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 س المالأعبر ر تمويل االستثمار
 محفز االنتعاش االقتصادي في أفريقيا

 

 

 

مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية األفريقية )تيكاد( هو منتدى دولي حول موضوع 

تحت رعاية الحكومة  1993( في عام TICAD 1التنمية في أفريقيا. عقد المؤتمر األول )

تم تنظيم التيكاد بالتعاون مع األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة  الحين،اليابانية. ومنذ ذلك 

 اإلنمائي ومفوضية االتحاد األفريقي والبنك الدولي.

ولكن  ،فحسب البلدان األفريقيةعلى فيه  تقتصر المشاركةالتيكاد هو منتدى مفتوح ال 

 أفريقيا،من أجل تنمية  العاملينالمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أيضا 

بين حكمة وجهود بعضنا البعض ومناقشتها من أجل المساهمة بشكل فعال  مزجحيث يتم ال

إليجاد الحلول  الشراكة الدوليةتنمية و انخراط المشاركينفي تنمية أفريقيا. يعزز التيكاد 

 المناسبة.

 27( في تونس يومي 8النسخة الثامنة من التيكاد )تيكاد  وف تحتضن، سورةالدهذ 

أقيمت النسخة  حيثتيكاد للمرة الثانية، ال قد استقبلت إفريقيا تكونبذلك . و2022 وتأ 28و

  .2016 سنة( في كينيا 6السادسة منها )تيكاد 
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 دورة تونس 8تيكاد  -1

في ظل الظروف وذلك  إفريقيا،ألول مرة في شمال  8سيتم تنظيم مؤتمر تيكاد 

سوف االستثنائية للحرب الروسية األوكرانية وبعد عامين من األزمة الصحية العالمية. و

يتميز  ،تمويل رأس المال في افريقيا، أحد ركائز التنميةحول موضوع  المشاركة تتمحور

الذي  مانحال سعي من خالل بما في ذلك بشكل أساسي لمزايا،اتمويل رأس المال بالعديد من 

مما ينجر عنه مزيدا من تظافر جهود الممول مع نجاح االستثمار المعني. إبأمواله إلى  شارك

أيًضا تمويل  هوو ،ملتزمتمويل رأس المال هو تمويل ف. صاحب المشروع وجميع المساهمين

طرفي الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة هي ضمان للنجاح والتنمية. على ف مسؤول،

 القرض الممنوح دائن الضمانات الالزمة لسدادفان توفرت لل ،عبر القروضتمويل ال نقيض مع

المال ، بخالف التمويل من خالل راس بمستقبل االستثمار الذي تم إجراؤه كتراثعدم اال برز

أال  على حرصه من خالليصبح عنصر نجاح  المال،اركين في رأس من المش كواحد فالمانح

 توزيعوهو  كبرى،أهمية  وهناك عنصر ذ المشاركة،المخاطر. باإلضافة إلى هذه  في يزيد

يستفيد المستثمر وفإن هذا يعني تقاسم المخاطر.  آخرين،كونك مساهًما من بين و المخاطر؛

 ع.من هذه المساهمة الجماعية في نجاح المشرو

إلى دائرة العالقات الثنائية أو حتى متعددة األطراف بين  ا التمشيتوسيع نطاق هذو

استقرار وتعبيًرا عن حسن النية من أجل التنمية  عاملالفاعلين الدوليين ال يمكن إال أن يكون 

ولكنها تنطبق أيًضا على القطاع  ،الخاصطريقة التمويل هذه صالحة للقطاع فالمشتركة. 

وهو الشراكة بين القطاعين العام  ،يعرف انتشارا خاصة مع الظهور المتزايد لمفهوم العام،

أن القطاع فإذا كان القطاع الخاص هو حجر الزاوية في التنمية االقتصادية كافة. فوالخاص. 

ولكنه أيًضا  ،ا فحسباقتصادي االعب ليس العام أساسي ويظل العباً رئيسياً في التنمية. وهو

 لسياسات واستراتيجيات التنمية. وواضع درر ومباميس  

ومن المنتظر أن يحضر القمة نحو خمسين رئيس دولة وحكومة ونحو مائة من كبار 

 نعمل من خالل هذا اللقاءوالتونسيين. وس ،واألفارقة ،والمستثمرين اليابانيين ،األعمالرجال 

يعمق العالقات بين األطراف على اإلقناع بهذا النمط من التمويل الذي يقلل مديونية الدول و

 .وستتم بلورة مخرجات هذا اللقاء في التوصيات التي ستصدر عنه اليابانية واألفريقية

 

 دور الفاعلين الماليين -2

رك مع وزارة االقتصاد تشملمن خالل التنظيم ا، صندوق الودائع واالماناتيرغب 

يلعب ، مستثمرا مسؤوال ومؤثرا ان يكونطويل ال وميا للمدىبصفته مستثمًرا عمو، والتنمية

من خالل وضع أسس متينة تسمح بتحقيق  االقتصادي هذا التعافي بلورة نشًطا فيدورا 

رت بكيفية جديدة تطو تنمية خاصة وأننا نتحدث عن عمليات ونماذج ،رجوةالماألهداف 
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حافز فضل ة أيثورة الرقمالوجدت  ، حيثلم تعد حياتنا كما هي بعد األزمة الصحية سريعة، اذ

 .صعوبات المستحدثةفي هذه األزمة من خالل تغيير طريقة التعامل مع ال لها

صًرا توليس مق شاماليجب أن يكون حل مشاكلها و كبير،لقد تأثرت الشركات بشكل 

ولكن يجب النظر إلى المشكلة من زوايا  مهًما،والذي يظل بالتأكيد  المالي،على الجانب 

كانت ومن هنا  .فيهاالتمويل والتقنيات المقدمة والحلول التي يجب التفكير مثل  ،مختلفة

ما يجمعهم هو  متدخلين من آفاق مختلفة، لتقديم وجهات نظرهم كل حسب مجاله مشاركة

   ."النجاح"

 

III- سير االشغال 

 تمويل رأس المال في افريقيا، أحد ركائز التنمية حلقة نقاش حولاالجتماع يعد ان 

طريقة األمثل الماليين أو على األقل البعض منهم لتقديم رؤيتهم لل فاعلينمحاولة من قبل ال

ان طريقة التعاطي لم تعد كما في . الجائحة الصحيةبعد  لالنتعاش االقتصادي لضمان تعافيه

م به أن وتيرة التغيير قد . من المسل  طلبستحدثة لكل جب اتباع تقنيات وحلول مبل و ،السابق

قبل األزمة الصحية أن  يخطر بباله نمن كاف تفاجئنا،رعت لدرجة أنها في بعض األحيان تسا

 الوضع المعتمد.هو التحول إلى العمل عن بعد سيحدث بهذه السرعة ليصبح 

من خالل آليات ذلك هي محاولة لتقديم تمويل االستثمار من زوايا مختلفة و حلقةهذه ال

مثل الخيار الرقمي والتطورات  نعرفه،ور الذي مع التط حسب المطلوبمختلفة تتكيف 

 األخرى.

مشترك لتلبية وتصور سنحاول إيجاد خطة عمل  والمناقشات،من خالل هذا االجتماع 

 من خالل حلول سريعة وبسيطة وفعالة. لطالبي التمويلاالحتياجات الجديدة 


