  لجمهورية يوغندا
  
  
ألف دوالر  140عون فني لجمهورية يوغندا مقداره  على منح 2008في مارس  وافق المصرف  )1

أمريكي كمنحة ال تسترد ضمن برنامج العون الفني لتمويل خطة الوكالة الوطنية لالستثمار في 
  .وخاصة العربي مجال ترويج وجذب االستثمار األجنبي

  
سالمية لضمان تندرج هذه العملية في إطار اتفاقية التعاون بين المصرف العربي والمؤسسة اإل  )2

 .التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية )ICIEC(االستثمار وائتمان الصادرات 
  
تنفيذاً لمهامها في مجال دعم االستثمار وترويجه مع تسهيل اإلجراءات لجذب االستثمارات   )3

الخارجية من المنطقة العربية والدول اإلسالمية إلقامة المشروعات للقطاعات ذات األولوية، 
درت الوكالة الوطنية لالستثمار في يوغندا وبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية با

"UNIDO"  بتحضير برنامج وخطة عمل لجلب االستثمارات من الدول األعضاء في مجموعة البنك
ثمار اإلسالمي بما فيها الدول العربية مما يؤدي إلى تطوير مساهمات رؤوس األموال العربية لالست

في أفريقيا جنوب الصحراء وإلى دعم التعاون العربي األفريقي والذي يمثل محور أهداف 
االستثمار وائتمان الصادرات بالتنسيق مع  لضمانوقد تبنت المؤسسة اإلسالمية . المصرف

   .المصرف فكرة تمويل هذا البرنامج تمويالً مشتركاً
  
اسات تحليلية لتحديد القطاعات والمشروعات المتاحة إجراء درإلى يهدف العون الفني المقترح   )4

ماليين دوالر  10واستنباط عشرة مشروعات من المشاريع تفوق قيمة كل واحد منها  لالستثمار،
القيام و وتحسين مناخ االستثمار في يوغندا، ،العرب بوجه الخصوص لعرضها على المستثمرين

وتطوير برنامج دعم  ة لزيادة تدفقاتها إلى يوغندا،بمهام ترويجية في البلدان العربية واإلسالمي
  . مؤسسي وبرامج تدريبية لفائدة كوادر الوكالة

  
  :تتضمن مكونات العون الفني العناصر األساسية التالية   )5
  

 إجراء الدراسات القطاعية ودراسات التعرف على المشاريع المتاحة لالستثمار، §
 بالوكالة، تدريب العاملينالمعونة الفنية و  §
  الترويج للمشروعات والفرص االستثمارية التي تم تطويرها، §
 توفير الخدمات المساعدة بما فيها الخدمات القانونية واالستشارية المالية واإلدارية لمساعدة  §

 .المستثمرين
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  الفصـل الثانـي

   في أفريقياالوضـع االقتصادي 

  

  ا ـي إفريقيـدي فاور االقتصـالتط  /2-1/

تخلفت القارة اإلفريقية على مدار العقود األربعة الماضية عن القارات األخرى بمعيار النـاتج المحلـي   

قتصادات دول القارة من تحقيق معدل نمو اولم تتمكن . اإلجمالي، وكذلك بمعيار نصيب الفرد من الدخل

المحققة في الـدول الناميـة   يقترب من المعدالت العالمية، كما أنها لم تستطع الحفاظ على معدالت النمو 

 بما في ذلـك ساهمت في تفاقم األزمة االقتصادية في إفريقيا،  ولهذا التخلف عوامل داخلية. بصفة عامة

  .الحروب والصراعات الداخلية والكوارث البيئية مثل الجفاف والتصحر والفيضانات واآلفات الزراعية

والبنـك   الـدولي  صندوق النقدكل من أوصى بها  إن برامج التكيف الهيكلي واإلصالح االقتصادي التي

مـن   أدت إلى االنخفاض في معدالت النمو في الدول اإلفريقيةفي الثمانينات من القرن الماضي الدولي 

بـوادر لتحسـن   فيما بعد ، ثم ظهرت التي كانت متوقعة آنذاك% 8إلى  زيادتهابدالً من %  3إلى % 5

التي بذلتها دول القارة خالل التسعينات بهدف التكيف مع األزمـة،   األداء االقتصادي مع الجهود الكبيرة

  .اقتصاداتهاوإعادة هيكلة 

  : شهدت هذه البلدان اإلفريقية في عالقاتها االقتصادية مع باقي بلدان العالم ست مراحل 

وهي مرحلة االستعمار خالل القرن التاسع عشر وجزء من القـرن العشـرين،    األولىالمرحلة  -

باالستيالء على الموارد الطبيعية لهذه البلدان وحرمان شعوبها من أبسـط  هذه المرحلة  اتسمتو

في البنـى التحتيـة    من طرف الدول االستعمارية ستثماراتبعض االووقتها تم تحقيق . الحقوق

 . لتأمين نقل المواد الخام إلى بالد المستعمر

المسـتعمر السـابق أدوات جديـدة     طـور هي مرحلة ما بعد االستقالل حيـث   الثانيةالمرحلة  -

"  التبادل غيـر العـادل  " سماها المحللون لهذه المرحلةلالستمرار في استغالل الثروات األفريقية ،

 ".  االستعمار الجديد"و
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محاولة تحقيق قيمة مضافة عليا من خـالل  وهي مرحلة محاوالت التنمية عبر  الثالثةالمرحلة  -

في غالب األحيان، ممولة عن طريـق   "Projects ) ( "Turn Keyبناء مصانع جاهزة للتسليم

وأمـام ضـعف   ، المسـتوردة التكنولوجيا في  والتحكم، غير أنه لم يتم استيعاب الدين الخارجي

، األمر الذي أدى إلى االختالل  البلدان األفريقية يضغط علىبدأ الدين الخارجي  اإلنتاج المحقق،

 . دين الخارجيالمالي الخارجي، واللجوء إلى جدولة ال

بمعـدالت النمـو الضـعيفة،     اتسـمت وهي مرحلة سنوات الثمانينات التـي   الرابعـة المرحلة  -

زاعـات  واالنخفاض الملحوظ للمساعدات الخارجية وعدم االستقرار السياسي واالقتصـادي والن 

 . المسلحة

صـالحات  بتراجع متواضع للدين الخارجي وبدايـة اإل وتميزت  ) التسعينات( المرحلة الخامسة -

  . االقتصادية

تمتـد لفتـرة    أفضـل تميزت بشروط تبادل التي بدأت مع بداية األلفية الثالثة، و المرحلة الحالية -

الخارجي وتحسن للسياسـات االقتصـادية    في صافي العونأطول من سابقاتها، وارتفاع ملحوظ 

 .األساسية

 ة ـادية اإلفريقيـالت االقتصـالتكت  2-2

  : يبين التقسيم التالي أربع مناطق كبيرة . مليون نسمة) 730(لداً ويسكنها أكثر من ب)  43( تضم أفريقيا 

  بلداً  15  :   غرب أفريقيا   -

  بلدان  8  :   شرق أفريقيا   -

  بلدان   10  :   وسط أفريقيا    -

  بلدان   10  :    أفريقيا الجنوبية  -

  : التكامل االقتصادي وتشمل هذه التجمعات  تحقيقتجمعات إقليمية متعددة تهدف إلى  فيهذه البلدان  تشترك

  )CEMAC(الكتلة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا   -

   )COMESA(السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا   -
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    )UEMOA(االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  -

  ) SADC(مجموعة التنمية لجنوب أفريقيا   -

  : مستوى الدخل اآلتي ويوضح تصنيف هذه البلدان من حيث 

 من إجمالي الصادرات %  30يقل عن  بلدان مصدرة للنفط يتمثل صافي صادراتها من النفط ما ال)  7( •

 دوالر أمريكي )  900( بلدان ذات دخل متوسط وال تصدر نفطاً ، يفوق دخل الفرد فيها ) 8( •

 دوالر أمريكي ) 900(دخل ضعيف واقتصاد هش، يبلغ دخل الفرد فيه أقل من  بلداً ذا) 28( •

  البلدان األفريقيةي ـدي فاو االقتصـالنم  /2-3/

جملة من العوامل المعقـدة مـن بينهـا، نوعيـة السياسـة       البلدانيعتمد النمو في أفريقيا كما في باقي 

فـي   الدول األفريقيـة لقد شهدت . المؤسسات وجودة الخدمات العامة وقوة التجارياالقتصادية واالنفتاح 

لنمو الناتج المحلي اإلجمالي، وأدنى معدالت التضخم حيث بلـغ معـدل    األخيرة أعلى معدالتالسنوات 

كما تحسنت أوضاع االقتصاد الكلي، والسياسـات االقتصـادية   . 2007 عام في% 6.5 ينمو االقتصادال

ء وزيادة الطلب على السلع األولية اإلفريقية، وزيادة تدفق رؤوس األمـوال األجنبيـة وتخفيـف أعبـا    

، ولكن نتيجـة لتـدهور األوضـاع    2007 عام في% 7.5وقد بلغ معدل التضخم في إفريقيا . المديونية

االقتصادية الكلية في الدول المتقدمة وتباطؤ النمو العـالمي واالضـطرابات الماليـة العالميـة، يتوقـع      

ومـن   .2009في عـام  % 4وحوالي  2008في عام % 6النمو في إفريقيا ليبلغ  ؤ معدلالمحللون تباط

المعلوم أن بعض هذه البلدان واجهت تحدياً مزدوجاً يتمثل في االرتفاع المتزامن ألسعار وارداتهـا مـن   

فـي   لنفط الخاملالمصدرة للنفط، بسبب األسعار القياسية األفريقية  البلدانوحققت . المواد الغذائية والنفط

 مما سـمح لهـا بتخفيـف   التبادل التجاري شروط  مرتفعة نتيجة التحسن في إيرادات مالية، 2008عام 

  . ومواجهة تكاليف الواردات الغذائيةالطلب الداخلي 
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البلدان المستوردة للنفط تحديات نجمت عن األسعار المرتفعة لوارداتها إضافة إلى ارتفـاع  كما واجهت 

  . الحسابات الجاريةفي عجز مما أدى إلى  ،الغذائية الوارداتفاتورة 

  ة ـنيالمديو  /2-4/

وللحد  .مما يؤثر سلباً على مجهوداتها التنموية اقتصاداتهاكبيراً على  مثل مديونية البلدان األفريقية عبئاًت

تخفيـف  المبادرة الرامية إلـى  1996من هذا التأثير أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سنة 

تشارك فيها مؤسسـات التمويـل اإلنمـائي    والتي ) HIPC( عبء مديونية الدول الفقيرة المثقلة بالديون

   .متعددة األطراف والثنائية

الدوليـة   المؤسسـة (، بدأ كل من صندوق النقد الـدولي، والبنـك الـدولي    2006األول من يوليو  في

) دوالر أمريكـي مليـار   50(األفريقي للتنمية في عملية شطب كامـل الـديون    بنك، وال)"IDA"للتنمية

ومبـادرة   ،)HIPC(من إجمالي التزامات كل من مبـادرة  من مختلف القارات   بلداً 22المستحقة على 

  . تخفيض الديون المتعددة األطراف

عـبء  من تخفيـف   لالستفادة) بلداً في أفريقيا 30من بينها (مؤهالً  بلداً 41 يوجد، 2009يناير  وحتى 

