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:الملخص  

تهدف هذه الدراسة الى استخالص الدروس 

المستفادة من تجارب الدول لتنویع اقتصادها، وذلك 

 بتسلیط الضوء أوال على مفهوم الریع والدولة الریعیة

، ثم ضرورة اللجوء الى واألزمات الدوریة للنفط

التنویع االقتصادي حیث یعتبر أهمها مواجهة 

تذبذب : التحدیات التي تفرضها التبعیة للنفط مثل

  .األسعار وانخفاض الطلب على النفط

االقتصاد تبني ع یتنو ل الدول النفطیة اظهرت تجارب 

أغلبها سیاسة استخدام العوائد النفطیة لتنمیة باقي 

القطاعات، تحسین اداء الصادرات و تحفیز 

لبنى االستثمار في القطاعات غیر النفطیة، تطویر ا

التحتیة وتشجیع االبتكار والبحث العلمي بتدریب 

  المهارات

النفط ، األزمات النفطیة، التنویع  :كلمات مفتاحیة

 االقتصادي، تجارب الدول

Abstract  
      
This study aims to draw lessons learned from 

the experiences of countries to diversify their 

economies, Highlighting the concept of rent 

and rent state and periodic crises of oil, and 

the reasons for economic diversification, 

where the most important to meet the 

challenges posed by dependence on oil, such 

as: fluctuating prices and low demand for oil. 

 The experiences of the oil countries to 

diversify the economy showed that most of 

them adopt a policy of using oil revenues to 

develop other sectors, improve export 

performance, stimulate investment in non-oil 

sectors, develop infrastructure and encourage 

innovation and scientific research by training 

skills. 

Keywords: Oil, Oil Crises, Economic 

Diversification, State Experiences 



  : المقدمة

خصوصا العدید من التحدیات التي أثرت بشكل كبیر على بنیتها نفطیة تعاني الدول النامیة عموما وال

االقتصادیة، وشكلت عائقا أمام فرص النمو المتاحة لهذه االقتصادیات نتیجة عدد من اإلختالالت التي 

  . طالت قطاعات اقتصادیة هامة

صا الدول ة هي تركیبتها الریعیة خصو نامیإن أهم المشكالت التي تعیق نمو وتطور االقتصادیات ال

 %90النفطیة التي تعتمد على النفط بشكل أساسي في بناء اقتصادها ومصادر دخلها بنسبة تجاوزت 

الدوریة النهیار أو تذبذب أسعار النفط التي شهدها  وهو ما جعل هذه البلدان عرضة لألزمات االقتصادیة

 .داتها وبالتالي غیاب التنمیةتراجع ایراالعالم وتأثرت بها الدول المصدرة أكثر من غیرها، مما سبب 

وعلیه یجب تنویع االقتصاد لمواجهة االزمات والصدمات الخارجیة التي تؤثر سلبا على الموازنات 

نجحت الدول النامیة في تنویع اقتصادها وقطاعات صادراتها بفضل  .واالحتیاطات النقدیة لهذه الدول

من السلع المصدرة  %80المواد االولیة وحالیا من صادراتها تتمثل في  %80طرق متعددة، حیث كانت 

 الشیلى، النرویج، دبي،مالیزیا إندونیسیا،هي منتجات مصنعة مثل كوریا، الهند،البرازیل، مالیزیا، فیتنام، 

  . كما تعتبر الصین أكبر قطب مصنع. والمكسیك

ا قصد استخالص الدروس هتنویع صادراتتطرق لتجارب الدول النفطیة للكننا في هذه الورقة البحثیة سن 

  . المستفادة بغیة تطبیقها إلصالح االقتصاد الجزائري

  ومن هنا تبرز معالم االشكالیة المراد معالجتها وهي

   تبنتها الدول النفطیة لتنویع اقتصادها؟ ما هي التجارب والدروس المستفادة؟ هي السیاسات التي ما *

  :التالیة اتلإلجابة على هذه االشكالیة نقترح الفرضی

 .من بین االسباب التي تدفع الدول لتنویع اقتصادیاتها تفادي االزمات النفطیة - 

  .تعتبر سیاسة احالل الواردات من بین السیاسات المنتهجة لتنویع االقتصاد -

 .تبنت الدول سیاسة التصنیع من أجل التصدیر لتنویع صادراتها -

  :منهجیة البحث

لمعالجة االشكالیة المطروحة نستخدم المنهج الوصفي لوصف تجارب الدول لتنویع صادراتها والتحلیلي 

  لتحلیل التجارب وٕاسقاطها على االقتصاد الجزائري 

  



I. یةریعالدول ال: 

ففي حین یعتبر البعض  ،یختلف الباحثین على تحدید مفهوم واحد للریع ومن ثم تعریف الدولة الریعیة

الریع ناتج عن االعتماد على عائدات النفط والغاز او الفوسفات كمصادر قابلة للنضوب، أو یكون شبه 

ریع مثل الدخل الحاصل المحول من حواالت العمال المغتربین في الخارج لیمثل مكانا بارزا في میزان 

وق مرور االنابیب والقنوات أو الدخل الناتج عن الموارد القتصاد البلد المتلقي أو الریع الناشئ من حق

 .مساعدات خارجیة ال تسترد بشكل منح أو قروض متنازل عنها

من أبرز األمثلة لها منطقة الخلیج العربي وكذلك لیبیا  .قد تعددت األمثلة والنماذج لهذه األنماط الریعیة

والجزائر، ایران، والعراق في المنطقة العربیة وفنزویال في أمریكا الالتینیة ونیجیریا في القارة االفریقیة 

  1.والدول شبع الریعیة مثل مصر، الیمن واألردن

اء المفیدة ذات القیمة في الحالة التي الموارد الطبیعیة بأنها األشی) 1987(من جهة أخرى یعرف راندل 

وبذلك، فقد تكون مدخال في عملیة انتاجیة لمنتج ذي . نجدها علیها، وهي بذلك مادة خام لم یتم تعدیلها

