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      This study aims to identify economic diversification by addressing the various concepts and 

definitions associated with it and the justification for its adoption in the various economies of 

developing countries. This study is of great importance to countries, especially the rentier ones  

which suffer from large imbalances and distortions in their economic structures resulting from their 

dependence on the resource The only income, which comes through the possession of natural 

wealth sits in the forefront of oil, which made them characterized by unilateral economy. 

        The danger of dependence on this resource is reflected in the fact that its prices are linked to 

the world oil markets, with occasional sharp fluctuations and the consequent impact on economic 

growth and stability in these countries. Which prompted the International Monetary Fund to issue 

directives to diversify their economies to address these imbalances. 

         Therefore, many countries have sought to implement the strategy of economic diversification 

and success by adopting a package of economic diversification policies, which aim to restructure 

the economy and raise the level of contribution of alternative economic sectors in the GDP and 

improve the efficiency and effectiveness of these sectors. 

     Keywords: oil wealth, economic diversification, sovereign wealth funds, economic indicators. 
 

ومربرات اعتماده يف خمتلف اقتصاد�ت ، �دف هذه الدراسة إىل التعرف على التنويع االقتصادي �لتطرق ملختلف املفاهيم والتعاريف املرتبطة به

واليت تعاين من اختالالت وتشوهات كبرية يف هياكلها ، أمهية كبرية للبلدان خاصة الريعية منهاوذلك ملا يكتسيه هذا املوضوع من ، الدول النامية

مما جعلها تتصف ، واملتأيت من خالل امتالكها لثروات طبيعية يقعد يف مقدمتها النفط، االقتصادية النامجة عن اعتمادها على املورد الوحيد للدخل

  .�حادية االقتصاد

وما ، وما جيري فيها من تقلبات حادة بني احلني واآلخر.االعتماد على هذا املورد من خالل ارتباط أسعاره �ألسواق العاملية للنفط وتتجلى خطورة    

األمر الذي دفع صندوق النقد الدويل إىل إصدار توجيهات بضرورة التنويع يف . يصاحبه من أثر على النمو واالستقرار االقتصادي يف هذه البلدان

  . صاد��ا ملعاجلة هذه االختالالتاقت

ة وهلذا فقد سعت العديد من البلدان للعمل على تطبيق إسرتاتيجية التنويع االقتصادي وإجناحها من خالل تبين حزمة من السياسات االقتصادي     

وحتسني كفاءة وفاعلية ، ة البديلة يف الناتج احملليواليت يكون اهلدف منها إعادة هيكلة االقتصاد ورفع مستوى مسامهة القطاعات االقتصادي، التنويعية

  . هذه القطاعات

 .املؤشرات االقتصادية، صناديق الثروة السيادية، التنويع االقتصادي، الثروة النفطية: الكلمات املفتاحية
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للثروة النفطية مكانة عاملية عالية فهي املصدر الرئيسي للطاقة والعامل األهم للنمو االقتصادي منذ    

سياسية وعسكرية وأصبحت سالحًا قو�ً ، فلقد برزت أمهيتها يف جماالت اقتصادية، الستينات إىل غاية اليوم

بل احملور األساسي ، تعترب فقط مصدر للطاقةوإن الدول املنتجة للنفط ال . تعتمد عليها كل الدول املالكة هلا

فانيا �مريكا ولقد مت اكتشاف النفط يف والية بنسل. واالسرتاتيجي لتحريك عجلة التنمية االقتصادية العاملية

ولكن سرعان ما حتولت من أكرب املستوردين وذلك سنة ، لتصبح أهم قطب مصدر للنفط 1911سنة 

ومع االهتمام ". الذهب األسود"حتول األنظار وحبث عن مواقع النفط  حيث مثلت هاته السنة نقطة، 1948

غري من معادلة سوق النفط العاملي منتقال من سوق املشرتين  1973فإن االنتصار العريب لسنة ، �ملنطقة العربية

  . حيث مثلت الدول العربية أهم األطراف البائعة واملنتجة له، إىل سوق البائعني

اختلفوا يف كميات ، لنرويج واإلمارات العربية املتحدة واجلزائر كأهم الدول املصدرة للنفطولقد برزت ا    

لكن تشا�وا واتفقوا يف بناء اقتصاد�ت نفطية تعتمد على مورد �ضب من ، إلنتاج واإلمداد العاملي للطاقةا

ال أنه عليهم التوجه إىل التنويع ورغم كل هذا إ، خالل عوائده يف تنفيذ خططهم التنموية والنهوض �قتصاد��م

االقتصادي وعدم االعتماد على مورد واحد فقط  للتمويل االقتصادي وذلك من اجل النهوض �قتصاد متنوع 

هدف ضروري تسعى لتحقيقه معظم ، حيث أنه وهذا يستوجب عليهم التوجه لسياسة التنويع االقتصادي

ن االقتصاد ويعطيه   الظروف، واألهم من ذلك أنه خيلق فرص املرونة للتكيف مع تغريُّ الدول النفطية فهو ُحيّصِ

 إىلعمل متنوعة تستوعب األيدي العاملة الباحثة عن هذه الفرص، مما يُقلص من البطالة، كما ويؤدي التنــويع 

  .زيــادة القــيمة املضافة احمللية

أسعار النفط على القطاعات االقتصادية  إال أن الدراسات االقتصادية تشري إىل وجود أثر سليب لتقلبات    

وقد أصبح لزامًا على ، وعلى األداء االقتصادي بصفة عامة عند اخنفاض أسعاره) املرض اهلولندي(األخرى 

  .االقتصاد�ت النفطية االستفادة من اإليرادات النفطية لتنويع اقتصاد��ا ومواجهة الصدمات النفطية

 اإلشكالية الرئيسية : 

، راجعة إىل أمهيته املتزايدة عرب التاريخ، إن املكانة اهلامة اليت حيتلها النفط يف العامل اليوم وبدون منازع     