، االكتمالنقطة  إلى) داً في أفريقيابل 18من بينها ( بلداً  23، ووصل )HIPC(الديون الذي قدمته مبادرة 

بلـدان   9،  من بينها بلداً 11ويتلقى حالياً . لإللغاء حيث تصبح مساعدات تخفيف أعباء الديون غير قابلة

أخـرى  بلدان  7 بعض مساعدات تخفيف أعباء الديون، كما أن هناك أفريقية وصلت لنقطة اتخاذ القرار،

تتم الموافقـة علـى إصـالحات     ، ريثما)HIPC(ذي تتيحه مبادرة مؤهلة لالستفادة من تخفيف الديون ال

   .تسوية المتأخرات أو خططالحد من الفقر  الكلي وإستراتيجيات  االقتصاد

  

مـالوي، مـالي،    امبيـا، يرون، جبنين، الكام :االكتمالالتي وصلت إلى نقطة  الدول األفريقية وتتضمن

 وغندا، مدغشقر، غانا، إثيوبيا، بوركينـا فاسـو،  أ يراليون،مبيق، النيجر، روندا، السنغال، زامبيا، سموز

  .تنزانياو ،وبرنسيبساوتومي 
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تخفيفاً مؤقتاً من أعباء الـديون   و تتلقى حالياً" اتخاذ القرار" ةنقطإلى صلت بلدان في أفريقيا و 9هناك و

قيـا الوسـطى،   بوروندي، جمهوريـة أفري  :هيو )HIPC(من المؤسسة الدولية للتنمية في إطار مبادرة 

  .ليبيريا، وتوجو ،االستوائيةو، غينيا، غينيا نجو الديمقراطية، الكونجتشاد، جمهورية الكو

بإلغائها كلية أو بإعـادة   اإلفريقية بشكل ملحوظ سواء البلدانولقد سمحت هذه المبادرة بتخفيض مديونية  

دوالر أمريكي مثلت  مليار 68.4 دولة أفريقية من تخفيض مديونيتها بحوالي 26جدولتها حيث استفادت 

  .2007 عام  من ناتجها المحلي اإلجمالي في نهاية% 50حوالي 

وقد شاركت مؤسسات التمويل اإلنمائي العربية بشكل فعال في تلك المبادرة منذ انطالقتها حيـث بلغـت   

ثـر مـن   أك 2008 عام  مساهمة المصرف العربي في تخفيف عبء مديونية الدول اإلفريقية في نهاية

مليون دوالر أمريكي كقيمة حالية تم تقديمها على شكل إعادة جدولة للمديونية باإلضافة إلى تقـديم    148

  .ية كالزراعة، و البنية التحتية والقطاع االجتماعيقروض ميسرة في القطاعات الحيو
    

 18، وهـي  االكتمالطة التي وصلت إلى نق البلدانانخفاض متأخرات  المبادرةومن اآلثار اإليجابية لتلك 

خـالل   الدول األفريقيةو تحسن مؤشرات مديونية  2007عام كقيمة حالية في نهاية % 90، بحوالي بلداً

% 65.7حيث انخفضت نسبة الدين الخارجي إلي الدخل اإلجمالي المحلـي مـن    2006-2000الفترة 

ـ    % 24.6إلى          % 3.3إلـى  % 4.2ن و نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الـدخل اإلجمـالي المحلـي م

  .دوالر مليار 143.5دوالر أمريكي إلى  مليار 211.9المديونية الخارجية من و
  

  

كذلك سمحت المبادرة بتوفير موارد مالية ثم توظيفها في التنمية ومحاربة الفقر من خالل زيادة الصرف 

  .ماعية األخرىالخدمات الصحية والتعليم والخدمات االجتالمشاريع التنموية وعلى على 
  

  ة ـكان والعمالـالس  /2-5/

وتضم بلـداناً كبـرى مثـل    . سنوياً%  2,6، يبلغ ى أعلى معدل نمو سكاني في العالمتستحوذ أفريقيا عل

 68 بحـوالي مليون نسمة وإثيوبيا التي يقدر عدد سـكانها   135  بحوالينيجيريا التي يقدر عدد سكانها 

مليـون نسـمة،    1,8 حـوالي  مثل ليسوتو التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، إضافة إلى بلدان صغيرة
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 ينتشـر . مليون نسمة لكـل منهـا   0,5حوالي وغينيا االستوائية وجزر الرأس األخضر بعدد سكان يبلغ 

دخـل يقـل عـن دوالر واحـد            من سكانها بمعدل% 45، حيث يعيش أغلب الدول األفريقية في الفقر

  . في اليوم

مستوى  الضعف في في السنة، ويعاني اإلقليم من% 4,2القوة العاملة في أفريقيا حوالي  معدل نمو  يبلغ

  . ، مقارنة بباقي بلدان العالمالعمرتعليم ومتوسط ال

األشـخاص   نسبةقدر تُالعاملة األفريقية و للقوةويمثل تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة التهديد األكبر 

  %).7,4(الحاملين للفيروس في أفريقيا 

، غيـر أن تفهـم   مرنة وتشتمل على حماية للعاملوتعتبر اللوائح المنظمة للعمل في معظم بلدان أفريقيا 

  . مشاكل العمال ما زال ضعيفاً، بينما شهد االلتزام النقابي تراجعاً في كافة البلدان منذ الثمانينات

   
  ا ـي إفريقيـد فااق االقتصـآف  /2-6/

وفي جمهورية جنـوب  االقتصادي في إفريقيا في البلدان المصدرة للنفط،  ترتكز أقوى مستويات التوسع

وعلى الصعيد الخارجي، يعكس ذلك قوة الطلب على السلع األساسية، وزيـادة تـدفقات رؤوس   . أفريقيا

نحـو تحقيـق    االقتصـادات أما في الداخل، فقد ساعد اسـتمرار تقـدم   . األموال وتخفيف أعباء الديون

انب اإلصالحات المتواصلة في معظم بلدان المنطقة على االحتفاظ بالزيادة المسـتمرة  االستقرار، إلى ج

  . اإلنتاجيةمستوى في االستثمارات و

الظروف االقتصادية العالمية فـي  البلدان من تحسن  استفاد العديد منأما فيما يتعلق بالتوسع الحالي، فقد 

مع العلـم أن االنكمـاش االقتصـادي     على النمو ، وهو ما ينتظر أن يسهم في الحفاظ2008نهاية عام  

  . سوف يؤثر سلباً على مستويات النمو في أفريقيا 2009العالمي المتوقع في عام 

. وقد قطعت اإلصالحات االقتصادية في أفريقيا أشواطاً جيدة  سمحت بتحسن منـاخ االسـتثمار فيهـا   

ريقية البارزة بهذا الخصـوص هـي جنـوب    ، فإن الدول اإلفرتيب الدول ووفق القوة التنافسيةوحسب ت

وقـد عرفـت االسـتثمارات    . إفريقيا وموريشص وبوتسوانا وناميبيا وكينيا ونيجيريا وتنزانيا ويوغنـدا 



 18

فـي   دوالر مليار 18، و2003مليار دوالر أمريكي في عام  13.8بحيث بلغت  تزايداً مضطرداًاألجنبية 

  .2007مليار دوالر في عام  53و  2006في عام  دوالر مليار 38.8و 2005عام 

  ة ـة الماليـا واألزمـإفريقي  /2-7/

االئتمـان   من آثـار أزمـة  مباشرة بصفة غير المحللون االقتصاديون أن إفريقيا ستعاني ال محالة  يرى

العالمية الحالية، ولكن معاناتها ستكون على األرجح أقل من غيرها من المناطق، ويرجع هذا إلى ارتباط 

% 1.3وتشير أرقام البنك اإلفريقي للتنمية إلى أن إفريقيا تسهم بنسبة . لمحدود باألسواق العالميةإفريقيا ا

  .من سندات الدين% 0.2من أصول البنوك، و% 0.8فقط من رأسمال أسواق المال العالمية، و
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  ثــل الثالــالفص

  فـرص االستثمار فـي الـدول اإلفريقيـة 

طة االستثمار العالمي طوال العقود الماضية للعديد من االعتبارات، في مقـدمتها  ظلت إفريقيا شبه غائبة عن خار

تردي األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية في القارة في وقت كانت توفر فيه مناطق أخرى كشرق آسيا 

االستثمار التقليدية  ولكن الصورة تغيرت بشكل كبير منذ مطلع األلفية الثالثة، بعد أن بلغت أسواق. فرصاً واعدة

 بسبب ارتفاع أسعار المواد الخـام تحسنت األوضاع التنموية في الكثير من دول إفريقيا، و ،مرحلة ما من التشبع

كل تلـك التحـوالت   . وتصاعد المشكالت التي شهدتها أسواق اإلنتاج التقليديةعليها نتيجة لزيادة الطلب العالمي 

أحـد  العالمي، بحيث بات الكثير من المستثمرين ينظرون إليها على أنهـا   وضعت إفريقيا على خارطة االستثمار

  .من األزمات التي يشهدها العالم المنافذ
  

  :بيئـة االستثمار  /3-1/

أهمية اإلصالح االقتصادي، وتحسين مناخ االستثمار،  التسعيناتأدركت أغلب الدول اإلفريقية منذ مطلع 

  .هادفة إلى جعل مناخ االستثمار أكثر جاذبيةولهذا صدرت العديد من التشريعات ال
   

وقد ورد في خطاب رئيس  .حافظت الدول األفريقية على معدالت نمو مضطردة خالل العقدين األخيرين

) 2008أكتوبر ( لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليينالبنك الدولي خالل االجتماعات السنوية األخيرة 

الفترة سنوياً خالل % 6.6قد بلغ متوسط معدل النمو فيها ما نسبته  في إفريقيابلداً  25بأن حوالي 

وتضم هذه المجموعة من الدول ثلثي سكان المنطقة تقريباً مما يبرز ظهور قطب آخر  .2007- 1997

ويعلق رئيس البنك الدولي بأن هذا الوضع يمكن أن يشكل . للنمو يمكن أن يتطور خالل السنوات القادمة

، ليس فقط على صعيد تعزيز التنمية والتغلب على الفقر، ولكن أيضاً على إطالق العنان إنجازاً عظيماً

  .للمهارات والطاقات غير المستغلة
  

فيها اإلصالحات اإلدارية والقانونية لتوفير المناخ المناسب  تتعززومن المالحظ أن الدول األفريقية ظلت 

الذي يصدر عن البنك الدولي  ""Doing Business 2009 تقرير لجلب االستثمارات، فقد أوضح

عملية إصالحية خالل عام  58دولة بإدخال  28بأنه في أفريقيا قامت  (IFC)الدولية  التمويلومؤسسة 

؛ وقد صنفت ثالث دول أفريقية ضمن مجموعة العشر دول األولى في العالم التي أدخلت 2007/2008
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السنغال وبوركينا فاسو : ور، وهذه الدول هيالمذك العامإصالحات لتشجيع االستثمارات خالل 

رواندا وسيراليون : من الحروب األهلية مثل خارجةكما تزايدت هذه اإلصالحات في دول . تسواناووب

معيار على قائمة الدول المصنفة في العالم وفق  24وقد احتلت جمهورية موريشوص المرتبة . وليبيريا

وتأتي جمهورية موريشوص على رأس قائمة تصنيف الدول . توفير التسهيالت المشجعة لالستثمار

  .األفريقية في تشجيع االستثمارات
  

معدالت نمو جيدة متتالية في أفريقيا خالل السنوات  أن تحققتهذه الرغبة في اإلصالحات بعد  تأتي