وبذلك فان الموارد التي لم یوجد أو یعرف لها استخدام اقتصادي ال . قیمة، أو قد تستهلك بشكل مباشر

ولكنها موجودة بكمیات كبیرة جدا مقارنة بالطلب القائم –دة في استخدامها كما أن الموارد المفی. تعد موردا

  .ال تعد موردا -علیها مما یجعل قیمتها مجانیة

المورد الطبیعي بأنه المورد الموجود في الطبیعة ولم ینتج من قبل ) 1979(كما یعرف جوزیف ستیجلینز 

  :ویفرق ستیجلینز بین الموارد كما یلي. االنسان

 .مثل النفطExhaustible Natural Resources الموارد الطبیعیة القابلة للنضوب  - 

 .مثل األسماك Augmentable Natural Resourcesالموارد الطبیعیة القابلة لإلكثار - 

 Inexhaustible But non-Resourcesالموارد الطبیعیة التي ال تنضب ولكنها غیر قابلة لإلكثار - 

 .زر والشمسمثل األراضي والمد والج

  2. كالمعادن  Recyclable Resources)التدویر(الموارد القابلة إلعادة االستخدام  - 

  :یمكن تصنیف الموارد اما حسب جغرافیتها، انتشارها، أصلها وعمرها الزمني

 :حسب جغرافیتها الى  .1

 .وهي تلك التي توجد على مستوى القریة أو المدینة أو المحافظة: موارد محلیة - 

 .وهي تلك التي توجد على مستوى االقلیم او المنطقة االداریة: إقلیمیةموارد  - 

 .أو قطریة وهي تلك الموارد التي توجد على مستوى الدولة: موارد وطنیة - 

 3.وهي تلك الموارد التي توجد مشتركة بین عدد من الدول أو كلها: موارد دولیة - 

 مواليحسب أصلها وعمرها الزمني كما یوضحه الجدول ال .2

  



  تصنیف الموارد الطبیعیة حسب أصلها وعمرها الزمني) 1(جدول

  حسب  أصلها     

  حسب

  عمرها الزمني 

  

البیئیة|  

Environmental  

 اإلحیائیة

Biological  

 المعادن

Minerals  

 الطاقة

Energy  

  الجاریة

Expendable or 
Flow 

  الهواء النقي

  الهدوء

غالبیة المنتجات 

  الزراعیة

  الشمسیةالطاقة   الملح

  الطاقة المائیة

 المتجددة

Renewable  

  منتجات الغابات  المراعي الغابات

  األسماك 

  الحیاة الفطریة

  

-  

  الحطب

  الفحم

 القابلة للنضوب

Exhaustible or 
Depletable  

  طبقة األوزون 

  البیئة البكر

  التنوع البیولوجي

الحیوانات القابلة 

  لالنقراض

الحیاة الفطریة المهددة 

الغزالن، (باالنقراض 

  )الحباري

أغلب المعادن 

الذهب، الحدید، (

  ..)الفوسفات، الملح 

النفط، الغاز، الفحم 

  الحجري، الیورانیوم

الریاض،  الطبعة  حمد بن محمد آل الشیخ، اقتصادیات الموارد الطبیعیة والبیئة، مكتبة طریق العلم العبیكان،.د :المصدر

28، ص م 2007/ه 1428االولى   

II. التأثیرات االقتصادیة للریع:  

المرض "فهناك أوال ما یعرف ب . تتعدد التأثیرات التي تفرزها الدولة الریعیة على الجانب االقتصادي

االقتصادیین أن أي بلد تصدر المورد الطبیعي تتدفق علیه عائدات كبیرة  ، وهو ما یعني به"الهولندي

وهو ما یؤدي إلى رفع قیمة العملة المحلیة بسرعة شدیدة إزاء العمالت  الدولیة األخرى، . بالنقد األجنبي

 على المنافسة سواء - خاصة الصناعیة والزراعیة–وهو ما یترتب علیه إضعاف قدرة القطاعات اإلنتاجیة 

في األسواق الخارجیة أو السوق المحلي، حیث یحد ارتفاع سعر صرف العملة المحلیة من القدرات 

التنافسیة لمنتجات هذه الدولة في السوق الدولیة، إضافة إلى أن اسعار الواردات تصبح في الكثیر من 

  .الكثیر من الحاالت أرخص من أسعار المنتج المحلي

لهولندي، ألن هذه الخصائص تم رصدها في بدایة األمر في هولندا وقد سمیت هذه الظاهرة بالمرض ا

بعد اكتشاف كمیات كبیرة من الغاز الطبیعي والقیام بتصدیرها للخارج، وهو ما أدى بعد ) 1950- 1900(

فترة وجیزة الى إضعاف سائر القطاعات االنتاجیة األخرى، وهي ظاهرة تم رصدها بعد ذلك في عدد كبیر 

وكانت الخالصة . 1977درة للموارد الطبیعیة وعلى رأسها الدول النفطیة في سنوات من الدول المص

وجود ارتباط عكسي ما بین النمو االقتصادي ومدى وفرة المورد الریعي، "نتیجة ألحد الدراسات هي 

  4"وخاصة المعادن والنفط



ار البترولیة لقد أطلق على هذه األزمة اسم أزمة تصحیح األسع :1973 یة عامزمة النفطاأل  .1

قررت المنظمة زیادة  1973وتقییم برمیل البترول بقیمته الحقیقیة التي كانت متدنیة، حیث في سنة 

دوالر أي رفع األسعار بنسبة  12دوالر للبرمیل الواحد الى  3أسعار البترول من جانب واحد لتقفز من 

400%.  