وانطالقا مما سبق وللتعرُّف على جتربة كل من ، �عتباره سلعة إسرتاتيجية هامة يف ا�تمع الصناعي احلديث

وعلى ضوء ما سبق يتمثل ، استخدام العوائد النفطيةالنرويج واإلمارات العربية املتحدة واجلزائر يف جمال 

  : اإلشكال الذي سنعمل على معاجلته من خالل هاته الدراسة يف املشكلة الرئيسية التالية
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 وما هو واقع . ما واقع إسرتاتيجية التنويع االقتصادي �لدول النفطية يف ظل تطور الثروة النفطية؟

 .لك؟اإلمارات واجلزائر من ذ، دول النرويج

 األسئلة الفرعية : 

  :من خالل هاته اإلشكالية ميكننا طرح تساؤالت فرعية اليت نراها ضرورية للوصول إلجا�ت املشكلة

 حمددات الطلب عليه يف السوق النفطية؟  هي ؟ وما ما هي أهم العوامل احملددة ألسعار النفط 

   ما هي األهداف املرجوة من تطبيق سياسة التنويع االقتصادي؟ 

  اإلمارات ، لداخلي واخلارجي لكل من النرويجما مدى مسامهة العوائد النفطية يف مؤشرات األداء ا

 العربية املتحدة واجلزائر؟ 

 فرضيات الدراسة : 

  : وكإجابة مبدئية عن التساؤالت الفرعية نفرتض

  ضة للصدمات إن تقلبات أسعار النفط جعلت كل من النرويج واإلمارات العربية املتحدة واجلزائر عر

خارجية، مما جعلها تتخذ تدابري وسياسات مبحاولة ختفيف حدَّة هاته التقلبات على اقتصاد��ا، فقامت 

اخنفاض األسعار على أدائها ة أخطار ع الفوائض املالية النفطية �ا��نشاء صناديق للثروة السيادية جلم

  .االقتصادي الداخلي واخلارجي

   تقليل خماطر إحالل طاقات بديلة حمل النفط والفقدان التدرجيي  االقتصاديمن أهم أهداف التنوع

وكذلك تقليص دور الدولة يف االقتصاد وإعطاء دور أكرب  ،صتها يف السوق النفطية العامليةلدول األوبك حل

 .للقطاع اخلاص

 اإلمارات ، النرويج هناك تفاوت يف مسامهة العوائد النفطية يف مؤشرات األداء الداخلي واخلارجي لكل من

 .العربية املتحدة واجلزائر

 مربرات اختيار املوضوع: 

من البديهي أن لكل �حث أراد اخلوض يف دراسة ما، أسباب ودوافع جتعله يتمسك مبوضوع حبثه ومن     

  : ، حيث ميكننا حصرها يف ما يلي)شخصي(هذه األسباب ما هو موضوعي وما هو ذايت 

 األسباب الذاتية :  

 يندرج املوضوع يف إطار ختصصنا اقتصاد عمومي. 

 حماولة إثراء معلوماتنا يف هذا ا�ال �عتباره موضوع الساعة. 
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 ميولنا الشخصي ملوضوع التنويع االقتصادي. 

 األسباب املوضوعية : 

 وأن تقلباته تنعكس ، )النفطي( أن االقتصاد الوطين يعتمد اعتمادًا شبه كلي على ما جينيه من هذا القطاع

 . �إلجياب والسلب على خمتلف القطاعات االقتصادية األخرى

 حتمية انتقال اجلزائر من االقتصاد ألريعي إىل التنويع االقتصادي . 

 حبيث أصبح هذا املوضوع مصدر اهتمام الكثري من االقتصاديني خاصة ، الطبيعة احلساسة للموضوع

ومنادا�م للدول النفطية �خذها ، للنجاح الذي حققته يف جمال استخدام العوائد النفطية نظراً ، التجربة النروجيية

 . كقدوة هلم يف كيفية استخدامهم لعوائدهم النفطية

 أهداف الدراسة وأمهيتها: 

 :األهداف التالية إىل يستهدف موضوع دراستنا

 املنتجة للنفطو�ثريها على اقتصاد الدول ، توضيح أمهية العوائد النفطية. 

  حتديد العالقة بني تقلبات أسعار النفط وتطور مؤشرات األداء االقتصادية الداخلية واخلارجية على

 . االقتصاد النروجيي واالقتصاد اإلمارايت واالقتصاد اجلزائري

 تقييم التجربة النروجيية والتجربة اإلمارايت واجلزائرية يف استخدام العوائد النفطية . 

 السابقة الدراسات:  

، أو مواضيع ، استخدام العوائد النفطيةبدائل النفط لقد سجلنا بعض الدراسات السابقة ختص مواضيع      

االقتصادي يف الدول النامية يف الكتب وأطروحات الدكتوراه على مستوى كليات العلوم ختص التنويع 

مقاالت االقتصادية التسيري يف اجلامعات اجلزائرية، كما أن أغلب الدراسات اليت تناولناها كانت يف شكل 

  : من بينهاوتقارير وأوراق حبثية 

 نوُّع االقتصادي النروجيي يف ظل حتد�ت الثروة الت"نوري دمحم عبيد الكصب، الباحث : الدراسة األوىل

، األوىل أغسطس، املكتب اجلامعي احلديث، ")املرض اهلولندي ولعنة املوارد وعدم اليقني(النفطية 

  .2015 ،اإلسكندرية

إظهار هذه الدراسة وهي التفاعل القوي بني الثروة النفطية عمل هذا الباحث من خالل هذا الكتاب على    

اإلنتاجية عامة وقطاع اخلدمات خاصة، إذ استخدمت هذه اإليرادات النفطية النروجيية النروجيية والقطاعات 

 %72منذ السبعينات يف رفع نسبة مسامهة القطاعات غري النفطية يف اهليكل اإلنتاجي، إذ بلغت أكثر من 



 د   ....................................................................................املقدمة العامة

درجة التنوع يف االقتصاد  ارتفاع، مما أدى إىل اخل..البنية التحتية من نقل وخدمات جتارية وماليةوتطوير 

  .النروجيي

 العوائد النفطية دراسة مقارنة بني جتربة اجلزائر  استخدام" الطالبة خالدية بن عوايل،: الدراسة الثانية

، )، اجلزائر2اقتصاد دويل، جامعة وهران : مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص(، "وجتربة النرويج

2015/2016. 