شر خالل الع% 6حوالي  ت نسبتهكما ذكر سالفاً فإن متوسط معدل النمو في أفريقيا بلغواألخيرة، 

المشار إليه أعاله، وقد جاء ذلك  ""Doing Business 2009ورد في تقرير سنوات األخيرة وفق ما

  .بسبب تحسن الظروف االقتصادية الكلية وتناقص الحروب األهلية في هذه الدول
  

، لجأ العديد من الدول األفريقية إلى تحسين أجواء االستثمارات  بغية خلق وفي ظل هذه التطورات

يدة للعمل ودعم قدراتها التصديرية وزيادة األنشطة االقتصادية مما يساهم بشكل مباشر في فرص جد

  .مكافحة الفقر
  

وفي هذا اإلطار، أدخل العديد من الدول األفريقية إصالحات هامة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات 

بأحجامها المختلفة باإلضافة إلى تخفيض رسوم تكاليف الواردات  إنشاء الشركات االستثمارية

ل ـوالصادرات، إلى جانب إصالحات ُأخرى هامة في مجاالت حماية حقوق الملكية وحرية تحوي

  فـتبســيط وتخفيوي، ـرف األجنبـى الصـود علـع القيــن رفـالً عـوال فضـرؤوس األم

ازات اُألخرى التي تكفلها قوانين االستثمارات التي سنتها هذه النظم الضريبية وتوفير العديد من االمتي

ويبين إدخال مجمل هذه اإلصالحات اهتمام الحكومات األفريقية بإنشاء مؤسسات قوية واعتماد . الدول

  .الدول إلى هذه سياسات واضحة تساهم في تشجيع جلب االستثمارات
  

حـوالي   2007مار األجنبي المباشر إلفريقيا في عام بلغ إجمالي تدفقات االستثونتيجة لهذه اإلصالحات 

الحقيقيـة مـن تـدفقات     ة أفريقياحصغير أن  ،2006مليار دوالر في عام  39مليار دوالر مقابل  53

  .من إجمالي تدفقات االستثمارات المباشرة% 3نسبة  ال تزال ال تتجاوزاالستثمار المباشر 
  

دول اإلفريقية في تحقيق اإلصالحات االقتصادية والسياسـية  ورغم التحسن الملحوظ الذي شهدته أغلب ال

بـدأت بعـض الشـركات    لقـد  . الملموسة، إال أن االستثمار العربي في إفريقيا لم يشهد النمو المنشـود 
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ونظرا لغيـاب  . محدودةالتوجه نحو السوق اإلفريقي، ولكنها توجهات وتحركات  فيوالمؤسسات العربية 

حصر دقيق لحجم تلك االستثمارات أو القطاعـات  إعداد ة، فإنه من الصعب بيانات واضحة وشاملتوفر 

علـى سـبيل   كأمثلـة ولـيس    في الفصل الرابع وعليه سيتم التعرض لبعض التجارب. التي تعمل فيها

   .الحصر
  

 التابعـة  )"Multilateral Investment Guarantee Agency "MIGA( وكالة ضمان االستثمار متعددة األطرافتقدم 

. ضد المخاطر السياسية للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لهـا ) تأمينات(ضمانات  للبنك الدولي

ومنذ إنشائها أصدرت الوكالة ضـمانات اسـتثمارية    ي إستراتيجية الوكالةفوتعتبر أفريقيا من األولويات 

ويتراوح حجـم المشـاريع التـي     .بلداً في المنطقة 27مشروع في  100مليار دوالر  لدعم  2.6بقيمة 

وال تعتبر الوكالة حجـم   ،مها الوكالة في أفريقيا من أقل من مليون دوالر إلى أكثر من مليار دوالرعتد

مؤشراً ألثره على التنمية حيث أن االستثمارات الصغيرة من شأنها خلق فرص عمل واإلسهام  المشروع

، وفرت الوكالة ضمانات استثمارية فـي أفريقيـا   2008وخالل عام . قي تحقيق نمو اقتصادي مستدام،

  .مليون دوالر وذلك لدعم تسعة مشاريع 218بقيمة 
  
  

  :فريقيـامبـررات االستثمارات العـربية فـي إ  /3-2/

أدى تحسن مناخ االستثمار في العديد من دول إفريقيا إلى تدافع كبار المستثمرين والتكتالت فـي العـالم   

وتعتبر الفرصة سانحة للدول العربية لالستثمار فـي إفريقيـا،   . نحو السوق اإلفريقية الواعدة والخصبة

  :وذلك لعدة اعتبارات، من أهمها 
  

الستقطاب االستثمار الخارجي، خاصة وأن األسـواق   كخيار أكثر جاذبية تقدم إفريقيا نفسها اآلن  )أ 

من مشكالت متعددة، وتعاني فيها االستثمارات العربية مـن عقبـات   تعاني التقليدية  االستثمارية

كما يوجد على أعلى مستويات القرار في أفريقيا رغبة ملحة في استضافة االسـتثمار  . متصاعدة

اء في هذا الصدد هو الذي وجهه الرئيس السنغالي عبـد اهللا واد فـي   العربي الخاص، وآخر ند

لالستثمار الخاص العربي للمجـيء إلـى    2009القمة االقتصادية العربية في الكويت في يناير 

السنغال وإلى الدول األفريقية األخرى، وهي نفس الرغبة التي أبداها العديد مـن رؤسـاء دول   

  . أفريقية أخرى
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من الدول العربية خالل العقود الثالثة الماضية من بناء قواعد تنمويـة وصـناعية    تمكنت كثير  )ب

 تؤهلها لالنطالق نحو األسواق الخارجية لالستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات محلياً

صـناعة  لشـركات   10السعودية على سبيل المثال باتت واحدة من أكبر " سابك"فشركة . اًودولي

وبالتالي فإن إفريقيا تعتبـر  فرصـة   . وتستثمر في الكثير من دول العالم يات عالمياًالبتروكيماو

االستثمارات الخارجية العالمية تتوجه حاليا نحو قطـاع المـوارد    الكثير منمثلى، خاصة وأن 

الكثير مـن الشـركات    اي نجحت فيهات التالقطاع وهي ،المحروقات والمعادنالطبيعية وتحديدا 

وتزخر أفريقيا بالكثير من المعادن المطلوبة عالمياً كالبوكسـايت    بناء ميزة تنافسية،العربية في 

(Bauxite ) و الكوبالت (Cobalt )  والحديد(Iron )  والنحاس(Copper)  .  وتحتوي القـارة

 يتاالبوكسو النحاسوالفوسفاط والكوبالت كالمعادن في العالم  يمن احتياط% 30األفريقية على 

ـ وتعتبر جنوب أفريقيا وجمهوريـة الكون . الماسوالذهب و الكروم والبالتين  و يوماليورانو و ج

الديمقراطية المصدر األول  للكوبالت والبالتين وتعتبر غينيا المصدر األول للبوكسايت، وقد بلغ 

 وتشير اإلحصاءات إلى أن. 2007من إجمالي صادرات زامبيا في عام % 57تصدير النحاس 

عـام   خـالل شكل أهم مصدر نشاط اقتصادي للقـارة األفريقيـة   قد المحروقات قطاع الطاقة و

، ثـم قطـاع   مليار دوالر  48دوالر، يليه قطاع االتصاالت  مليار 98، إذ بلغت إيراداته 2007

 31، والصـناعات الغذائيـة   مليار دوالر  35.5، والمعادن مليار دوالر 45.6التجارة والتسوق 

  .دوالر مليار 7قطاع السيارات و، مليار دوالر 22 والكيماويات مليار دوالر
   

تعتبر إفريقيا االمتداد اإلقليمي والجغرافي واإلستراتيجي للدول العربية سواء في شمال إفريقيا أو   )ج 

العربيـة   الشراكة في منطقة الخليج العربي، ولهذا فإن وضع إستراتيجية عربية طموحة لتعزيز

أسـواق  ، في ظل التدافع العالمي والخطط التي تعد للسيطرة علـى  اإلفريقية لم تعد مجرد خيار

  .أفريقيا الواعدة ومواردها الطبيعية المتنوعة
  

ـ    )د   ةيمكن ألفريقيا أن تساعد العالم العربي على تحقيق أمنه الغذائي، إذ توجد في القـارة األفريقي

كاألراضي الخصبة والميـاه   )نباتي وحيواني ( الكثير من الموارد الضرورية لإلنتاج الزراعي 

مليون طن من حاجياتها من الحبوب فـي   58المتدفقة، ومن المعلوم أن الدول العربية استوردت 

مليون طن من حاجياتها من هذه المـادة حسـب    27كما استوردت الدول األفريقية  2007عام 
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العربية األفريقية  ومن الممكن للشراكة. (FAO)إحصائيات المنظمة العالمية للزراعة واألغذية 

  .في هذا المجال مساعدة المجموعتين على حل هذه المشكلة الخطيرة

  
  :ا ـي إفريقيـثمار فتاالس مجـاالت  /3-3/

والدول ، )الصين، الهند إلخ( على مستوى الدول الصاعدة: مختلف المستثمرينهناك تنافس ملحوظ بين 

 إستراتيجية بضرورة وضع العربية للدول األهمية كدتتأ هنا من. )الشمالية أمريكاأوروبا و(التقليدية 

   :، يرتكز على المحاور الثالثة التاليةشامل الستثمار

واألفريقية والتي تساهم في ضمان األمن  العربية الدول بين التكاملية اإلستراتيجية االستثمارات  :  أوالً

 لهذا الضرورية المائية لمواردا وتوفير الزراعي اإلنتاج قطاعات في: األفريقي الغذائي العربي

  .اإلنتاج

وتوظف الخبرة  العربي المالي للفائض أفضل عائداً االستثمارات اإلنتاجية األخرى التي تحقق  :  ثانياً

  .والسياحة والمعادن، البترول،مثل  قطاعات في: العربية المكتسبة

  المنشآت في:  (Win – Win) "وتربح حأرب« شراكة نافعة للطرفين إطار في الداعمة االستثمارات  :  ثالثاً

  .والصحة ، والتعليم ،والكهرباء والنقل، االتصال ووسائل ،)بنى تحتية( األساسية

  : ةيالتكامل اإلستراتيجية االستثمارات  )أ 

 في العاملين السكان لنحو ثلثي العيش سبل لها، المرافقة والنشاطات الزراعة تؤمن

كما يؤمن هذا . اإلجمالي المحلي الناتج في% 17 تفوق  بنسبة وتساهم اإلفريقية القارة

  .األجنبية بالعمالت اإليرادات من %40 حوالي القطاع

 اعتمادهاو المزارع مساحة صغر حجم: إفريقيا في زراعةال تواجهها التي العقبات من

 التي للنقل األساسية المنشآت وغياب المحلية، األسواق وتباعد األمطار، علىالمتعاظم 

  . وضعف تنظيم نشاط المزارعين باألسواق اإلنتاج مناطق تربط

يشكل أيضاً بالنسبة للمنتجات الزراعية عائقاً أمام كما أن تذبذب األسواق العالمية 

  .تنميتها
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لتحفيز مشجعة  إجراءاتاإلفريقية من اتخاذ الحكومات  تتمكنمن جهة أخرى، لم 