ثالث  1979وبشكل مفاجئ سنة ارتفعت أسعار البترول ثانیة  :1979األزمة النفطیة عام  .2

دوالر للبرمیل الواحد  32دوالر الى  13من ) حرب الخلیج األولى(االیرانیة  - مرات إثر الحرب العراقیة

  5 .خالل أشهر قلیلة مما أدى الى انفجار أزمة نفط ثانیة

وخاصة السعودیة  أخذت دول األوبكللحفاظ على مستوى األسعار،  :1986األزمة النفطیة عام  .3

شهدت أسواق  1982في بدایة الثمانینات وتحدیدًا عام . تقوم بدور المنتج الموازن أو المتبقي 1979منذ 

  .دوالرًا للبرمیل 14النفط تنافسًا شرسًا بین الدول المنتجة، األمر الذي خفض األسعار إلى مستویات 

من خارج األوبك الى انخفاض حصتها  أدى هذا الدور في ظل عرض متزاید 1985/1986ولكن بحلول 

مما دفع السعودیة ومن . 1985في  %28الى  1979في  %49في االنتاج العالمي من النفط الخام من 

ثم دول األوبك األخرى الى التخلي عن برمجة االنتاج بغیة استعادة حصصها في السوق، مما أدى الى 

   1986.6دوالر للبرمیل كمعدل لشهر جویلیة  9.5انهیار سعر النفط حتى وصل الى 

عرضت سوق النفط ت 1998في نهایة التسعینات وبالضبط سنة  :1998األزمة النفطیة عام  .4

العالمیة الى هزة سعریة أدت الى اختالل كبیر في العرض والطلب، فتدهورت أسعار البترول الى أدنى 

  .دوالر للبرمیل في دیسمبر من نفس السنة 10مستوى لها بما یقل عن 

بارتفاع متواصل ألسعار النفط حیث وصلت الى  تمیزت هذه السنة :2004األزمة النفطیة عام  .5

ت قیاسیة لم تشهدها األسعار االسمیة للنفط من قبل، اذ وصل المعدل السنوي لسعر سلة األوبك مستویا

) 1987وهو أعلى معدل سنوي لسلة أوبك منذ بدء العمل بنظام السلة في عام (دوالر للبرمیل  36الى 

  7 .وقد عرفت هذه الثورة بثورة أسعار النفط

بحلول نهایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین، وما : 2008األزمة النفطیة عام  .6

عاشته الدول المنتجة والمستهلكة من تغیرات وتقلبات اقتصادیة وسیاسیة مغایرة تماما لتلك التي عرفتها 

، 2007انهیار النظام الرأسمالي جراء األزمة المالیة العالمیة لسنة (في فترة الثمانینات والتسعینات، 

وف من نقص امدادات الدول العربیة مثل لیبیا بسبب عدم االستقرار السیاسي واالقتصادي، زیادة التخ

الطلب على النفط خاصة من الدول اآلسیویة كالصین بسبب النمو االقتصادي، بروز الدول الناشئة 

ار النفط الى ، كل هذه المتغیرات عملت على زیادة أسع...)الصین، الهند، فنزیال، ودول المشرق العربي(

دوالر ولم  94.45حیث وصل متوسط السعر االسمي السنوي الى  2008أعلى مستویاته خاصة في سنة 

 20128دوالر الى غایة شهر جوان  90ینزل سعر النفط عن سقف 



واستمرار تذبذب األسعار وانخفاض الطلب على النفط فحسب توقعات وكالة مع مرور كل هذه األزمات 

ندوق النقد الدولي سیكون الطلب من متزاید على نفط بعض الدول مثل المملكة العربیة الطاقة وخبراء ص

السعودیة ،االمارات العربیة المتحدة، ایران، فنزویال، االكوادور ومتوازن على نفط قطر بینما یكون الطلب 

   9.على نفط الجزائر و نیجیریا متناقص

III. ضرورة اللجوء الى التنویع االقتصادي:  

أن من بین األهداف الرئیسیة لسیاسات التنویع االقتصادي هو تقلیل االعتماد على قطاع واحد،  الشك

وتوسیع فرص االستثمار، وتقویة أوجه الترابط في االقتصاد، وتقلیل االعتماد على عدد محدود من 

العربیة، خاصة وفي هذا االطار تعمل العدید من الدول . األسواق الدولیة والشركاء التجاریین الدولیین

  10:ویرجع هذا التوجه بالخصوص الى. المصدرة للنفط على تنویع اقتصادیاتها

حسب بعض التقدیرات، سینخفض انتاج النفط في دول : خشیة نضوب الثروة واإلیرادات النفطیة .1

هذه . 2100وسیزداد هذا التراجع حدة ابتداء من عام  2055مجلس التعاون الخلیجي ابتداء من عام 

ورات سیكون لها أثر سلبي على اقتصادیات هذه البلدان، خاصة الدول الكبیرة كالمملكة العربیة التط

 2050السعودیة والتي من المنتظر أن یتضاعف عدد سكانها بحلول عام 

وكالة الطاقة الدولیة انخفاضا ألسعار  تتوقع : التغیرات في سوق الطاقة على المدى المتوسط .2

وترجع أسباب هذا االنخفاض . النفط، مما سیؤثر سلبیا وال شك على اقتصادیات الدول العربیة النفطیة

خاصة الى الزیادة السریعة في انتاج النفط في الوالیات المتحدة والعراق، وكذلك الى تطویر مصادر 

 .من شأنها أن تؤثر على أسعار النفط بدیلة للغاز على الصعید العالمي والتي

یشهد استهالك النفط في الدول العربیة  :نمو استهالك النفط المحلي من قبل بعض الدول العربیة .3

ویرجع هذا الى كل من التطور الدیموغرافي . سنویا في الدول الخلیجیة %5بلغ حوالي ارتفاعا متزایدا 

فنمط التنمیة االقتصادیة . والتي تشهد تزایدا في نسبة البطالةوالى نمط التنمیة الصناعیة في هذه البلدان 

كما هو علیه الحال في . الذي یعتمد القطاعات االستخراجیة والصناعیة ال یخلق فرص عمل كبیرة