وقد تناولت فيها الطالبة موضوع استخدام العوائد النفطية مع إجراء مقارنة بني كل من جتربة اجلزائر وجتربة     

ببًا رئيسيًا يف جعل الدول النفطية تفكر يف النرويج، اليت عرفت تذبذب كبري يف عوائدها النفطية، وكان هذا س

إجياد وسيلة �جعة من أجل استخدام عوائدها النفطية يف ما يضمن هلا االستفادة منها على املدى الطويل،  

كما أن الطالبة وضحت أن االختالف يف جتربة اجلزائر وجتربة النرويج يكمن يف طبيعة الظروف االقتصادية 

  .لكل منها

 املفهوم : التنويع االقتصادي": مداخلة بعنوان، حمبوب بن حمبوب، عد�ن حمرييق: الثةالدراسة الث

امللتقى الدويل السادس حول بدائل (، "واألهداف واملربرات ومؤشرات قياسه مع اإلشارة للحالة اجلزائر

كلية   ،2016نوفمرب  02/03والبدائل املتاحة يومي النمو والتنويع االقتصادي يف الدول املغاربية بني اخليارات 

 .2017-2016) خلضر الوادي لتجارية وعلوم التسيري، جامعة محهالعلوم االقتصادية وا

فاهيم والتعاريف املرتبطة حيث تناول هذا الباحث إىل التعرف على التنويع االقتصادي �لتطرق ملختلف امل   

به، ومربرات اعتماده يف خمتلف اقتصاد�ت الدول النامية عن طريق إبراز عالقته �لنمو االقتصادي، �إلضافة 

إىل التعرف على أهم املؤشرات املستخدمة يف قياس التنويع االقتصادي �سقاطها على واقع االقتصاد اجلزائري 

ثالث متغريات متمثلة يف مسامهة قطاعات النشاط االقتصادي  من خالل 2011- 1998خالل الفرتة 

  .لتكوين الناتج احمللي اإلمجايل، تنوع الصادرات، تنوع مصادر اإليرادات العامة

 التنويع االقتصادي، مؤشراته، حمدداته، : "أمحد دبيش، مروة بوقدوم، مداخلة بعنوان: لرابعةالدراسة ا

امللتقى العلمي الدويل السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي يف الدول املغاربية (، "وعالقته �لتنمية

، )الوادي - خلضر محهبني اخليارات والبدائل املتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 

 .2016 ،نوفمرب 02/03: ليومي
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ة التنويع االقتصادي الكبرية للبلدان وخاصة الريعية منها، واليت حيث قام الباحث �سقاط الضوء على أمهي     

ة عن اعتمادها على املورد الوحيد للدخل، تعاين من اختالالت و تشوهات كبرية يف هيكلها االقتصادية النامج

  .واملتأيت من خالل امتالكها لثروات طبيعية يقع يف مقدمتها النفط، مما جعلها تتصف �حادية االقتصاد

 النفط اقتصاد( البرتويل االقتصاد إىل مدخل حول حماضرات"،  خملفي أمينة: الدراسة اخلامسة(- 

 االقتصادية العلوم كلية، LMD ليسانس الثالثة السنة برتويل وتسيري اقتصاد ختصص لفائدة، "األول اجلزء

  .2014 -2013، ورقلة -  مر�ح قاصدي جامعة، التسيري وعلوم والتجارية

 من النفطية الصناعة أساسيات استيعاب ضرورة حول واضحة دراسة تقدمي الباحثة هذه حاولت وقد     

 املورد هذا حول يدور ما وكل، "النفط" مبادة اخلاصة النظرية النفطية التعريفات وخمتلف، ومرتكزات مفاهيم

 على النفط مادة أمهية مدى أبرزت كما، صناعته مراحل، خصائصه، مقياسه، نشأته، �رخيه من الناضب

 غري أم) النووية الطاقة، احلجري الفحم، الطبيعي الغاز(  متجددة كانت سواء البديلة الطاقات مستوى

 على �ا املعمول البديلة الطاقات أهم ذكر مت حيث، )اهلوائية والطاقة املائية الطاقة، الشمسية الطاقة(  متجددة

 املستوى على أمهيتها إبراز �دف حديثة �حصائيات تعزيزها مت العرض هذا وخالل، العاملي املستوى

 .  االقتصادي

 حدود الدراسة : 

حيث متثل اإلطار املكاين يف االقتصاد النروجيي واالقتصاد ، هذه الدراسة �طار مكاين وزمايناعتمدت    

، أما يف اإلطار الزماين مشل موضوع دراستنا  األلفية اجلديدة وذلك نظراً لألحداث واالقتصاد اجلزائري اإلمارايت

، 2000االقتصادية والطفرات النفطية اليت طرأت يف تلك الفرتة، فلقد متَّ إنشاء صندوق ضبط املوارد سنة 

 .2014وأزمة  2008وتعرضت السوق النفطية إىل أزمتني كبريتني، أزمة 

  املستخدمةاملنهج واألدوات: 

كما . استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي من أجل وصف الثروة النفطية والتطور التارخيي ألسعار النفط    

املتعلقة بتقلبات أسعار  اعتمد� أيضًا على املنهج التطبيقي التحليلي يف الفصل الثاين �دف حتليل اجلداول

أما األدوات ، ية القتصاد كل من البلدان املدروسةالنفط وأثرها على مؤشرات األداء الداخلية واخلارج

  :املستخدمة يف الدراسة

 أدوات نظرية:   

 املسح املكتيب للوقوف على ما مت تناوله يف إطار دراستنا �دف إرساء الدعامة النظرية له.  
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 البحوث والدراسات السابقة اليت حتدد لنا جماالت الرتكيز اجلديدة يف هذا املوضوع.  