 هم في الدول الصناعية بدعم هامؤنظراع يتمت، بينما المزارعين كالدعم المالي مثالً

وقد أشار الرئيس السنغالي عبد اهللا واد رئيس الدورة  .ومشجع في إنتاج القطن مثالً

 20 – 19(الحالية للمؤتمر اإلسالمي في القمة العربية االقتصادية التي عقدت بالكويت 

ن ما يصنّع من القطن إلى أن أفريقيا هي ثاني منتج للقطن في العالم، ولك)  2009يناير 

حالياً، وناشد الدول العربية لإلسهام في االستثمارات لرفع % 5في أفريقيا ال يتجاوز 

نسبة التصنيع لتوفير فرص العمل لألفارقة، وذلك في إطار برنامج أفريقي لتصنيع 

المنتجات تواجه  كما. ألف وظيفة جديدة 50من القطن المنتج في أفريقيا مما يوفر 25%

إضافة إلى تدهور  ظروفاً تنافسية غير عادلة في األسواق الدولية،راعية اإلفريقية الز

  .اإلنتاج الزراعي بعد هيكلته وخصخصته الجزئية أو الكلية

إعادة النظر في تنظيم اإلنتاج، وتسويق المنتجات  ونتيجة لذلك أضحى من الضروري

فير الموارد المالية حسب حجم، تو إلىالزراعية والمصالح المساندة للزراعة، باإلضافة 

 مليار 18 بحوالي لذلك الضرورية األموال رؤوس تقدرو .وطموحات وحاجات القارة

 الخارجية لألسواق الدخول ،كما يضمن تنظيم وإدارة هذه الموارد .سنوياً أمريكي دوالر

 البن،و والكاكاو، القطن، من اإلفريقية المنتجات لتسويق بالنسبة أساسية تزال ال التي

  . أخرى ومنتجات والشاي

  

 إنتاجية األرز في إفريقيا                         الثاني اإلطار

 حيـث  االنخفاض آخذة في إفريقيا، في ،األرز إنتاجية فإن للتنمية، اإلفريقي البنك لدى المتاحة البيانات حسب

 6.3 معـدل  مقابـل . 2006 سنة في للهكتار اًطن 2.4 إلى 2004 سنة في للهكتار اًطن 2.5 من انخفضت

  .الفترة نفس في تركيا في للهكتار اًطن 7.5 و الصين، في للهكتار اًطن

  . للغذاء الحاجة أشد في القارة فيها كانت فترة في تدنت اإلنتاجية لألرز في إفريقيا
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ام لالهتم القارة مستوى على المسؤولين "أفريقيا فيالزراعة  لتنمية المتكامل  البرنامج" *يحث

  .بتطبيق الوسائل الالزمة إلنجاز هذا البرنامج اإلفريقية الحكومات والتزام  بالجانب الزراعي

 إستراتيجية غياب من تعاني لكنها كبيرة نمو بإمكانيات تتمتع إفريقيا في الزراعة أن الواضح من

 الدول بين نبالتعاو الفجوة هذهجزء من  سد ويمكن. الفنية والوسائل المالية الموارد فيما يخص

 يفرضها عن طريق شراكة مفيدة للطرفين وذلك  الطرفين لصالح والدول األفريقية العربية

من الجانب  الفنية والوسائل المالية الموارد بتوفير : المنطقتين بين للتكامل كبيرة فرص وجود

  .واليد العاملة من الجانب اإلفريقي واألراضي المياه العربي وتوفير

 يلبيإذ  ت األمن الغذائي العربي قلة األراضي الخصبة وشح الموارد المائية،من أهم تحديا

 في فقط% 25تنخفض هذه النسبة إلى و ،االستهالك منفقط  %54 العربي الزراعي اإلنتاج

  %.100) مثال والزيت، سكر،( المواد بعض استيراد نسبة تقارب بينما البلدان بعض

كل  في الجارية المياه حاصل هين المياه المتجددة سنوياً ولدى الدول األفريقية مصادر كبيرة م

 في% 5.5 ويستغل حالياً من هذه المياه حوالي. المجاورة البلدان من القادمة المياه زائداً بلد

كما ال يتعدى  .)MENA( إفريقيا وشمال األوسط الـشرق منطقة في% 50 حواليمقابل  إفريقيا

 هنا من. للزراعة الصالحة األراضي من% 27 نسبة ريقياإف فياستغالل األراضي الزراعية 

 الصالحة المائية المصادر تهيئة في لالستثمار الحاجةو تبرز أهمية التكامل العربي األفريقي

  .والتصدير الغذائي األمن أجل من للزراعة

 الصالحة واألراضي المياه من المزيد توفير اإلفريقية الدول تستطيع العربية، االستثمارات بفضل

وعلى االستثمار العربي  .وللتصدير الغذائي لألمن أكيداً زراعياً إنتاجاً ليضمن الجانبان للزراعة

في القطاع الزراعي بأفريقيا أن يراعي مصالح المزارعين األفارقة الصغار وان يشركهم في هذا 

                                                
ورؤساء المجموعات االقتصادية وزراء الفالحة األفارقة،  معالنيباد،  بالتنسيق  من قبل، 2003سنة  في" بإفريقيا الزراعيةالبرنامج المتكامل لتنمية "وضع   *

   .لي ومن منظمة الفاواإلقليمية في القارة، والبنك اإلفريقي للتنمية، واللجنة االقتصادية اإلفريقية التابعة لألمم المتحدة، وخبراء من البنك الدو
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طالق في هذا ولالن. المجهود الرامي إلى تحسين أوضاع الزراعة األفريقية واألمن الغذائي

  :االستثمارات يجب

ميدانية لألراضي الزراعية في بعض الدول األفريقية المعروفة بخصوبة  دراسات إعداد  -

وما  ،أو األفريقية العربية األسواق طلب حول ودراسات أراضيها وتوفر المياه فيها

  يمكن تصديره إلى األسواق األخرى،

  المنتظر، لإلنتاج أهداف وضع   -    

  ة الموارد المائية المتاحة،دراس  -    

  دراسة البنية التحتية الضرورية لإلنتاج،   -    

  ،...)بذور، مشاتل ( دراسة جميع مستلزمات اإلنتاج    -

  .دراسة كل اآلثار البيئية والصحية   -

  

 من الكافية واكتسابهم للمهارة واألفارقة العرب للعمال االهتمام برفع المستوى الفني يتعين كما

  : أجل

  التكنولوجيا، نقل حقيقت -

   ،وللتصدير العربية للسوق المالئمة الحيوانات وسالالت الزراعات أنواع التحكم في -

  ،الحصاد بعدو قبل ما المزارع تحسين إدارة -

  والبحث، التعليم مستوى رفع -

  .للتصدير الضرورية توفير الشروط -

طاع العام حيث يمكن وفي هذا المجال يمكن بحث التعاون بين القطاع الخاص العربي والق

للقطاع العام من خالل مؤسسات التمويل اإلنمائي العربية مساعدة الحكومات األفريقية في توفير 

البنية التحتية الضرورية إلنجاح هذه االستثمارات في الوقت الذي يتكفل فيه القطاع الخاص 

  .باالستثمارات الخاصة باإلنتاج الزراعي



 27

 *إفريقيا شرق هما المجال هذا في العربية لالستثمارات ريقياإف في منطقتين ويبدو أن أنسب

 1425و في شرق إفريقيا، سنة/مم 920 متوسط هطول األمطار يبلغ ، حيثإفريقيا ووسط

  . في وسط إفريقيا سنة/مم

 14 تقدر بنحو الزراعي لالستغالل مساحة كبرأل بامتالكها إفريقياشرق  في يوغندا وتتميز

 أكبر إفريقيا وسط في الديمقراطية وجالكون جمهورية تمتلك ، كماالتهيئة تنتظر هكتار مليون

  .مائي احتياطي وأكبر زراعية مساحة

مع العلم أن االستثمار العربي في اإلنتاج الزراعي في أفريقيا مكمل لالستثمار العربي في الدول 

 .وال يتعارض معه) كالسودان مثالً ( العربية 

   †عات اإلنتاجية األخرى في القطا االستثمارات  /ب
  

، فان وكذلك توفر تجربة مؤكدة في هذا الميدان في البلدان العربية المحروقاتلتوفر  نظراً

مع استثمارات في  يإطار تكامل كذلك فييتم في أفريقيا في هذا القطاع  االستثماراتتشجيع 

ن أجل تصديرها مالبتروكيماويات،  من خاللقطاعات أخرى وبالبحث عن أكبر قيمة مضافة 

  .والزراعة المياهقطاعي  وتلبية لمتطلبات

 60 حوالي أي المؤكدة، العالمية البترولية االحتياطيات من% 4.9 غينيا خليج دول تمتلكو

 كما. مكعب متر بليون 400 حوالي أي الطبيعي، الغاز احتياطيات من% 7.8 و ،برميل بليون

  . ئيةوكهروما جوفية حرارية بطاقة المنطقة تتمتع

 اإلفريقية والدول  العربية الدول بين" Win – Win" المنفعة المتبادلة شراكة أهمية تظهر هنا من

   .في هذا المجال

 والفانديوم الكروم، ومعدن والذهب، البالتين، إنتاج في عالمياً األولى المرتبة إفريقيا تحتل

سايت ومعادن أخرى البوك) البياض فضي فلزي عنصر( والكوبالت ،)نادر فلزي عنصر(

 مادة البوكسايت وتوجد. للمنجنيز بإنتاجها الثانية المرتبة وتحتل. كمعدن الحديد ومعدن النحاس

                                                
  .تنميةلبنك اإلفريقي للل2007 معظم األرقام المبينة في هذه الفقرة مأخوذة من التقرير السنوي    *  *
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وهي  وسيراليون ديفوار كوت، ووغانا والكامرون، ،غينيا منها اإلفريقية الدول من العديد في

  .المادة األولية الضرورية إلنتاج األلمونيوم

 الكونجو وبجمهورية وناميبيا، و،سفا ركيناووب وبوتسوانا، إفريقيا، وببجن النحاس مناجم وتوجد

 ويوجد. ومدغشقر ديفوار وكوت وبوروندي تسوانا،وبب النيكل ويوجد. وزامبيا الديمقراطية

  .وزامبيا الديمقراطية الكونجو وجمهورية وناميبيا، و،سفا ركيناوبب خاصة، الزنك،

. مناجم الذهب بجنوب إفريقيا، وغانا، وتنزانيا وماليتوجد أهم فيما يخص المعادن األخرى 

  . لعمليات اإلنتاجبسبب العمق المتزايد  ويسجل إنتاج الذهب بإفريقيا تراجعاً

 الدول لدى مرغوبة جد الموارد هذهو .متنوعة طبيعية موارد تمتلك إفريقيا بأن سبق مما يتجلى

  .الصاعدة والدول المتقدمة،

 مواردها استغالل عند مضافة قيمة أكبر لتحقيق التقنية والوسائل المالية واردالمإلى  إفريقياتفتقر 

ولتنويع اقتصادها وتنميته لجعله قادراً على خلق فرص عمل  األساسية المنشآت وتنمية الطبيعية،

  .جديدة

 للمستثمرين قبلة تصبح أن إلى طريقها في إفريقيا وأن خاصة عال، مردودكذلك  لسياحةلقطاع ا

 سجل بعدما ،2004 عام منذ كبيراً نشاطاًالسياحي في أفريقيا  القطاع عرفقد و. القطاع هذا في