كما أن . فقط من عدد السكان المحلیین %3قطاع البترول في المملكة العربیة السعودیة والذي یشغل 

من االیرادات الحكومیة، ال  %70من الصادرات و  %98الجزائر، والذي یمثل قطاع النفط والغاز في 

  .فقط من القوة العاملة %2یوظف سوى 

تعمل سیاسة التنویع االقتصادي على توفیر الحمایة  :حمایة االقتصادیات من الصدمات الخارجیة .4

على االقتصادیة من الصدمات الخارجیة التي تصیب االقتصادیات في أغلب البلدان والسیما التي تعتمد 

مورد اقتصادي واحد، ألن االعتماد على مورد اقتصادي واحد لن یؤدي الى تحقیق تنمیة مستدامة بل 

یة غیر مستقرة الن االقتصاد سیصبح سریع التأثر بالتقلبات الخارجیة، سیخلق ظروف اقتصادیة واجتماع

فمثال الدول المصدرة للنفط تعتمد في ایراداتها على مورد اقتصادي واحد هو النفط وكما هو معروف أن 



النفط هو سلعة عالمیة یحدد سعرها عالمیا وفق آلیة العرض والطلب وأغلب األحیان یكون تحدید سعر 

عة خارج ارادة البلدان المصدرة له بسبب وجود الكثیر من العوامل االقتصادیة وغیر االقتصادیة هذه السل

التي تقرر أسعار النفط الخام والجزء األعظم منه یرتبط بطبیعة وآلیة السوق لذلك فان أسعار هذه السلعة 

دول التي تنتج وتصدر تتمیز بالتقلب وعدم االستقرار وبذلك یمكن القول أن الصعوبات التي تواجه ال

النفط في ادارة اقتصادیاتها لیس فقط ألن أسعار النفط شدیدة التقلب ویصعب التنبؤ بها بل أیضا یتعین 

على تلك البلدان أن تخطط للوقت الذي سینفذ فیه ذلك المورد أو یتم االستغناء عنه بخلق منتجات 

اكمة أثناء مدة انتاج هذا المورد لمواصلة إذ یجب على هذه البلدان أن تحقق أصول مالیة متر  .بدیلة

   11.حیاتها االقتصادیة بعد النضوب

 لتوضیح مدى تنویع صادرات الدول حسب المنتجات نحلل الشكل الموالي

  مؤشر تنویع الصادرات، حسب المنتجات):01(الشكل
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Trade ? United Nations Conference on trade and development, United Nations, 
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یوضح الشكل أعاله مؤشر تنویع الصادرات فاللون األزرق القاتم یدل على تنویع كبیر بینما العكس 

اذا نالحظ أن أكثر الدول تنوعا تتمثل في . رج اللونبالنسبة لألزرق الفاتح فدرجة التنویع تقل مع تد

الصین والوالیات المتحدة األمریكیة وأغلب دول االتحاد األوروبي والیابان بینما تقل في كندا وأمریكا 

  .نما نالحظ تقدم تونس ومصر والمغرب عن الدول النفطیة العربیة التي تعد أقل تنوعایب. الجنوبیة وهكذا

 فالمناطق ذات. العربي العالم أنحاء جمیع في كبیرا اختالفا تختلف االقتصادي التنویع مستویات

 عدم في. الطبیعي والغاز للنفط مستوردة كلها -  واألردن لبنان، تونس، المغرب، -  المتنوعة االقتصادیات



مجموعة الثابتة، هذه االقتصادیات طورت  اإلیرادات وقاعدة المهیمنة الهیدروكربونیة الصناعات وجود

  .الطویل من الصناعات المنتجة الستدامة عملیة التنمیة المدى على

 مع تنوعا، أقل تزال الى حد كبیر ال والغاز العربیة النفط منتجي من العدید اقتصادیات فإن المقابل، في

 إنتاجیة األكثر وهو القطاع الرئیسي الوحید والغاز النفط قطاع االقتصادي على االعتماد من أعلى معدل

 عموما والعراق، لیبیا مع جنب إلى جنبا الخلیجي، التعاون مجلس دول:الستة اقتصادیات .االقتصاد في

 على االقتصادي االعتماد من درجة ألعلى وفقا تبقى من الدول العربیة ذات االقتصادیات األقل تنوعا،

  12.وٕایرادات الحكومة والتصدیر االقتصادي، الناتج لتولید والغاز باعتباره قطاع النفط

 والطقس،البنیة العالمیة، الفائدة أسعار في زیادة: نموها تعیق مشاكل تواجه األفریقیة البلدان تزال بینما ال

 بسبب خاص ینشأ بشكل الذي التجاري، التبادل وتدهور معدالت اإلمدادات، كفایة وعدم والطاقة التحتیة

 للخطر یعرض لكن النفطیة، مفیدة للدولة آثار لها النفط أسعار في المتوقعة الزیادة و. افتقارها للتنویع

   .والتضخم اإلنتاج تكالیف ارتفاع تسبب التي للنفط البلدان المستوردة في النمو آفاق

  تسعى الدول عموما والنفطیة خصوصا لتقلیل درجة االعتماد على العائدات النفطیة وتنویع صادراتها 

IV.   تنویع اقتصادیاتهاتجارب الدول العربیة في 

فیما یتعلق بتنویع مصادر الدخل اهتمت الدول العربیة  ببذل المزید من الجهود لتنویع مصادر الدخل 

لتولید  لتعزیز االستقرار االقتصادي والتقلیل من اآلثار المترتبة على االعتماد على مصدر اقتصادي واحد

  .ه الدول لتنویع اقتصادها نسرد بعض التجاربوبغرض معرفة االستراتیجیات التي انتهجتها هذ. الدخل

السعودیة تقدم مثال في مجال  :تجربة المملكة العربیة السعودیة في التنویع االقتصادي .1

التنویع بمقارنة ناتج الحكومة النفطي وغیر النفطي یتضح زیادة اهتمام السعودیة بتطویر القطاعات غیر 