 شبكة االنرتنت جلعل حبثنا ال يهمل املستجدات اليت ترتبط مباشرة مبوضوعه البحث عرب. 

 طبيقيةأدوات ت: 

  البيا�ت املمنوحة من طرف املصادر الرمسية ملعاجلتها وعرضها بشكل ميكِّننا من الوصول إىل استنتاجات

حمددة قصد استخالص املؤشرات ولقد مت االستعانة �ملصادر الوطنية يف مواضع ، هلا عالقة مباشرة �ملوضوع

 .املتعلقة �لتنويع االقتصادي يف ظل حتد�ت الثروة النفطية

  بحثصعو�ت ال:  

  .وأيضاً قلة املعلومات، يف هذا البحث تتمثل يف تناقض بعض اإلحصائيات واجهناهاالصعوبة اليت 

 حمتوى البحث : 

  :الفرعية السابقة قسمنا موضوع البحث إىل فصلنيمن أجل اإلجابة عن السؤال الرئيسي والتساؤالت    

 اخللفية النظرية للثروة النفطية والتنويع االقتصادي للدول النامية"جاء حتت عنوان : الفصل األول" 

مث احلديث عن ، حاولنا فيها اإلملام بعموميات حول الثروة النفطية، والذي بدوره ينقسم إىل ثالث مباحث

خمتتمني دراستنا النظرية بعرض أهم بعض جتارب الدول ، تقلبات أسعار النفط الراهنة التنوع االقتصادي يف ظل

 .النفطية يف التنويع االقتصادي للدول النامية

 جتارب الدول النفطية يف التنويع االقتصادي"أما هذا الفصل فقد متت عنونته بعنوان : الفصل الثاين" ،

من خالل  التطرق إىل ، اإلمارات العربية املتحدة واجلزائر، رويجنظرة عامة حول النفط يف النفكان عبارة عن 

وأخريًا دراسة مدى مسامهة اإليرادات النفطية يف التنويع ، جتارب الدول النفطية يف التنويع االقتصادي

 . اإلمارات العربية املتحدة واجلزائر، االقتصادي للدول النرويج
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تمهيد:     

يتم احلصول  يأما كان ذلك املورد هو مورد ريعي  إذاإن اعتماد اقتصاد ما على مورد واحد، خصوصا        
سوى جهود وتكاليف استخراجه كالنفط مثال، فان ذلك االعتماد  وإنتاجهتُبذل جهود لصناعته  أنعليه دون 

عرَ  أيجيعل ذلك االقتصاد غري متسم بصفة االستقرار  ض للتقلبات اليت حتدث سواء يف داخل اقتصاد انه مُ
 .هيف خارج أو بلدذلك ال
وضرورة التنويع االقتصادي تظهر من خالل جتنب وحتاشي املخاطر والتقلبات اليت تكون نتيجة  أمهية إذن       

 املورد الواحد لدان ذاتينبغي على مجيع الب إذنالكبرية،  األمهيةللتنويع هذه  أنلالعتماد على مورد واحد، ومبا 
ك طريق التنويع االقتصادي، من اجل الوصول  أن بر األمان من تلك املخاطر والتقلبات، وذلك من  إىلتسُل

ال سواء الناجحة  اإلفادةخالل   أممن القطاع العام والقطاع اخلاص مع دراسة جتارب الدول يف ذلك ا
فاشلة) فتفيُدنا يف التجنُب وعدم اخلوض باإلجراءات اليت الثانية (ال أماتفيدنا يف النجاح  األوىلالفاشلة، ألن 

  .تسببت يف فشلها
فالتنويع هو هدف ضروري تسعى لتحقيقه معظم الدول النفطية فهو ُحيصِّن االقتصاد ويعطيه املرونة         

احثة عن للتكيف مع تغُري الظروف، واألهم من ذلك أنه خيلق فرص عمل متنوعة تستوعب األيدي العاملة الب
قلص من البطالة، كما ويؤدي التنــويع  ُ زيــادة القــيمة املضافة احمللية، وزيادة الناتج احمللي  إىلهذه الفرص، مما ي

السلع  إنتاجاملشاريع اجلديدة وعرب مسامهة املزيد من األيدي العاملة الوطنية يف  إقامةاإلمجايل من خالل 
  . واخلدمات

  قتصادي مبختلف جوانبه، سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث:ولإلحاطة بالتنويع اال     
 :مفاهيم عامة حول الثروة النفطية والبدائل المتاحة له المبحث األول.  
   :مفاهيم عامة حول التنويع االقتصاديالمبحث الثاني.  
 الناميةبعض تجارب الدول النفطية في التنويع االقتصادي للدول  أهمعرض  :لثالمبحث الثا. 
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  ل الثروة النفطية والبدائل المتاحة لهالمبحث األول: مفاهيم عامة حو 
، فهو املصدر األول واألساسي 1859منذ  اإلنسانيعترب النفط من أهم االكتشافات اليت توصل إليها      

 ا من عناصر احلياة اليوميةحيوي للطاقة، وحمور كل اإلنتاج الصناعي والزراعي يف العامل املعاصر، وقد أصبح عنصرا
من االنتفاع به يف أغراض   لإلنسانوقد مكن اكتشاف النفط إىل تطور الصناعة بفضل التقدم العلمي والتقين 

 يتم الوفاء السيارات للوقود عرب العاملمن احتياجات  %90كثرية ومتنوعة، يكفينا الذكر على سبيل املثال أنه 
اق جاء هذا املبحث ليمدنا باملفاهيم واألساسيات املتعلقة بالثروة النفطية يف هذا السيا عن طريق النفط، و 

  والبدائل املتاحة له. 
  المطلب األول: ماهية الثروة النفطية 

ال بد أوالً من التنويه بأن استخدام كلمة أو مصطلح النفط ليس موحدا يف مجيع األوساط العلمية عامة أو      
سنحاول عرض بعض أهم  على الصعيد العريب بشكل خاص أو الدويل بشكل عام، اجلامعية منها حتديدا سواء