  .2001ربسبتم 11 أحداث إثر العالمي المستوى على تباطأ

 البيئية، السياحة: السياحة في لالستثمار فريدة فرصاً يعطي معهود غير بيئي بتنوع إفريقيا تتمتع

  .ألعمالا رجال وسياحة المغامرات وسياحة

 والتجهيزات األثاث على محلياً طلباً وتولد البناء، قطاع في فرص عمل السياحية الصناعة توفر

 جسراً  وتنشئ المالية والمصالح واالتصاالت، النقل تنشط كما ،وأثاث المنازل والفنادق المكتبية

 على إيجابياً وتؤثر والصناعات التقليدية الخفيفة والصناعات ،الزراعةقطاعات عديدة ك نحو

  .الخارج معوالثقافية  التجارية التبادالت

  .السياحية االستثمارات في الخبرات من رصيد اكتساب من العربية الدول من العديد تمكن
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 مالي رصيد لها والتي جهة، من والخبرة المهارةب  عالتي تتمت العربية الدول بين جاد وبتعاون

 قطاع في إفريقيا في العربية لالستثمارات مالئم جسر خلق يمكن ،أخرى جهة من متاح

  .السياحة

  

    "تربحو أربح"المنفعة المتبادلة  شراكة إطار في الداعمة االستثمارات  /ج

 الفقر وتخفيف حدة االقتصادي النمو على صعيد للتنمية كبيراً رهاناً األساسية البنية قطاع يمثل

  .وتوفير الخدمات المختلفة

 التبادل وتنشيط العزلة لفك ،"نيباد"ألساسية إحدى أولويات مشاريع مشاريع البنية اتعتبر 

 من حيث قلة وضعف الطرق العالم في األولى المرتبة إفريقيا وتحتل. والتجاري االقتصادي

 تبلغ نسبة الطرق المعبدة نحو بإفريقيا، الطرق شبكة من كيلومتر مليون 1.8 بين منف .المعبدة

  . فقط% 16
  

 أفضل من والمحلي األجنبي الخاص القطاع جلبو والخاص، العام لقطاعين،ا شراكة وتعتبر

  : مختلفين ولكنهما متكاملين طلبين و يلبيفه ،األساسية المنشآت تنفيذل السبل

 ،من جهة أخرى الخاصة االستثمارات وجلب جهة، من مهنية وأكثر نشطة ديناميكية توفير

 للمخاطر العادل والتقاسم الفاعلين، بين اراألدو تكامل على الشراكة هذه تقوم أن يجبو

  .الشركاء بين المتبادلة الثقة وتوفر ،والمنافع
  

واألنشطة االقتصادية، مع استمرار  السكان لدى الطاقة توفر عدم أزمة من إفريقيا تعانيو

 من معطلة محطة إفريقيا في حيث توجد المركزية، المحطات مستوى على لكهرباءا إنقطاعات

 بالنسبة السنة في إنتاج يوم 56 معدل للكهرباء المتكرر االنقطاع ويمثل. محطات أربع كل بين

 كما أن التزود ضعيفة أساسية نيةبب إفريقيا تتصف باختصارو .التحويلية الصناعات لمؤسسات

  .مضمون وغير مكلف بالكهرباء

للتنمية في الدول يعتبر كذلك قطاع االتصاالت الذي شهد استثمارات عربية، قطاعاً أساسياً 

األفريقية، وبصفة عامة يمثل تعزيز البنية التحتية في الدول األفريقية رهاناً كبيراً كما يمثل 

  .كسب هذا الرهان فرصة لتعاون عربي أفريقي ممتد
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شاملة تحظى  إستراتيجيةأمام الدول العربية فرصة لبناء  أنويبدو مما جاء في الفقرات السابقة 

أن  اإلستراتيجيةويمكن لهذه . ومعززة بالمصالح المشتركة المعنيةالدول  ينفيما ب تنسيقبال

والدول استثمارات التكامل بين الدول العربية :  ترتكز على محاور االستثمارات الثالثة المقترحة

واالستثمارات الداعمة للتنمية األفريقية في ، األفريقية في ميدان الزراعة واألمن الغذائي العربي

من أجل مردود أفضل للفوائض في قطاعات إنتاجية  واالستثماراتاألساسية  ن المنشآتميدا

  . وتوظيف الخبرة العربية المالية

التي تستلزم تدخل  للدول العربية اإلستراتيجية، يجب تقييم المتطلبات لهذا الفصلخالصة وك

 إلى جانب ،منها الغذائيالضرورية أل الزراعية تجاتالحاجة إلى المن المعنية، وتتمثل في الدول

إستراتيجية  وضع مع ؛والمستقبلية الحاليةالعربية  للصناعات الطبيعية بالموارد التموين تأمين

 معلومات نظملالستثمار في الدول األفريقية تجمع القطاع الخاص والعام العربيين، تشمل بناء 

االهتمام  أي استثمار نجازإ عند ويجب. بينهم ومنتظم مباشر والحرص على تواصل للمستثمرين

 إعطاء يجب كما الوطنية، بالمؤسسات واالستعانةالمحلية  العمالة توظيفو والثقافة، البيئةب

 المطلوب منف لذا. السلبية المنافسة ولتفادي الخبرة لكسبالعربية واألفريقية  للشراكة األولوية

  .ولخلق شروط التكامل والتعاونفيما بينهم  المنافسة لتفادي المستثمرين العرب بين التنسيق

 يجـب  ما تحديد ،واألمن الغذائي الزراعي، باإلنتاج المتعلقة االستثمارات فيما يخص ،يتعين كما

كما يكون مـن  . البعيد المدى الدول العربية وذلك على في ينجز أن يجب وما إفريقيا، في إنجازه

إشراك الوسائل العربيـة   ،األساسية شآتالمنب باالستثمارات الداعمة الخاصة فيما يتعلق المناسب

  .للدراسة واإلنجاز في تحقيق هذه االستثمارات

 ،واسـتعمال الخبـرة العربيـة    المالية للفوائض أفضل مردود أجل من االستثمارات بخصوصو

الـذين   المتعـاملين  علـى  والتعرف البعيد المدى على الطبيعية على الموارد الطلب تقييميجب 

  .االستثمارات الستقبال المناسبة البلدانو يمكنهم االستثمار
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دراسات جدوى لتحديد وسائل اإلنجاز، ومقارنة االستثمارات  كما يجب أن يستند االستثمار على

، والمخاطر وكذا اإلقتداء العائدفي إفريقيا مع فرص في بلدان أخرى من باقي الدول من حيث 

 . بالتجارب الناجحة
  

بين مختلف المؤسسات العربية المعنية، فعاال مع توزيع لألدوار أن يكون التنسيق  كما يفضل

الدول قريبة من تلك التي تطرحها  أن تقدم شروطاً يجب ،ولنجاح اإلستراتيجية العربية .بينها

  .األخرى المنافسة في األسواق األفريقية
  

لتمكينها برى الخاص والمؤسسات العربية الك مساعدة القطاعوبالنسبة لالستثمار المباشر يجب 

المحروقات، والكيماويات، والبنوك : الهامة مثلالتواجد في إفريقيا في القطاعات  من

  .االتصاالت والموانئو

فريقية أداة مفضلة لتأمين التنسيق وأعربية  مختلطة  شركات نيتكو  -عند اإلمكان  – ويعتبر

  .والثقة الضرورية من أجل تنمية مستدامة لصالح الطرفين

اإلستراتيجية العربية أن تنظر في إمكانية مساعدة المستثمرين العرب ذوي الحجم  كما على

  .الصغير والمتوسط من خالل دعم الصناديق التي تقدم تشجيعاً وضمانات للقطاع الخاص
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  رابعل الــالفص

  بعض االستثمارات العربية في أفريقيا 

  استثمارات بعض الشركات العربية في أفريقيا  /4-1/

 خبراتهاوذلك لالستفادة من  ايراء بعض الشركات العربية المستثمرة في أفريقصدت الدراسة آر

وسبل تعزيز  لمنطقةعند االستثمار في ا واجهتهاومعرفة آرائها حول المعوقات التي  اوتجاربه

  :تيةة اآلالت مع ممثلي الشركات العربيالصدد، تم إجراء مقاب اوفي هذ. االستثمارات العربية في أفريقيا

بتوقيع اتفاقية تشغيل  2007في أكتوبر قامت المؤسسة  : )اإلمارات(مؤسسة موانئ دبي العالمية  .1

من أسهم ميناء  %90تمتلك الشركة حوالي و ،السنغالبداكار في وتطوير محطات الحاويات 

ادق في كما تمتلك عدداً من الفن. مليون يورو 75ر بجمهورية السنغال باستثمار بلغ حوالي داكا

وترغب الشركة في توسيع مجاالت عملها في أفريقيا من خالل االستثمار في . أفريقياجنوب 

وقد وقعت  .بجمهورية تنزانيا المتحدة "دار السالم"بجمهورية موزمبيق، وميناء  "مابوتو"ميناء 

صادية خاصة التابعة لشركة دبي العالمية اتفاقية مع الحكومة السنغالية إلقامة منطقة اقت "جافزا"

مليون دوالر في المشروع الذي ينتظر االنتهاء من  800في السنغال وستستثمر الشركة حوالي 

  .2010عام األولى منه بحلول  مرحلته

حيث  2005في السوق األفريقي منذ عام " اتصاالت"توجد  : )اإلمارات(اتصاالت  شركة .2

وجو، بنين، بوركينا فاسو، نيجيريا، للمحمول في أفريقيا من بينها تتمتلك الشركة تسع شبكات 

وتمتلك الشركة . بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص المحليالكاميرون ومالي وتعمل 

، التي تمتلك "اتالنتيك تيليكوم" من أسهم شركة% 70 في تنزانيا و "زانتل"من شركة % 51

سو، والجابون، والنيجر، في بوركينا فا في العديد من شركات الهواتف المتنقلة الحصص أغلبية

 2.8نحو  فيها وساحل العاج، ويبلغ عدد المشتركين وتوجو، وجمهورية إفريقيا الوسطى،

خر من الدول آوتقوم بالتفاوض في عدد ، "بنيناتصاالت "شركة كما تمتلك ال. مليون مشترك

   .األفريقية للحصول على التراخيص للعمل بها
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بدأت هذه الشركة أعمالها بالشراكة مع القطاع  ):اإلمارات( شركة استثمار رأس الخيمة للمعادن .3

مليون دوالر وامتلكت حق  30باستثمار قدره  2007الخاص المحلي واألجنبي في أبريل 

في جمهورية الكونجو " لوبومباشي " استغالل مناجم النحاس والكوبلت والجير بمنطقة 

ولدى الشركة خطط مستقبلية . بالتنقيبالديمقراطية، وتقوم حاليا بإجراء الدراسات الخاصة 

                                            .لالستثمار في مجال إنتاج االسمنت في جمهورية زامبيا

في قطاع  1990 عام استثمرت المجموعة في أفريقيا منذ أوائل ):الكويت( الخرافيمجموعة  .4

لزراعة وقطاع المقاوالت بحجم استثمارات وقطاع ا) بناء وإدارة الفنادق والمنتجعات(السياحة 

وتعمل الشركة في كل من جنوب أفريقيا، جامبيا، إثيوبيا، . مليون دوالر 500يبلغ حوالي 

و تمتلك فندق  2010 عام بكيب تاون بجنوب أفريقيا في مطلع "ياريجنسي أوب"ستفتتح فندق و

وال تعتمد . نتجعات في جامبياوعدة فنادق في داكار  وأديس أبابا وم "ريجنسي جوهانسبيرغ"