  % 10.6نسبة الزیادة في ناتج الحكومة غیر النفطي  النفطیة على حساب القطاع النفطي حیث بلغت

فرغم أن احتیاطها النفطي یفوق جمیع بلدان العالم . %10.2ونسبة الزیادة في الناتج الحقیقي النفطي هي 

والسعودیة لدیها ما یؤهلها من . إال انها تهتم بقواعد التنویع، من حیث تخصیص الموارد وٕادارة الفوائض

المالیة والبشریة والتكنولوجیة، كما انها طورت خطط اعداد كوادرها البشریة بشكل ملفت حیث الموارد 

ملیار لایر كاستثمارات في  200للنظر، وتحاول تبني خطة المدن التكنولوجیة من خالل ضخ أكثر من 

ة هذه المناطق خالل العشر سنوات المقبلة، وقد وضعت ضمن خطتها العشریة مسألة التنویع في مقدم

صناعات في انتاج السلع المنافسة على مستوى العالم، وهي تتأمل  10أهدافها، فقد ركزت على تأسیس 

أن یقل تدریجیا اعتماد االقتصاد على إیرادات النفط، وتتمكن من زیادة فرص التشغیل في القطاع غیر 

  13.النفطي



تحدة جهودا كبیرة في تنویع بذلت دولة االمارات العربیة الم  :تجربة اإلمارات لتنویع اقتصادها .2

مصادر دخلها، ومنها تقلیل االعتماد على النفط بصورة كبیرة، ویتضح ذلك من خالل تتبع مساهمات 

القطاعات غیر النفطیة في إجمالي الناتج المحلي، حیث یتضح التحول من دولة یعتمد اقتصادها على 

وبالتالي  .2012عام  %30لى حوالي إ 1971في الناتج المحلي اإلجمالي عام   %90النفط بنسبة 

حیث تم استغالل عائدات النفط لتوفیر البنیة األساسیة . نجاح سیاسة الدولة في تنویع مصادر الدخل

  .الالزمة النطالق النمو في باقي القطاعات وتمویل استثمارها

تتمیز االمارات باإلضافة الى االستقرار، وبفضل سیاسة تجاریة مفتوحة، وسعر صرف مربوط بالدوالر، 

كما أنها استثمرت، في اطار تنویع ) أعباء ضریبیة منخفضة جدا(بتكالیف منخفضة بالنسبة للشركات 

االقتصاد المحلي، في إنشاء أصول جدیدة، وبنیات تحتیة وخدمات ذات جودة عالیة بهدف التوفر على 

كما عملت . جددة والسیاحة الثقافیةقطب جهوي للخدمات اللوجستیة والخدمات المالیة والنقل والطاقة المت

  ).دبي(على إنشاء منطقة تجارة حرة لتطویر القدرات التصدیریة 

ورؤیة أبو  2021الستكمال نفس النهج، قامت االمارات بإدراج عدة استراتیجیات وهي رؤیة االمارات 

ة، وأحد أهم وتهدف االمارات لكي تصبح مركزا لتجارة التجزئة والجمل. 2015وخطة دبي  2030ظبي 

مقاصد االستثمار السیاحي والعقاري في المنطقة وذلك من خالل توفیر إدارة فعالة، ودعم حكومي 

للمشاریع الكبرى، واقتصاد السوق میسر لحركة األموال والمعامالت، وترخیص لألجانب بامتالك 

   14.العقارات

الصناعة التحویلیة، قطاع التشیید والبناء ومن أهم القطاعات التي یعول علیها لتحقیق هدف التنویع قطاع 

حیث النهضة العمرانیة التي شهدتها الدولة من إعادة بناء المرافق والطرق والمدن الجدیدة بالدولة، وكذلك 

   15.قطاع النقل واالتصاالت فهذا القطاع یحقق نشاطا كبیرا وٕانجازاته السنویة تسیر حسب معاییر الدولة

تعد من بین بلدان التنویع الصاعدة لكونها تمكنت من  :نویع االقتصاديتجربة البحرین في الت  .3

تقلیل االعتماد على النفط، من أجل تنمیة الموارد االجمالیة الممكنة اهتمت البحرین بشكل كبیر بتنمیة 

وتحفیز قدرات القطاع الخاص، فاتجهت لتبني استراتیجیة دعم القطاع الخاص والعام وتعدیل قوانین 

وتعد هذه التوجهات من قبیل اهتمامها المرحلي . مار في اوجه النشاط االقتصادي غیر النفطياالستث

بصیاغة القوانین الداعمة للتنویع ورفع قدرات المشاركة بین القطاعین العام والخاص التي تعنى بإنتاج 

دادت مساهمتها في ویقع الناتج في أنشطة الفنادق والمطاعم في مقدمة البنود التي از . السلع والخدمات

أما . ، تلتها الصناعة التحویلیة، ثم العوائد من سوق األوراق المالیة2011الناتج المحلي االجمالي لعام 

األنشطة التي تدخل ضمن الصناعة التحویلیة فتركزت في صناعة األلمنیوم والصناعات البتروكیماویة 



عاملة في الصناعة التحویلیة، وكان للصناعات من إجمالي القوة ال %75التي توظف فیها البحرین قرابة 

  .منها %70هذه وقع مهم في تنامي صادرات البحرین حیث أسهمت بنحو 

كان لهذا التنویع أهمیته في اجمالي تجارة البحرین الخارجیة فقد ارتفعت حصة صادراتها غیر النفطیة الى 

  16.والتي تركزت في األلمنیوم ومنتجات األلبان واآلالت 2014من اجمالي صادراتها لعام   39.1%

تمكنت قطر في ثالثین عاما ان تصبح أحد الدول التي تواصل تحقیق  :تجربة قطر في التنویع .4

غاز توفرها على ثروة كبیرة من ال. نمو قوي، فهي تتمیز باستثماراتها في العدید من القطاعات االقتصادیة