ا وأمهيته ابعاملفاهيم هلا ونت   .نشأ
 الثروة النفطية فاهيم حولم - 1

لقد تعددت التعاريف واملفاهيم اليت أطلقت على هاته املادة السحرية واليت باكتشافها تغري جمرى حياة       
" وهذا يرجع إىل األمهية الذهب األسودل به األمر إىل إطالق مصطلح " البشرية مجعاء، فهناك من وص

  يف االقتصاد العاملي.  goldاالقتصادية الكبرية واليت أصبحت تضاهي أمهية الذهب 
 " أن كلمة البرتول هي باألصل كلمة التينيةpetroleum" وتتكون من جزئني "petro وتعين صخر "

 .1عها تصبح زيت الصخر" تعين الزيت وعندما جنمoleum"و
  البرتول هو سائل قامت اللون ولكنه حيتوي على عدة مئات من املركبات الكيماوية منها ما هو غاز كالبوتان

 . 2ومنها ما هو سائل كالبنزين ومنها ما هو صلب كالقطران
  أو أخضر النفط هو عبارة عن سائل زييت لزج كثيف حيتوي أيضا على مواد صلبة وأخرى غازية لونه بين

 .3لالشتعالغامق وقد يكون أسود أو عدمي اللون أحيانا ويتميز برائحة قوية وقابلية خارقة 

                                                             
  .01، ص: 2003"، دار النهضة العربية، دراسة اقتصادية سياسية –البترول العربي حسني عبد اهللا، " 1
دمة ضمن متطلبات نيل ( مذكرة مق - دراسة حالة الجزائر" - أهمية الثروة النفطية في االقتصاد الدولي واالستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات، وحيد خري الدين،"  2

  .04، ص: 2013 -2012بسكرة)،  –شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص: اقتصاد دويل، جامعة حممد خيضر 
 .12 ، ص:1981، ماي 280-80، الديوان الوطين حلقوق املؤلف اجلزائر، تسجيل قانوين باملكتبة الوطنية اجلزائر، رقم "ما هو البترول ؟"مصطفى ديبون،  3
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وكذلك على كربونات  هو سائل يتكون أساسا من اهليدرومن املفاهيم السابقة نستخلص املفهوم التايل: "      
األرض ويظل يف مكانه إىل أن خيرج  نسبة صغرية من الكربيت واألوكسجني والنرتوجني، يتكون ويتجمع يف باطن

بواسطة حفر  اإلنسانإىل سطح األرض بفعل العوامل الطبيعية كالشقوق أو الكسور األرضية أو يستخرجه 
 ."1اآلبار

 نشأة الثروة النفطية - 2
يقومون جبمع النفط املتسرب من املنافذ  النفط منذ آالف السنني، حيث كان األقدمون اإلنسانعرف         

استخدام القار لطالء وسد الشقوق يف سفينته،   "النبي نوح عليه السالم"، وذكرت التوراة األرضيةقوق والش
النبي موسى عليه "القار يف طالء الصندوق الذي وضعت فيه  "النبي موسى عليه السالم أم"كما استخدمت 

  .2يف اليم إلقاءهقبل  "السالم
اال، واليت فسرها العلماء فيما بعد كما عبد الفرس النار املستمرة االشتع       نامجة عن اشتعال غازات  بأ

التدفئة  أمهها أغراضواستخدم سكان مصر والعراق وبالد فارس النفط يف عدة  ،األرضالنفط املتصاعدة من 
والفعال يف القضاء على البناء، وحتنيط املوتى، طالء التوابيت ... الحتوائه على الكربيت  وأغراض واإلضاءة
احلربية مثل غمس السهام يف النار وإشعاهلا قبل قذفها فوق  األغراضكما استخدم النفط يف بعض البكترييا،  

" القار يف تعبيد الطرق يف حدائق بابل بنوخذ نصراملدن احملاصرة للدفاع عنها. كما استخدم امللك "  أسوار
وبالرغم من قدم استخدام ، 3ية تقطري النفطم بكتابة رسالة عن كيف950سنة  "بكر الرازي أبو"املعلقة. وقام 

يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، ففي  إالاكتشاف مكامن النفط مل حيدث  أن إالالنفط يف عدة دول 
. واكتشف مكمن النفط يف روسيا سنة األمريكيةاستخراج امللح يف الواليات املتحدة  أثناءم تدفق النفط 1830
  م.1858ا يف روماني وآخرم، 1856

عندما  األمريكيةبالواليات املتحدة  "بنسلفانيا"بوالية  "تتسفيل"اكتشاف جتاري كان يف مدينة  أولولكن     
وقد عثر دريك على  األرضبئر الستخراج النفط من جوف  أولم حبفر 1859يف  Edwin Derrick- - قام

برميل يف اليوم. ويعترب هذا احلدث بداية  35- 20يرتاوح بني  إنتاجقدم مبعدل  69.5الزيت اخلام على عمق 
  تاريخ عهد صناعة النفط.