الشركة على شركاء من القطاع العام أو الخاص ولكنها تعتمد على بعض الكوادر المحلية إلدارة 

 .استثماراتها في أفريقيا

ويسـترن  "شركة أسهم من % 75بشراء   2007في عام  شركة قامت ال :)الكويت(شركة زين  .5

من خالل وحدة  الشركة وستتم عملية تملك. دوالرمليون  120في غانا مقابل " تيليسيستمز ليمتد

مليـار دوالر   3.36مقابـل   2005التابعة لشركة زين والتي امتلكتها في عـام   (CELTEL) سيلتل 

دولـة   15فـي   شركة زين بالشراكة مع كل من القطاع الخاص والحكومـات  تعملو  .أمريكي

لكونجو الديمقراطية، زامبيا، نيجيريـا،  تشاد، الجابون، مدغشقر، الكونجو، سيراليون، ا: إفريقية

استثمرت شـركة زيـن فـي    وقد  . كينيا، تنزانيا، بوركينا فاسو، غانا، النيجر، مالوي، يوغندا

مليون مشـترك وتعتبـر    36.9مليار دوالر ولديها  7حوالي  2008القارة األفريقية حتى عام  

 . ة التي تتواجد فيهادولة أفريقي 15من أصل  11الرائدة في مجال االتصاالت في 

عام منذ ) السنغال(استثمرت الشركة في أفريقيا  :)الكويت(الشركة الكويتية األفريقية لالستثمار .6

الشركة في  تلغ حجم استثماراالسياحي ويب القطاع العقاري والقطاع وفي القطاع المالي  2006
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عتمد الشركة على الشركاء ال ت .مليون دوالر 155نحو  )السنغال، الجزائر، والمغرب( أفريقيا

إال أنها بصدد إعداد بعض  )لديها شركاء من المغرب وتونس(  األفارقة من غير الدول العربية

  .الدراسات للنظر في إمكانية الشراكة مع القطاع العام والخاص األفريقي

يشمل مجال نشاط المجموعة في أفريقيا   ):المغرب(أومنيوم شمال أفريقيا - مجموعة أونا .7

مناجم  تعمل شركة .لصناعات الغذائية، وقطاع المناجم والصناعات المعدنية، والمصارفا

و الديمقراطية بالشراكة مع كوستامين الكونغولية والتي التابعة للمجموعة في جمهورية الكونج

لمشروع  لديها رخصتين لتنقيب الكوبالت وتقوم المجموعة بإعداد دراسات جدوى للتنقيب

وبالشراكة مع لسيور فرنسا  وحصلت شركة لسيور كريستال التابعة للمجموعة. نباكودو بالجابو

التجاري "كما توسع . المتخصصة في تكرير النفط" مصفاة أفريقيا"من شركة  % 34على نسبة 

التابع للمجموعة في أفريقيا من خالل تواجده في السنغال  وشراؤه فروع مجموعة " وفا بنك

 .الفرنسية في أفريقيا" Crédit Agricole" "القرض الفالحي"

بوركينا ( "ل لالتصاالتيأونات" رأسمال من% 51اقتنت الشركة  :)المغرب(اتصاالت المغرب  .8

رأسمال  من% 51 اقتنت 2007وفي عام  ،مليون يورو 220بقيمة  2006في عام  )فاسو

) مالي" (يلماسوت"من % 51 اقتنتكما  مليون يورو، 61بقيمة  )ابونالج( "ابون لالتصاالتج"

مليون يورو، وتعمل اتصاالت المغرب في تلك الدول الثالث  252بقيمة  2009يناير في 

  .بالشراكة مع القطاع العام

يحتل المرتبة األولى بحصة في السوق  لدى البنك فرع في السنغال ):المغرب(التجاري وفا بنك   .9

الي الدولي،ثاني أكبر بنك من رأسمال بنك م% 51، كما أقدم على شراء %29 حوالي تعادل

صفقة لشراء جميع فروع المجموعة الفرنسية  2008 نوفمبر فيالبنك أبرم وقد . في مالي

وتمكن البنك عبر هذه الصفقة من شراء حصة األغلبية في شبكة . في أفريقيا " القرض الفالحي"

من  %81وتشمل الصفقة حصة . يورومليون  250بنوك أفريقية بقيمة  5مصرفية تضم 

من % 65في ساحل العاج، و» للبنوكالشركة اإلفوارية «من % 51، و"مصرف الكونغو"
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من % 95، و"ابوني للبنكاالتحاد الج"من مصرف % 59، وحصة "للبنوك الشركة الكامرونية "

  ."كريدي دي سنغال"المصرف السنغالي 

تيلسيل " 2008 عام في أسستتعمل الشركة في زيمبابوي و ):مصر(شركة أوراسكوم تيليكوم  .10

 "تليسيل جلوب"شركة وتبحث .  لالستثمار في شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا "جلوب

وغينيا االستوائية، بعد  مالي في٪ ألوراسكوم تليكوم عن فرص العمل 100المملوكة بنسبة 

حيث اشترت  اوناميبيريقيا الوسطى وأف بوروندي فيتمكنها من االستحواذ على ثالث شركات 

 .مليون دوالر 59الناميبية لتشغيل شبكات اتصاالت الهواتف المحمولة مقابل " سل وان"كة شر

اختراق األسواق األفريقية الواعدة وذلك لتدني نسبة انتشار الهاتف  أوراسكوم تيليكوموترغب 

 .وعدم تأثرها بشكل كبير باألزمة المالية العالمية المحمول فيها

استثمرت الشركة في قطاع الطاقة والكهرباء في أفريقيا  :)مصر( للكابالت شركة السويدي .11

، إلنتاج غانا، زامبيا، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، سيراليون، وأوغندا: وأنشأت مصانع في كل من

وتبلغ بعض  1999وقد بدأت أعمالها بأفريقيا عام  .عدادات قياس الطاقة الكهربائية وملحقاتها

 :ا يلياستثمارات الشركة في المنطقة م

 ماليين دوالر 8مليون دوالر ورأس المال العامل  5.5رأس المال المدفوع : غانا •

 ماليين دوالر 5ماليين دوالر ورأس المال العامل  3رأس المال المدفوع : زامبيا •

 مليون دوالر 21ماليين دوالر ورأس المال العامل  3رأس المال المدفوع : إثيوبيا •

  

استثمرت الشركة في مقاوالت الطرق والمباني في نيجيريا،  ):رمص" (المقاولون العرب"شركة  .12

بدأت الشركة . غانا، غينيا االستوائية، بنين، الكاميرون، تشاد، بوتسوانا، رواندا، وأوغندا

المقاولون "وتعمل شركة . مليون دوالر 100برأس مال قدره  1991أعمالها بأفريقيا في عام 

 .األفريقي بالشراكة مع القطاع الخاص" العرب
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  أهم معوقات االستثمارات العربية في أفريقيا  / 4-2/

كما أكدت على أنها . أعربت الشركات العربية المذكورة أعاله عن رضاها عن استثماراتها في أفريقيا

  :واجهت بعض المعوقات ومن أهمها

  ،المتعلقة ببطء اإلجراءات الخاصة باالستثمارات في أفريقيا المعوقات اإلدارية •

المتعلقة  بتغيير اإلجراءات والقوانين وتطبيقها وحل النزاعات وتفعيل  المعوقات القانونية •

الموقعة مع بعض البلدان األفريقية والتي تمنح األفضلية لمنتجات الشركات العربية  االتفاقيات

 أو أولوية الشراء، الرسوم الجمركيةمن حيث تخفيض 

مدربة البشرية الكفاءات وال ية للخبرات المحليةول األفريقحيث تفتقر بعض الد المعوقات البشرية •

  على طبيعة األعمال التي تنجزها،

  ،األمن واالستقرار في بعض الدول األفريقية توفرعدم  •

باستخدام أدوات ضغط على بعض الحكومات اإلفريقية لضمان  غير العربيةقيام بعض الدول  •

مع لجوء  بفرص المنافسة التجارية الطبيعية الحصول على ميزات تجارية لشركاتها بما يخل

 بعض الشركات األجنبية إلى أسعار غير تجارية،

والبطء في دفع المستحقات في بعض األحيان والتعثر الخاصة بتمويل المشاريع  المعوقات المالية •

ية في توفير السيولة النقدية في الدول اإلفريقية بالدوالر األمريكي أو العمالت األخرى الدول

 ،وانخفاض قيمة العمالت المحلية

 بضعف البنية التحتية وتوفر مصادر الطاقة ووسائل النقل، المعوقات المتعلقة •

المتعلقة باختالف البيئة االجتماعية عما هو موجود في الدول العربية ولذا  المعوقات االجتماعية •

 إعداد العاملين جيدا لمواجهة ذلك، يجب

ضمانات وتقلبات السوق األفريقي وغياب اإلستراتيجيات لدى بعض بنقص ال المعوقات المتعلقة •

 الحكومات األفريقية،
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   مؤسسات التمويل اإلنمائي العربيةرأي القطاع الخاص العربي في ما يمكن أن تقدمه  /4-3/

 العربية لالستثمار في أفريقيا قرحبت الشركات العربية بتوفير الدعم المالي واإلداري من قبل الصنادي

  :يلي واقترحت ما

إعداد دليل لإلجراءات يوفر الحماية لرؤوس األموال العربية والذي قد يساعد في التغلب على  -1

 .يقياأفرالمعوقات التي تواجها الشركات المستثمرة في 

إبرام اتفاقيات تمويلية وتجارية مع الدول األفريقية لمنح التسهيالت المالية والتجارية للشركات  -2

 .تمدة لدى مؤسسات التمويل العربية وتحقيق أفضلية تجارية لها في أسواق تلك الدولالعربية المع

االتفاقيات إلى إعطاء األفضلية للشركات العربية على الشركات المنافسة األخرى من الدول  تهدف

 .وتحقيق بعض األفضليات المالية من معدالت فوائد معقولة وفترات سداد تفضيلية ةغير العربي

 .شروعات في السوق األفريقيةات العربية القادرة على تنفيذ الملشركلقائمة إعداد  -3

عربية قوية وذات تجربة افريقية ناجحة لدى مؤسسات التمويل العربية شركات اعتماد قائمة  -4

وتقديمها لألسواق األفريقية ومنحها ميزات تمويلية وأفضلية تجارية لتدعيمها في السوق وتعزيز 

ويتم إختيار الشركات العربية وفقاً لمعايير عملية مثل القدرة المالية والكفاءة  .ةفرصها في المنافس

اإلدارية للشركة، الخبرة السابقة في األسواق األفريقية، طبيعة النشاط ومالئمته لطبيعة السوق 

 .األفريقية، ومدى انعكاس فوائد توسع تلك الشركات اقتصادياً واجتماعياً على مجتمعاتها األصلية

إلقاء الضوء على تجاربها ضرورة مواصلة االتصال بالشركات العربية العاملة في أفريقيا و -5

 .الناجحة

حكومات الدول األفريقية بإسناد تنفيذ المشروع الممول من قبل لربط تقديم التمويل بشروط ميسرة  -6

لعربية وحدها     واقتصار عطاءات المشاريع على الشركات ا الصناديق العربية إلى الشركات العربية

 .أو بالمشاركة مع الشركات محلية أخرى
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تنظيم اجتماعات ولقاءات دورية بين الصناديق العربية والشركات العربية المؤهلة لمناقشة الخطط  -7