على مستوى العالم دفعها إلى وضع استراتیجیة قویة من خالل التركیز على الغاز الطبیعي السائل من 

العوائد الناتجة عن هذا القطاع یتم استغاللها وٕاعادة ضخها في قطاعات أخرى بهدف تنویع . اجل تصدیره

والتجارة، والخدمات الحكومیة، االقتصاد في مجاالت مختلفة كالصناعة، والعقارات، والنقل، واالتصاالت، 

قطر تعتمد على هذا التنویع باالستثمار في رأس المال البشري من خالل اقتصاد قائم . والتعلیم، والریاضة

 17.على المعرفة

االطالع على تجارب الدول العربیة في التنویع االقتصادي نحلل بعض المؤشرات االقتصادیة  بعد

 2016العربي عن التنویع االقتصادي في الدول العربیة المصدرة للنفط المنشورة في تقریر صندوق النقد 

 .لمعرفة الدول التي حققت تنویعا اقتصادیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  



  2014 مؤشرات اقتصادية مختارة : الدول العربية المصدرة للنفط): 02(الجدول

  
  :المصدر

IMF,STAFF ,  Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries, 
Annual Meeting of ministers of finance, Manama, Bahrain, April 2016 page 13.  

  

الجدول أعاله أن حصة صادرات النفط والغاز من اجمالي الصادرات مرتفعة في كل الدول نالحظ من 

، أیضا  %28.5والغاز، باستثناء االمارات العربیة المتحدة التي بلغت حصة صادرات النفط %60تفوق 

في الیمن و %47، حیث تراوحت بین ارتفاع االیرادات المالیة او العوائد الضریبیة المحصلة عن النفط

حصة كبیرة من اناتج المحلي االجمالي في جمیع  كما یمثل النشاط الهیدروكربوني ،%في العراق 94

باإلضافة الى اعتماد النشاط في . البلدان، ماعدا الجزائر ،البحرین،االمارات العربیة المتحدة والیمن

  ).مشتقات النفط(القطاعات غیر النفطیة على النفط 



لعربیة النفطیة تعتمد بشكل كبیر اذا نستنج أنه رغم السیاسات المنتهجة لتنویع اقتصادیاتها ال تزال الدول ا

 .على مداخیل النفط عدا االمارات العربیة المتحدة التي نعتبرها اذا مثاال ناجحا لتنویع االقتصاد

V.  في التنویع االقتصادي الدول النفطیةتجارب 

  مالیزیا، اندونیسیا، الشیلي، النرویج، والمكسیك: الدول لتنویع صادراتها نذكر منهاتعددت تجارب 

في المیاه العمیقة، المطاط،  وموقع جغرافي متمیز،میناء تمتلك موارد طبیعیة متنوعة: مالیزیا .1

مالیزیا نجحت في . القصدیر والمنتجات الغابیة التي كانت قبل اكتشاف النفط سلعا أساسیة للتصدیر

ستمرة لتنمیة توفیر معدل ادخار مرتفع وثابت، وقامت باستثمارات ضخمة في استغالل األراضي وبرامج م

وتطویر انتاج المطاط وزیت النخیل، ایضا استثمرت في التكنولوجیا والبنیة التحتیة، الطاقة، االتصاالت 

بتعزیز صادراتها من المنتجات  1974- 1973بعد فترة حمائیة في الستینات، شرعت مالیزیا في . والنقل

نفیذ سیاسات لخفض تكالیف الید الرخیصة الثمن معتمدة في ذلك على تخفیض التكالیف من خالل ت

في أواسط الثمانینات، حولت استراتیجیتها الى منتجات أكثر  .العاملة وتسییر العالقات بین الموردین

تكنولوجیة وتطویر مهاراتها، تحریر هجرة  العمال المؤهلین، كثفت عدد طلبة الجامعات التكنولوجیة، 

بتمویل من االتحاد العام  لقت برامج تنمیة المهاراتخلقت عالقات بین جامعات استرالیة وكندیة وأط

 .للمنتجین وجامعة العلوم والتكنولوجیا

من أجل ذلك . كان تحسین اداء الصادرات أحد األهداف المهمة لسیاسة التنویع التي انتهجتها مالیزیا

ة لالدخار، كما عملت على الحفاظ على معدالت مرتفع. اختارت تدریجیا نظاما تجاریا أكثر انفتاحا

وقامت بعدة تخفیضات لعملتها الوطنیة، واعتمدت تدابیر مختلفة كإنشاء مناطق التجارة الحرة، ووضع 

آلیات لتمویل الصادرات، ودعم األبحاث وتطویر المنتجات والمؤسسات التجاریة بهدف خفض التكالیف 

 .وتحسین التنافسیة

شجیع الزراعة مقابل الثورة النفطیة، العودة الى سیاسات ت همیةااوضحت جیدا  :إندونیسیا .2

لعبت الحكومة دورا مهما بحیث تم استخدام عائدات . وتخفیض التكالیف الداخلیة لتشجیع تنویع الصادرات

النفط لتطویر موارد الغاز الطبیعي، من أجل تصدیره خاصة الى الیابان، واستخدامها كمدخالت إلنتاج 

باإلضافة الى . دعومة مما أدى الى ارتفاع كبیر للمردودیة الزراعیةوتم توزیع األسمدة بأسعار م. األسمدة

والتي مكنت من انشاء عدة ) INPRES(ذلك تعززت الزراعة واالقتصاد الریفي بعدة برامج مجتمعیة 

وقد شكلت البنیة التحتیة، خاصة في المناطق الریفیة، ربع . بنایات تحتیة محلیة كالمدارس والطرق

 .مة خالل الطفرة النفطیةاالستثمارات العا

حاجیات البالد وبأسعار منخفضة، وفي بدایة تمكنت اندونیسیا من توفیر زراعة قویة قادرة على تلبیة 