افت الناس على البحث عن النفط، فتأسست عدة Edwin Derrickوبعد جناح "       " يف استخراج النفط 
بذلت جهود مماثلة يف عدة  أمريكااستخراج النفط يف  أخبارحلفر آبار الزيت. وبعد انتشار  أمريكاشركات يف 

                                                             
  .09، ص: 2006العراق،  -، كردستان1دار ئاراس للطباعة والنشر، طالبترول أهميته، مخاطره وتحدياته"، بيوار خنسي، "1- 

  .07، ص: 1986"، الطبعة األوىل، دار الفنون للطباعة والنشر، جدة، التطورات في سوق النفط، "امحد البار -2
، LMD، لفائدة ختصص اقتصاد وتسيري برتويل السنة الثالثة ليسانس الجزء األول" –القتصاد البترولي (اقتصاد النفط)"محاضرات حول: مدخل إلى اأمينة  خملفي،  -3

  .09، ص: 2014 - 2013ورقلة،   –قسم العلوم االقتصادية، قاصدي مرباح 
 من أصل أمريكي وكان أول من حفر بنجاح للنفطالعقيد دريكاملعروف أيضا باسم ،.  
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سنة، مكنه من  60االجنليزي "وليم الرس" عقد امتياز ملدة  اإلعمالرجل  إيرانم منحت 1901، ففي دول
، قدم 1200م من منطقة مسجد السليمان بالقرب من عبدان على عمق 1908ماي  26استخراج النفط يف 

اهلند، البريو، املكسيك، ، اليابان، أملانياالنفط ينتج يف كل من رومانيا، كندا، ايطاليا،  أصبحم 1910وحبلول 
م 1927م. ويف 1914يف جزر البورينو الربيطانية، مث فنزويال سنة  اإلنتاجم بدأ 1911، اندونيسيا. ويف األرجنتني
ويف  م مت اكتشاف النفط يف البحرين،1932حقول النفط يف كروك. ويف  أولالشركة العراقية للنفط  أكملت
م مت اكتشاف النفط 1956وسنة  على التوايل. كة العربية السعوديةاكتشف يف الكويت و اململ 1938و 1936

  .1م اكتشف يف النرويج1967يف اجلزائر، ويف سنة 
 أهمية الثروة النفطية:  - 3

تزداد أمهية النفط يوما بعد يوم، وذلك تبعا لتعدد مشتقاته وتزايد استعماالته يف مستلزمات احلياة اليومية،      
خلام بدراجاته املختلفة للحصول على مشتقات نفطية أخرى هامة مثل البنزين، غاز حيث يتم تكرير النفط ا

  .2، زيت الغاز/ الديزل وزيت الوقودالغازولنيالبرتول املسال، 
  :3كما تكمن أمهية البرتول يف عدة نواحي أبرزها ما يلي       
 حد كبري اخلطوط الرئيسية للسياسة ىل النواحي االقتصادية السياسية واحلربية، مما جيعل هذا املورد يرسم إ

 العاملية وسيزداد أمهيته سنة بعد سنة.
  تظهر أمهية البرتول من خاصية االحتكار اإلنتاجي واحتالل مناطق حمدودة للجزء األكرب من التكوينات

 رتول.وحتكم عدد حمدد من الشركات يف اجلزء األكرب من اإلنتاج ويف النقل والتكرير ويف خريطة جتارة الب
 .ختضع دراسة البرتول يف حتديد مناطق اإلنتاج 

  المطلب الثاني: عرض وطلب النفط
ا مبتابعة مستمرة ملا يقوم به      تستحوذ سوق البرتول العاملية على قدر كبري من االهتمام العاملي، وحتظى تطورا

اته الواضحة يف اقتصاديات البلدان البرتول من دور حيوي يف حتريك عجلة االقتصاد العاملي فباإلضافة إىل تأثري 
املستهلكة، يؤثر البرتول بشكل حاسم يف اقتصاديات البلدان املنتجة من خالل توفري الطاقة والتمويل الالزم 

  لتنميتها االقتصادية واالجتماعية. 

                                                             
  .10في، نفس املرجع، ص: أمينة خمل 1
  . 2013، يناير 6دولة الكويت، السلسلة اخلامسة، العدد الذهب األسود"،  –"إضاءات مالية ومصرفية معهد الدراسات املصرفية، 2 
  .21بيوار خنسي، نفس املرجع، ص:  3
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فط خيتلف عرض النفط عن بقية املواد األولية األخرى، حيث تتميز النفقات يف صناعة الن :عرض النفط - 1
يف كثري من  اقتصاديةالصناعة مرتبطة بعوامل غري ة إىل أن قرارات اإلنتاج يف هذه مبميزات خاصة، باإلضاف

  األحيان، األمر الذي جيعل من الصعب التنبؤ مبستويات العرض. 
تعترب النفقة من احملددات األساسية للعرض، حيث أن منحىن العرض هو  :النفقة في الصناعة النفطية -1- 1

شتقاق منحىن النفقة احلدية لذلك من الضروري عند دراسة عرض النفط دراسة النفقة يف الصناعة نتيجة ا
للنفط، حيث هناك عدد من املالحظات املتعلقة بالنفقة يف صناعة النفط تتطلب منا توضيحها قبل دراسة 

  النفقة على مستوى الصناعة:
 ا على النفقة التقديرية وليس على النفقات التارخيية.القرارات اليت ميكن اختاذها يف صناعة النفط تعتمد كله 
  صعوبة املقارنة بني املستخدم واملنتج، حيث يرتتب على ذلك صعوبة املقارنة بني السعر والنفقة لكل وحدة

من الوحدات املنتج. إذ يتطلب املنتج يف مرحلة البحث والكشف عن االحتياطات (ملرحلة التنمية) التحقق من 
ديد حجمها، أما يف مرحلة اإلنتاج فيتم حتويل االحتياطي إىل الواقع وضع حدا فاصال بني نفقات وجودها وحت

االستكشاف ونفقات التنمية، إذ متثل األخرية اختبار مدى إمكانية استغالل احلقل ألغراض جتارية باإلضافة إىل 
ت تعرتض إجراء املقارنة بني املنتج عمليات رفع أو احلفاظ على الطاقة اإلنتاجية للحقول. كما أن هنا صعوبا

 واملستخدم فيها مثل الزيادة أو النقص يف حجم االحتياطات.
   يف احلالة العادية ملنشأة تستخدم مدخالت متجددة ال يؤثر قرارات زيادة اإلنتاج احلايل على نفقات اإلنتاج

العمل والنفقات املادية إلنتاج الوحدة يف املستقبل إذ يتكون السعر من النفقة احلدية لإلنتاج، أي من رأمسال 
األخرية من الناتج. لكن يف احلاالت اليت تتضمن استخدام منتجات غري متجددة أو ناضبة سوف يؤدي قرار 
إنتاج برميل النفط اليوم إىل عدم إمكانية إنتاجه يف وقت آخر يف املستقبل، أي قرار اإلنتاج اليوم يرتتب عليه 