كات ونسبة المحقق منها وتقديم النصائح المالية لها والتنسيق لوضع خطط عمل رالتسويقية لتلك الش

 .سب مع األهداف اإلستراتيجية لتلك الصناديقمشتركة لتحفيزها بما يتنا

 .لما لها من أهمية اقتصادية قصوى لدى الحكومات إعطاء أولية تمويلية لمشروعات البنية التحتية -8

 .توجيه إعالنات العطاءات للشركات العربية العاملة في أفريقيا مباشرة -9

سداد نصيبها في التمويل في ال بد أن تضمن الصناديق العربية أن تقوم الحكومات األفريقية ب -10

  .المواعيد المقررة وبدون تعطيل وأن يكون هذا شرطاً الستمرار صرف القرض
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  الخامــسل ــالفص

  آليـات االستثمار العـربي فـي إفريقيـا 

   التجربة الصينية: المنافسة دولـالبعض  تراتيجيةـإس  /5-1/

 فـي  االسـتثمارات  مشاريع إلنجاز الظروف نأحس تؤمن أن ،من شروط نجاح هذه اإلستراتجية العربية

 الـدول  مـع  المنافسـة شـروط   تحقق أن يجب كما. الثالث الفصل في عرضها تم التي الثالثة المحاور

   .أفريقيا في تنشط التي الحديثة الصاعدة

 سـبيل  وعلـى . المشـاريع  إنجاز ووسائل التمويل أدوات تحديد في الصينية التجربة من االستفادة يمكن

 مـا  الطرفين بين االستراتيجي التعاون إطار لتحديد ،2006 اإلفريقية، الصينية القمة ختام في جاء ثالالم

  :   يلي

 تتميـز  جديـد  نـوع  من إستراتيجية شراكة وإفريقيا الصين بين إستراتيجية شراكة تأسيس ءبجال لننع"

ـ  قاعدة حسب  ياالقتصاد والتعاون السياسي، المستوى على المتبادلة والثقة بالمساواة ـ  حـأرب  حـوترب

(Win-Win)، الثقافي المستوى على المفيدة والتبادالت."  

 دوالر مليـار  5 مقـداره  أولـي  مـال  برأس إفريقي، -صيني تنمية صندوق إلنشاء فرصة هذه وكانت

  . أمريكي

    وباختصاصـات  المجـاالت  كـل  فـي  تسـاهم . الصينية األفريقية للشراكة جديدة بنظرة الصين جاءت

 ، (Optic Fiber) البصـرية  األليـاف  شـبكات  تركيـب  إفريقيـة،  دول عدة في السدود بناء:  ختلفةم

 على زيادة. فائدة دون قروض وتقديم ومدارس، ومستوصفات، المستشفيات، وبناء ، الالسلكية والشبكات

 حديديـة،  سكك وخط كهرومائية، محطة و سد، و منجم،: كاملة شراكة الدول بعض على عرضت ذلك

  .للبترول ومصفاة سريع، وطريق

 الصـينية  بالجاليـة  الخـاص  المباشر االستثمار إليها ضافي ،الحكومية بالقطاعات المساهمة هذه تتعلق

 مسـاعدات  وسفاراتها الصينية الحكومة وتقدم. في الدول األفريقية مختلفة قطاعات وفي بكثرة المتواجدة
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 القانونيـة،  واالستشـارات  النافعة، بالمعلومات تزويدها:  خالل من بإفريقيا العاملة الصينية للجالية ثمينة

  .إلى وطنهم معودته عند الخارج في للعمال ومكافآت فوائد، بال وقروض

  

تتمثل المشاركة الحالية الصينية في أفريقيا في مصانع تحويلية وفنادق ومطاعم في الوقت الذي يضـع  

 الصـينيون  المسـتثمرون  يتعامل .لشركائهم األفارقة قةمسب شروطا الغربيون والشركاءفيه المستثمرون 

 التصرف حسن والخاصة العمومية مؤسساتها على الصينية السلطات وتفرض. لمساواةأقرب ل مبدأ على

 واحتـرام  بشـفافية،  العروض طلبات على واإلجابة المحلية، القوانين احترام وخاصة المضيف، البلد مع

  .البيئة على والمحافظة المستقبل، البلد عمال لصالح العمل قانون

  صيني لقرض مثال                                 الثالث اإلطار

 الكنغـو  وجمهوريـة  )Chinese Exim Bank( للتصـدير واالسـتيراد   الصـيني  البنـك  بين لقرض مثال وهذا

   .)Doing Business 2009(" 2009 لسنة لألعمال المنجزين" قائمة في األخيرة ترتيبها رغم الديمقراطية،

 منهـا  هامـة  أساسـية  منشآت لتمويل أمريكي، دوالر مليار وسبعة خمسة بين ما القرض قيمة تتراوح

 اًمركـز  145و مستشـفى،  31و ،مـيالً  2125 طولـه  سريعاً وطريقاً ة،يالحديد السكك من ميل 2000

  . المناجم اعقط في مختلطة شركة تمويل في يستغل المبلغ من بقي وما. وجامعتين ،صحياً

  

     أنهـا تمكنـت مـن رفـع مسـتوى المعـامالت        فيأهم نجاح لإلستراتيجية الصينية في أفريقيا  يتمثل

دوالر في  مليارات 106إلى  2000دوالر في عام  مليارات 10التجارية مع الدول األفريقية من حوالي 

 سـتثمارات الصـينية فـي   أن االكذلك حسب تصريح لوزير التجارة الصيني الذي أوضح   2008عام 

  .2008مليارات دوالر في نهاية عام  5أفريقيا بلغت 

  :الشروط الضرورية لشراكة عربية أفريقية ناجحة/ 5-2/

 ذلك ويقتضي. الدول المنافسة تعرضه مما قريبة عروضا تقدم أن عليها العربية الدول إستراتيجية لنجاح •

  .والخاص العام القطاعين بين عاوناًوت العرب، المستثمرين مختلف بين كبيراً تنسيقا

 .وضع إستراتيجية تنفيذية تحدد المراحل والمسؤوليات •



 41

وأن تعتبرهـا دعمـاً لجهودهـا التنمويـة وأن      اإلستراتيجيةأن تكون الدول األفريقية على بينة من هذه  •

 . تشارك في تنفيذها

رات المنشودة، والـدول األفريقيـة   أن تسبق هذه اإلستراتيجية دراسات تحدد األهداف العملية واالستثما •

المستهدفة، والمشاركين العرب من القطاع الخاص والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ في عدد محدود من 

 .الدول األفريقية و في قطاعات معينة

واضـحة وأن  ) صناديق/ حكومات( أن تكون أساليب التعاون بين القطاع الخاص العربي والقطاع العام  •

دوار على أن يكون التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص فاعالً خاصةً في المرحلة األولـى  تحدد األ

 . من االستثمارات

أحد نماذج التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في إطار االستثمار العربي في أفريقيا هو مشاركة  •

ي تمويل البنيـة التحتيـة بالتنسـيق مـع     ف) مؤسسات التمويل اإلنمائي العربيةمن خالل (القطاع العام 

 .الحكومة األفريقية المعنية في إطار االستثمارات الزراعية لتأمين األمن الغذائي العربي

أن يعمل المستثمرون العرب بصفة متكاملة ومنسقة في األسواق األفريقية لتفادي المنافسة غير المفيـدة   •

 .ت التشاور والتنسيق فيما بينهمعلى أن يحدد المتعاملون في القطاع الخاص آليا

في تمويـل دراسـات الجـدوى    ) مؤسسات التمويل اإلنمائي العربيةمن خالل (أن يشارك القطاع العام  •

أن يساعد في تنظيم نـدوات اسـتثمارية   واألولية لالستثمارات بناء على اإلستراتيجية التي يتم اعتمادها 

 .لصالح المستثمرين العرب

راتيجية العربية لالستثمار في أفريقيا، يمكن التفكير في شراكة مع مؤسسـات غيـر   لتحقيق أهداف اإلست •

عربية لها الخبرة الفنية واإلمكانات التسويقية إلى جانب المساهمة والتمويل على أن يبقى الجانب العربي 

صـدير  هذا األسلوب يكون مناسباً في العمليات التـي تسـتهدف الت   .صاحب القرار النهائي في الشراكة

لألسواق العالمية في المواد الزراعية أو الصناعية أو تخص إنجاز وإدارة منشـأة كبيـرة فـي التنميـة     

مستشفيات ( أو في الخدمات التعليمية أو الصحية المتميزة ) مطارات ، موانئ، طرق سيارة ( األساسية 

  .... ).جامعات / كبيرة 
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في أفريقيا يلزم الدول األفريقية بتـوفير التشـجيع    دراسة إمكانية وضع إطار رسمي لالستثمار العربي •

اتفاقية عربية أفريقية لتشجيع (  .والحماية لالستثمار العربي على غرار ما هو معمول به مع دول أخرى

 ).وحماية االستثمار 

دراسة كيفية مساعدة المستثمر العربي الصغير والمتوسط من خالل تحفيز المؤسسـات المختصـة فـي     •

 .ضمان االستثمار ودراسة شروط تشجيعية توفر للمستثمر الضمانات المناسبةأفريقيا ل

يبدو أن تلك هي أهم الشروط المطلوب تحقيقها لالنطالق في وضع وتنفيذ إستراتيجية لالسـتثمار العربـي فـي    

نميـة فـي   إلى جانب ضرورة أن يشعر األفارقة بأن االستثمار العربي آت لمساعدتهم على دفع عجلة الت. أفريقيا

دولهم و يحترم خياراتهم وثقافتهم ويختلف عن االستثمار األوروبي التقليدي واالستثمار الصيني الجديد، حيث أن 

العالقات العربية األفريقية هي عالقات أزلية يربطها الجوار والمصلحة المشتركة و تبنى على االحترام المتبادل 

  .والمشاركة في المنافع والمخاطر

دولة عربية أكثر تعقيداً من بناء إسـتراتيجية تخـص دولـة     20ناء إستراتيجية تجمع بين أكثر من ال شك أن ب

لكن توجد مصلحة وطنية عربية في االنطالق في مثـل هـذه   . واحدة كما هو الحال بالنسبة للصين أو الهند مثالً

تها في االقتصاد العـالمي، وأفضـل   اإلستراتيجية نظراً للمخاطر التي تواجه األمة العربية في غذائها وفي مكان

طريق لمواجهة هذه التحديات هو إعادة انتشار االستثمارات العربية بصفة منظمة وحسب رؤيـة بعيـدة األمـد    

وطبقاً إلستراتيجية واضحة المعالم تشترك في تنفيذها كل إمكانيات األمة العربية من حكومات وقطـاع خـاص   

  .وصناديق تنموية
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   الرابع اإلطار

  

 BOO-BOTمثال لصيغة تعاون لتمويل عملية بأسلوب 

  

  : بين تجمع BOT, BOO  بأسلوب عمومية خدمة امتياز عملية إطار في استثمار تمويلصيغة تعاون لشراكة ثالثية ل

 الشـرب،  ميـاه  توزيـع ( مثال االمتياز تحت عمومية خدمة وضع تقرر يةإفريق دول من مؤهلة سلطة أو/و دولة      -

 طريـق  شـق  أو مستشفى، بناء أو المنزلية، النفايات معالجة أو ، الكهربائية الطاقة إنجاز أو صحي،ال الصرف