الثمانینات، عندما بدأت عائدات النفط بالتراجع، تحولت اندونیسیا من احالل الواردات الى التصنیع 



صادراتها معتمدة في ذلك على تخفیض التكالیف المحلیة  وقد انتهجت سیاسة لتنویع. الموجه الى الخارج

  .وتصنیع المنتجات ذات األجور المنخفضة

من أجل تفادي التقلبات الكبیرة لسعر الصرف اتخذت عدة اجراءات حیث قامت بتخفیض قیمة العملة 

ریة تدریجیا وقد تم تحریر السیاسات التجا. الوطنیة خاصة بالموازاة مع أي انخفاض كبیر ألسعار النفط

كما تم من جهة أخرى، . مما مكن المصدرین من الحصول على المدخالت المستوردة بأسعار رخیصة

 18.تحریر االستثمار األجنبي المباشر وخاصة ذو الصلة المباشرة بقطاع التصدیر

أكثر تنوعا  ولیةألم تصبح مصدرا رئیسیا للمنتجات المصنعة بل مصدرا للمواد : الشیلى .3

 .ودینامیكیة ومنتجات ذات قیمة مضافة مرتفعة تعتمد على المنتجات األولیة والموارد المتنوعة

من اهم العناصر االساسیة وراء نجاح التنویع االقتصادي في الشیلي هو وضعها لسیاسات مكنت من 

عدن الكبیر الذي عرفه م نتعاشتطویر االقتصاد بفضل جهد كبیر في مجال االدخار خاصة خالل اال

كما ركز أیضا على تحسین مناخ األعمال مما جعله یصنف في طلیعة بلدان أمریكا الالتینیة . النحاس

دولة شملها تقریر  189من بین  34المركز .(للبنك الدولي" ممارسة أنشطة االعمال"حسب تقریر 

2014 (  

على تطویر عدة صناعات قدمت الشیلي عدة أمثلة على السیاسات العامة الناجحة العمودیة التي ساعدت 

ویذكر على وجه الخصوص تعزیز التكیف والتطور التكنولوجي، وتوفیر البنیة التحتیة . كصناعة السلمون

والمعلومات والتنسیق بین العدید من صغار المنتجین والذي مكن من تطویر الشراكات بین القطاعین العام 

  .نتاجیة المنتجینوالخاص على المدى الطویل من أجل الرفع من قدرات وا

لتشجیع التنافسیة واالبتكار، وذلك بتمویل من الضرائب على  2005كما وضعت صندوقا في عام 

كما أنشأ أكثر . االستغالل المنجمي، وطور مجموعة من القطاعات بتمویل مشترك مع القطاع الخاص

االستثمار في رأس المال البشري رفیع  من جهة اخرى یشجع الشیلي. قطب قطاعي متمیز 50من 

  .المستوى خالل تخصیص الطالب منح للطالب للدراسة بالخارج

ركزت سیاسة الشیلي  للتنویع على استغالل امكانیاتها الزراعیة وتحریر القطاعات ضعیفة اآلداء، مثل 

    19.الخدمات

، وعلى اثر الهبوط الحاد 1986أكبر دولة مصدرة للنفط في أوروبا وبحلول عام  تعتبر :النرویج .4

، اتخذت الحكومة النرویجیة باقتراح من البرلمان ان یتم 1990في أسعار النفط، والتي لم تتحسن لغایة 

لتجنب اآلثار السلبیة الناتجة ) صندوق سیادي للثروة(إیداع االیرادات النفطیة المحققة بصندوق خاص 

 .دي الذي سبق ذكرهعن ایرادات الموارد الطبیعیة مثل المرض الهولن



داعما إلدارة طویلة االجل إلیرادات القطاع النفطي، والعمل على تراكم االصول  اصبح هذا الصندوق

المالیة الحكومیة من أجل التعامل مع االلتزامات المالیة الكبیرة في المستقبل، والمتعلقة بمتطلبات االنفاق 

متسارع، نظرا للتركیبة العمریة لسكان النرویج وطبیعة العام في مجال التقاعد والشیخوخة سیرتفع بشكل 

  20.توزیع قوة العمل بین القطاع العام والخاص

في نجاح التجربة النرویجیة إلدارة النفط، تمكنت النرویج من الصندوق السیادي  باإلضافة الى دور

عین العام والخاص، الحصول على نمو اقتصادي مستقر رغم تذبذب العوائد النفطیة بالشراكة بین القطا

وعلى عكس الدول النفطیة تتمیز النرویج بمعدالت انتاجیة مرتفعة . وارتفاع مستوى التشغیل واإلنتاجیة

  ومعدالت بطالة منخفضة

تعتبر تجربة المكسیك مثاال آخر على أن جهود تنویع الصادرات تتوقف على خلق بیئة : المكسیك .5

ي ساعد على تحقیقه انضمام المكسیك الى اتفاقیة أمریكا أعمال محفزة لتشجیع الصادرات، األمر الذ

الشمالیة للتجارة الحرة، وعلى غرار مالیزیا عكفت المكسیك على انشاء مناطق للتجارة الحرة، وحرصت 

على ضمان توفیر االجور الجذابة في سوق العمل، ولتعزیز بیئة األعمال، تم اطالق عدد من الحوافز 

   21.ى األسواقلتسییر نفاذ الشركات ال

VI. والتنویع االقتصادي قتصاد الجزائرياال: 

 وضعیة االقتصاد الجزائري حسب مؤشر التنویع االقتصادي .1

كما نالحظ  ارتفاع قیم  ، 2011انخفاض عدد المنتجات المصدرة بدایة من سنة ) 03(یظهر الجدول 

مما یدل على تركز الصادرات على عدد محدود وهو ما یتمثل في  1مؤشر التركز حیث تقترب من 

دل على عدم تنویع الصادرات وبالعكس  1الغالب على المحروقات، بینما مؤشر التنویع كلما اقترب من 

نویع اقتصاد كل من المغرب دل على تنویع الصادرات، حیث یظهر المؤشر ت 0أي كلما اقترب من 

  .ومصر ولیبیا على عكس الجزائر التي تعاني من التبعیة شبه المطلقة للقطاع النفطي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )2014- 2009(مؤشري التنويع والتركيز للصادرات دول شمال افريقيا من سنوات ): 03(جدول

   : االحصائيات املقدمة من طرف مؤمتر األمم املتحدة  للتجارة والتنمية على املوقع اعداد الباحثة باالعتماد على من :المصدر

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  

  

 السنة 2009 2010 2011 2012 2013 2014

م.ع م الرتكز م التنويع 

 م.