 منها سعر النفط باإلضافة إىل تكلفة اإلنتاج كما تسمى بنفقة الفرصة البديلة.نفقة الفاقد واليت يتض
انقسم االقتصاديون يف جمال تقدير النفقة يف صناعة النفط إىل  :النفقة على المستوى الكلي للصناعة  -2- 1

ا متزايدة النفقات ا صناعة متناقصة النفقات، أما الثاين فريى أ   .1اجتاهني، يبني األول أ
 هذا االجتاه العديد من االقتصاديني العاملني يف جمال الصناعة  يتبىنعة النفط صناعة متناقصة النفقة: صنا

فاملنتج الفرد يف ظل املنافسة يواجه طلبا كامل  ،2النفطية، إىل أن ظهرت دراسات أخرى تعارض هذا االجتاه
                                                             

، 2013"، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، اجلزائر، ة المالية العالمية)األزمات النفطية والسياسات المالية في الجزائر( دراسة على ضوء األزمداود سعد اهللا، " 1
 .13 - 11 ص ص:

  .75، ص: 1970 ، طرابلس،1"، طحروب االمتيازات وأسعار النفط في منظمة األوبكحممد اخلروشي، " 2
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بات السعر فإن كل منتج يستطيع أن يزيد من املرونة وسعرًا للسوق ال ميكنه أن يؤثر فيه اقتصاديات احلجم مع ث
اإلنتاج، فإذا مل يتوقف منحىن النفقة املتوسطة عن االحندار فإن الصناعة البد وأن تتجه إىل بناء  أرباحه بزيادة

عن الطلب الكل، ومن مث تنخفض األسعار إىل احلد الذي يرغم فيه  ،طاقة إنتاجية تدفع إىل بكميات تزيد
لكن يف الصناعة املتناقصة النفقة ال تبلغ خبروج عدد من املنتجني حالة  على اخلروج من السوقتجون الصغار املن

 التوازن الكامل واملستمر إال عن طريق إحدى اآللتني:
 إما أن خيتفي مجيع املنتجني ما عدى منتج واحد. -
يسمى باتفاقية اإلبقاء أو أن يتخلى مجيع املنتجني عن استقالهلم ويندجموا يف شركة واحدة، من خالل ما  -

 على حجم العرض عند سعر يسمح بتحقيق أرباح للجميع.        
يف هذه احلالة تعرف النظرية االقتصادية باالحتكار الطبيعي، أي أن املنافسة البد أن تتالشى يف الصناعات      

قرار يف السوق. وقد رأى ذات النفقات املتناقصة ليحل حملها االحتكار، وهو احلل الوحيد الذي حيقق االست
ا متناقصة النفقة بسبب ما تتميز به كثافة رأمسالية  أصحاب هذا الرأي أن الصناعات النفطية تتميز بأ
وتكنولوجية، وباإلضافة إىل ذلك يرى أصحاب هذا االجتاه أن النفقات تتناقص يف األجل القصري واملتوسط 

  لألسباب التالية املتعلقة بعملية اإلنتاج: 
 تشمل مجيع النفقات قبل أن يتدفق البرتول من احلقل وأمهها نفقات البحث والتنمية لنفقة الثابتةا :

واالستمرار واملعدات الرأمسالية اليت يلزم إقامتها لرفع البرتول من باطن األرض وفضل الشوائب وختزينه ونقله إىل 
فقة الكلية للوحدة حبيث يرتتب على ذلك أن ميناء التصدير وشحنه، ومتثل هذه النفقات اجلزء األكرب من الن

نصيب الوحدة منها يتناقص كلما زاد عدد الوحدات املنتجة ألن حجمها الكلي يتوزع على عدد متزايد اإلنتاج 
ا تكون اجلزء األكرب من النفقات يف صناعة النفط.  مع األخذ يف االعتبار أ

 غيل اليت نستلزمها مجيع العمليات اليت تبدأ برفع البرتول من : هي النفقة اجلارية أو نفقة التشالنفقة المتغيرة
احلقل وتنتهي بشحنة وحيث أن أغلب حقول البرتول بالتدفق التلقائي بفعل قوة الدفع الطبيعية ويستمر هذا 
 التدفق التلقائي لفرتات زمنية متفاوتة، فيمكن توقع ثبات النفقة املتغرية لكل وحدة منتجة خالل فرتة التدفق
التلقائي. قد تتجه النفقة املتغرية إىل االخنفاض يف بداية استغالل احلقل نتيجة للثبات النسيب يف بعض عناصر 

 .1نفقات التشغيل مثال مصروفات اإلنتاج

                                                             
   .16 - 14داود سعد اهللا، نفس املرجع، ص ص:  1



 
 .................................الفصل األول: الخلفية النظرية للثروة النفطية والتنويع االقتصادي للدول النامية...............

 
14 

 تمع هي  ،غ من املال تقوم الدولة بتحديدهوهي مبل: اإلتاوة ويقتصر دفعه على طبقة معينة من أفراد ا
فترتتب عليه منفعة خاصة واألصل يف اإلتاوة أن تكون  ،مقابل عمل عام قامت به الدولة، بقة مالك العقاراتط

. ويتم حتديد نسبة اإلتاوة باإلنفاق 1مقابل التحسني الذي أدخل على العقارات اليت يف نطاق األعمال العامة
 .2عدل املتفق عليهمع املالك والقائم باالستغالل قبل البدء يف اإلنتاج مث تدفع مع بدأ اإلنتاج بامل

 :عارض بعض الكتاب فكرة تناقص النفقة يف صناعة النفط، ومن ي صناعة النفط صناعة متزايدة النفقة
ال"أدلمان"هؤالء األستاذ   .3، والذي قدم مربرات معقولة تدعم فكرته يف هذا ا