  ؛...) ومطارات ميناء، مرافق أو جامعة، إنجاز أو بالتحصيل، سريع

  الموجودة؛ الهياكل إعادة إعمار أو/و االستثمار إلنجاز الضروري بالتمويل يتقدم عربي مستثمر      -

 المعنيـة  للخدمـة   بعـد،  فيما والتنفيذ واإلدارة للتصميم كافية بمهارة يتمتع) محترف مستثمر( ثالث بلد من شريك      -

  .باالمتياز

 تكامـل  أجـل  ومـن  الخارجيـة  المسـاعدة  لتفعيل جنوب - شمال – جنوب للتعاون جديدة صيغة اعتماد هو المطلوب

 . واإلفريقية العربية الدول بين استراتيجي

  :  استغالل يجب الهدف هذا لتحقيق

   الخاص؛ العربي القطاع ولدى الشمال بلدان لدى واإلدارية الفنية المهارة      -

   ؛BOT  نوع من استثمارات لتمويل المتاح العربي التوفير فائض      -

 فـي   ساسـية أ منشـآت  تمويل  نحو الشمال دول ومن  العربية الدول من  الممنوحة الخارجية المساعدات توجيه      -

        إقليميـة،  جامعـة  بنـاء  مثـل :   االجتمـاعي  للقطاع األولوية إعطاء مع والخاص العام القطاعين شراكة إطار

  .الخ...  ونقل اتصال وسائل أو إقليمي، مستشفى أو

 ،مجـاورة  إفريقيـة  دول 5 أو 4 الستيعاب طالب من كبيرة إقليمية إلنشاء جامعة حاجة هناك كانت لو المثال، سبيل على

 التشـغيل،  تكلفة:  المالية الموارد تشمل .المؤسسة وإدارة لتصميم والخبرة االستثمار، تمويل هو الجامعة إنشاء قييع وما

  : تصور يمكن المطالب هذه لتلبية. األجهزة وإهالك ،الطالب ومنح

 , Build(      وعـن نـم يازامت ارـإط يـف  روعـالمش لـلتموي  ةـعربي ةـتمويلي  ةـمؤسس واردـم توفير     -

Operate and Transport Build Operate and Own( B .O.T. –B.O.O.  ...الخ،  

  األساسية؛ البنية واستغالل نجازإو لتصميم، عربية دولة/ و شمالية دولة من بشريك االستعانة     -

 التشـغيل،  نفقـات  لتغطيـة  العربيـة،  الدول ومن الشمال دول من الممنوحة الخارجية المساعدة من جزء وتوجيه       

 .الطالب وإعانة االستثمار وإستهالك

 اإلنمائيـة،  العربية والمؤسسات اإلفريقية، الدول:  الشركاء مختلف بين التعاقد الصيغة، هذه تقتضي الطبيعي، ومن       

  .الشمال دول من المانحة والجهات العربية والدول
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  الخـــالصــــــة

  

مـن  . مل واضح بين الدول العربية واألفريقية، كما توجد فرص كثيرة للتعاون والعمل المشتركيوجد تكا •

تزخر تلك الدول بموارد طبيعية عديدة، أراض صالحة للزراعة، مـوارد مائيـة   : ناحية الدول األفريقية

  .عربيكثيرة، معادن متعددة، موارد بشرية، كما توجد رغبة سياسية قوية الستقطاب االستثمار ال

توجد حاجة إلى ضمان األمن الغذائي العربي وإعادة انتشار االسـتثمار الخـارجي   : من الناحية العربية

 .بالتركيز على الخبرة المكتسبة في الكثير من القطاعات، كما توجد رغبة في االستثمار في أفريقيا

عض المعوقات منها اإلداريـة  التجارب االستثمارية العربية في أفريقيا مشجعة؛ عائد محترم إلى جانب ب •

 .ومنها التنموية

هـذه النمـاذج   . تبين الدراسة بعض النماذج التي يمكن لالستثمار العربي أن يتبعها في توسعه األفريقي •

كمـا تتطلـب مجهـوداً     ومؤسسات التمويل اإلنمائي العربيـة تتطلب تعاوناً بين القطاع الخاص العربي 

قتصادات األفريقية و التنسيق بين المستثمرين العرب في مسـعاهم  للحصول على المعلومات الخاصة باال

 .األفريقي

من األهمية بمكان أن يكون االستثمار العربي في أفريقيا مندمجاً في الخطط التنموية للـدول األفريقيـة    •

 .ومحترماً لألهداف التنموية لهذه الدول وأن يسمح بإحداث قيمة إضافية في هذه الدول

راسة تقديم بعض األفكار حول كيفية تنظيم وتشجيع االستثمار العربي في أفريقيا، لكنهـا  حاولت هذه الد •

بنـاء رؤيـة         . ال ترقى إلى مستوى رؤية أو إستراتيجية متكاملة شاملة لالستثمار العربي فـي أفريقيـا  

السـاحة  أو وضع إستراتيجية يتطلب مشاورات واسعة ودراسات مختلفة يشارك فيها كل الفـاعلين فـي   

االقتصادية العربية وكذلك أصحاب القرار مع العلم أن االستثمار العربي في أفريقيا من شأنه أن يسـاعد  

 .على انتشار سليم لالستثمار العربي وعلى اإلسهام في اإلنتاج العالمي في الزراعة والصناعة والخدمات

ليها الدراسـة، فـي حـدود مهامـه     ويمكن للمصرف النظر في اإلسهام في تنفيذ النتائج التي توصلت إ •

 :وفي هذا اإلطار يمكن للمصرف النظر في المسائل التالية. وإمكانياته

 متابعة انتشار االستثمارات العربية في الدول األفريقية، -
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تنظيم لقاءات بين الجهات المعنية باالستثمار العربي بالـدول األفريقيـة وخاصـة     -

 المستثمرين الخواص،

في تمويل إعداد الدراسات األولية للكشف عن فـرص االسـتثمار   مواصلة اإلسهام  -

 العربي في أفريقيا،

إعطاء األهمية الالزمة لتمويل مشروعات البنية األساسية التي تدعم االسـتثمارات   -

 .العربية في الدول األفريقية خاصة في ميدان األمن الغذائي العربي

  

  

  .واهللا الموفق
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  )1(الملحق 
  )2009(ترتيب دول أفريقيا حسب سهولة ممارسة أنشطة األعمال فيها 

  ادــــصــاقت

مرتبة 
سهولة 
ممارسة 
أنشطة 
  اإلعمال

بدء 
  المشروع

استخراج 
تراخيص 
  البناء

توظيف 
  العاملين

تسجيل 
  الممتلكات

الحصول 
على 
  االئتمان

حماية 
  مستثمرينال

دفع 
  الضرائب

التجارة 
عبر 
  الحدود

تنفيذ 
  العقود

إغالق 
  المشروع

  7  10  1  1  2  7  20  8  3  1  1  موريشص 
  8  13  25  3  1  1  10  17  5  2  2  جنوب  أفريقيا 

  1  17  27    3  4  1  12  23  8  3  بوتسوانا 
  3  2  28  18  11  3  21  3  4  16  4  ناميبيا 
  10  19  26  36  14  2  16  10  1  14  5  كينيا 

  16  5  5  13  3  14  2  30  29  23  6  نا غا
  12  15  30  5  11  6  11  26  32  7  7  زامبيا 
  34  7  8  6  6  39  4  22  6  6  8  سيشيل

  4  24  31  7  46  4  33  4  2  30  9  سوازيالند 
  9  12  29  4  17  16  34  15  7  18  11  إثيوبيا 
  13  16  23  25  6  7  46  2  34  10  12  نيجيريا 
  6  18  22  8  26  7  24  7  33  20  13  ليسوتو 
  19  1  9  21  14  7  27  28  42  14  14  تنزانيا 
  22  8  4  44  43  19  15  5  12  12  15  جامبيا 
  26  27  39  11  11  7  14  1  37  19  16  مالوي
  34  4  40  10  43  27  5  13  16  5  17  رواندا 

  24  22  21  16  3  16  30  35  35  26  18  موزمبيق 
  34  3  2  23  20  16  18  39  13  37  19  الرأس األخضر 

  34  35  10  17  6  45  28  32  17  4  20  مدغشقر 
  18  20  44  29  26  27  29  6  18  17  22  بوركينا فاسو 

  11  31  3  41  42  27  38  37  22  11  23  السنغال 
  25  32  14  19  32  19  37  33  8  27  24  الجابون 

  34  33  15  9  20  39  12  36  9  35  25  جزر القمر 
  29  29  17  37  6  27  39  41  41  3  26  سيراليون 

  30  38  13  12  26  19  44  18  45  9  27  ليبيريا 
  33  11  36  36  17  7  9  25  44  38  28  زمبابوي 

  5  22  32  31  32  27  26  19  39  39  30  ساحل العاج 
  14  34  6  30  26  27  35  34  31  44  31  توجو 

  15  43  19  42  17  19  25  24  36  40  32  الكاميرون 
  20  37  38  34  32  27  13  14  18  36  33  مالي 

  34  9  18  38  26  19  7  45  15  41  34  ائية غينيا االستو
  28  46  43  277  6  7  45  42  24  32  35  أنجوال 
  23  45  15  39  32  27  16  21  25  28  36  بنين 
  17  25  11  40  43  39  36  20  40  42  37  غينيا 

  27  26  41  25  32  27  8  38  38  34  38  النيجر 
  34  6  37  20  16  45  40  9  46  43  39  إريتريا 

  34  39  34  27  20  27  22  27  11  45  40  تشاد 
  34  42  7  32  32  39  31  4  21  22  41  ساوتومي وبرنسيب 

  34  41  42  22  32  39  19  11  43  24  42  بوروندي 
  34  28  12  24  20  27  43  40  10  33  43   والكونج

  34  28  12  24  20  27  42  44  20  46  44  غينيا بيساو 
  34  40  45  45  20  19  23  31  27  29  45  أفريقيا الوسطى 

جمهورية الكونجـو  
  الديمقراطية 

46  31  28  43  32  39  32  33  35  44  32  

  Doing Business 2009: المصدر
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  )2(الملحق 
    2007لمؤسسات التمويل اإلنمائي العربية حتى نهاية لتزامات الكلية التوزيع الجغرافي لال

  المبلغ   عدد العمليات  عدد الدول  اإلقليم  
  )مليون دوالر( 

(%)  

  دان العربية البل  1
22 2220 47387 59 

  البلدان األفريقية   2
43 1799 12641 16 

  البلدان اآلسيوية   3
38 1213 18164 23 

  بلدان أمريكا الالتينية   4
25 209 1235 1 

  بلدان أخرى   5
7 52 570 1 

  المجموع الكلي   
135 5493 79997 100 

سكرتارية مجموعة التنسيق:المصدر



 49

  )3(الملحق 
  

  توزيع القطاعي للعمليات الممولة من قبل مؤسسات التمويل اإلنمائي العربية ال

  في البلدان األفريقية غير العربية 

  ) 2007لعام (

  )بماليين الدوالرات األمريكية ( 

  

  مبلغ التمويل   القطاع 

  476.57  النقل واالتصاالت

  82.21  الكهرباء والمحروقات

  100.87  المياه والصرف الصحي

  87.52  زراعة والثروة الحيوانية ال

  -  الصناعة والتعدين 

  198.91  عمليات أخرى 

  946.08  وعـــمــمجــال  

  

 سكرتارية مجموعة التنسيق :المصدر
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