.م.ع م الرتكز م التنويع

 م

.م.ع م الرتكز م التنويع

 م

.م.ع م الرتكز التنويعم 

 م

.م.ع م الرتكز م التنويع

 م

.م.ع م الرتكز م التنويع

 م

القياس   

           

      

 االقتصاد

 الجزائر 106 0.554 0.792 108 0.523 0.782 98 0.538 0.719 98 0.540 0.724 95 0.541 0.733 99 0.490 0.743

0.536)

5( 

0.163)

5( 

241 0.516)5

( 

0.158)5( 246 0.537)5

( 

0.174)5( 245 0.548)5( 0.169)5( 247 
0.570)5(  0.152)5(  244 0.555)5(  0.151)5(  246 

 مصر

0.782)

5( 

0.765)

5( 

114 0.785)5

( 

0.795)5( 122 0.786)5

( 

 ليبيا 98 )5(0.771 )5(0.820 100 )5(0.798 )5(0.801 118 )5(0.798 )5(0.778 125 )5(0.827

0.641 0.157 236 0.638)5

( 

0.157)5( 224 0.655)5

( 

 المغرب 224 )5(0.153 )5(0.696 230 )5(0.156 )5(0.695 227 )5(0.168 )5(0.686 229 )5(0.164

 تونس 213 0.156 0.548 213 0.162 0.546 217 0.165 0.541 220 0.152 0.483 218 0.149 0.497 229 0.145 0.519

الصحراء  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 الغربية

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx


 تنویع االقتصاد الجزائريلالفرص المحتملة  .2

  ، )04(نستعرض الفرص المتاحة للتصدیر والتي یظهرها الجدول 

  االمكانیات المحتملة لتصدیر المنتجات): 04(الجدول 

  
   http://www.intracen.org/country/algeria                          :المصدر

  10/08/2017:تاریخ االطالع

http://www.intracen.org/country/algeria


  حیث تمتلك كل من المنتجات  من فئة  

 .السكر المكرر، في شكل صلب - 

 .الغازات النادرة  -.                        االمونیاك الالمائي - 

 .الخام أو المدبوغة الجلود -.                  التمور الطازجة والمجففة - 

 .المیثانول -.                         قولصالزجاج الم - 

 .الزنك –.                 المشروبات غیر الكحولیة - 

 الفطر الطازج او البرد –.                             حدید السكب - 

 .نترات االمونیوم –.                                 الخروب - 

 .المشتقات النفطیة –.                         داداتالفلین والس - 

 .االخطبوط المجمد او المجفف –.               المیاه والمشروبات المعدنیة - 

 .الجلود في حالتها الجافة –.                     مواد الفخار الطبیعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :الخالصة

األثر االقتصادي لالعتماد على النفط وما تسببه األزمات من  لقد تم التطرق في هذه الدراسة الى تحلیل

آثار على میزانیة الدول النفطیة، ثم الى االسباب التي تدفع الدول الى التنویع االقتصادي حیث یعتبر 

  .أهمها تفادي األزمات التي یسببها االعتماد المفرط على النفط

ادیاتها حیث كان أداء االقتصادیات العربیة متواضعا اعتمدت الدول النفطیة سیاسات عدیدة لتنویع اقتص

  .في تنویع الصادرات بینما نجحت كل من إندونیسیا، مالیزیا، الشیلى، المكسیك والنرویج

 ، ومنها ماسلع كانت تستورد سابقابإنتاج وذلك  سیاسة احالل الواردات لتنویع االقتصادمنها ما انتهج 

  یر لتنویع صادراتهاتبنت سیاسة التصنیع من أجل التصد

یعتمد  نجاح سیاسة الدولة في تنویع مصادر الدخلمن خالل تجارب الدول لتنویع اقتصادیاتها نستنتج أن 

  :على

استغالل عائدات النفط لتوفیر البنیة األساسیة الالزمة النطالق النمو في باقي القطاعات وتمویل  - 

  .استثمارها

التي تمتلك فیها الدولة مزایا نسبیة أو محتملة  منتجاتمع التركیز على التحسین اداء الصادرات  -

 .تمكنها من المنافسة في األسواق الدولیة

تشجیع االستثمار في القطاعي الفالحي وتوفیر االسمدة الستصالح االراضي وأجهزة الري  -

 .والمعدات الالزمة لالنتاج الزرعي

زمة كالمطارات والسكك الحدیدیة والموانئ االستثمار في البنى التحتیة كإنشاء الطرق والمرافق الال -

 .التي تزید من فاعلیة بیئة األعمال وتجذب االستثمار األجنبي المباشر

القطاع المالي والمصرفي بما یتالءم مع متطلبات التمویل الداخلي او األجنبي للمشاریع  ترقیة - 

 .االستثماریة

 .المعادن والطاقات المتجددةاستغالل الموارد الطبیعیة التي تملك فرص تصدیریة مثل  - 

تكوین المهارات وتدریب الید العاملة التقنیة باالستعانة ببرامج التبادل بین الجامعات المحلیة  - 

 .واألجنبیة للخبرات

 .طیر البرامج التعلیمیة حتى تتوافق أكثر مع متطلبات سوق العمل المحلي واألجنبيست - 

.انشاء مناطق حرة للتنبادل التجاري      
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