 ألول املبنية على مربرات أصحاب االجتاه ا "أدلمان": لقد عارض تناقص النفقات واالحتكار الطبيعي
تناقص النفقات يف صناعة النفط وما تؤدي إليه من احتكار طبيعي وارتفاع نسبة النفقات الثابتة مقارنة 

 وفرات النطاق أو بتناقص النفقات.بالنفقات املتغرية، فليس لنسبة النفقات املتغرية عالقة بِ 
 يف دراسة نفقات النفط  "أدلمان" : يوضحالنفقات المتزايدة والنفقات المتناقصة في صناعة النفط

 : 4وحتليل عناصرها إلثبات وجهة نظره النقاط التالية
عملية حتديد حدود احلقول القابلة لالستغالل التجاري ويتم ذلك بصفة عامة عن طريق حفر اآلبار  التنمية: -

فقط  %2تحدة األمريكية وإعدادها لإلنتاج، وعادة ما تكون معظم االكتشافات غري جتارية مثال يف الواليات امل
 من احلقول املكتشفة ذات أمهية جتارية.

كلما ازداد اإلنتاج ترتفع النفقة للربميل، وحىت مع عدم أخذ األعمال والنفقات   نفقات تشغيل البئر: -
  اإلضافية للبئر مثل فصل املياه وغريها يف االعتبار.

من  %40در الطاقة الرئيسية إذ يشكل حوايل حيتل النفط املرتبة األوىل من بني مصا الطلب على النفط: -2
إمجايل استهالك الطاقة يف العامل، فضال عن استخداماته املتنوعة كمواد أولية (قيم) يف كثري من الصناعات ومنها 

، ويف معظم الدول الصناعة مباشرة  ،5صناعة األمسدة وغريها ففي املدى املتوسط يرتبط استهالك الطاقة عامليًا
قتصادي، وذلك عن طريق معامل مرونة الطلب على الطاقة، ففي املاضي كان الطلب ينمو موازيا متامًا بالنمو اال

                                                             
  . 570، ص: 2004، سلطان للنشر، القاهرة، مصر، 1ط سلطة ولي األمر في فرض وظائف مالية الضرائب (دراسة فقهية مقارنة)"،" صالح الدين عبد احلليم سلطان، 1
  .16داود سعد اهللا، نفس املرجع، ص:  2
هورياحلزب اجلم وهو عضو يف ،الواليات املتحدة األمريكية من دبلوماسي هو.  

3 Ngodi," Etanislas Pétrole et géopolitique en Afrique centrale", Paris, L'Harmattan, 2008. P: 255. (Défense, stratégie et 
relation internationales). 

  . 37، 35، ص ص: 1983، منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، الكويت، "صناعة النفط العربيةإبراهيم عبد اهللا إمساعيل، " 4
، (مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجستري دور صناديق الثروة السيادية في ترشيد اإليرادات النفطية العربية مع اإلشارة حالة أبو ظبي"عبد الكرمي سليماين، "  5

 .35 ، ص:2014- 2013بسكرة)،  -يف العلوم االقتصادية، ختصص: اقتصاد دويل، جامعة حممد خيضر



 
 .................................الفصل األول: الخلفية النظرية للثروة النفطية والتنويع االقتصادي للدول النامية...............

 
15 

 ةلنمو االقتصاد العاملي، حبيث كان معامل املرونة حوايل الواحد الصحيح (منو الطلب على الطاقة سنويًا باملائ
  .1)ةيساوي النمو السنوي يف االقتصادي العاملي باملائ

هناك عدد من العناصر اليت تتحكم يف حتديد الطلب العاملي على النفط :ب على النفطمحددات الطل -1- 2
  :2ميكن إجيازها يف النقاط التالية

 فكلما ارتفع دخل الفرد متوسط دخل الفرد ، : يؤثر متوسط دخال الفرد على االستهالك الطاقة تأثريًا كبريًا
ك الفرد من الطاقة يعترب مؤشرا ملستوى املعيشة. ارتفع معه حجم استهالكه من الطاقة، حبيث أصبح استهال

 تضح ذلك من مقارنة أرقام استهالك الفرد من الطاقة يف الدول الصناعية والنامية.او 
 ثر السعر على الطلب يتوقف تأ:الطلب على الطاقة مثل أي سلعة أخرى بعالقة عكسية مع السعر يرتبط

يالحظ أن هذين العاملني يكون تأثريمها أكرب الطلب السعرية، لطاقة ومرونة على عاملني أساسني مها بدائل ا
 لفرتة الطويلة فقط، مبعىن يصعب إحالل بديل الستخدام النفط كمصدر للطاقة يف الفرتة القصرية.ل
 سيق وأن أفدنا أن الدول الصناعية نستهلك أضعاف ما تستهلكه الدول النامية من وطنيهيكل الناتج ال :

أساسا إىل أمهية مركز القطاع الصناعي يف هيكل الناتج ف هذه الدول مع الدول مع ما  الطاقة، ويرجع ذلك
يكل إنتاج الدول النامية الذي يتميز  تتميز به من استهالك كثيف للطاقة. خاصة الصناعات اإلنتاجية مقارنة 

 .االستخراجيةعمومًا بسيطرة القطاعات األولية مثل الزراعة والصناعات 
 تفع استهالك الطاقة يف الدول اليت يزداد فيها الربد يف الشتاء واحلرارة يف الصيف عن املناطق : ير المناخ

  املعتدلة املناخ.
 الطلب على نفط األوبك:  -2- 2

يتجه  الطلب على نفط األوبك إىل أن يكون طلبًا متممًا إلمجايل الطلب على برتول العامل، ولقد مت تنمية      
  .1973قبل زيادة األسعار يف عام  أالسكا حبر الشمال والنفط من خارج األوبك من 

وبالتايل ميكن القول أن النفط كان سيتم إنتاجه من هذه املناطق حىت لو كانت النفقات أعلى من سعر      
السوق، ومن مث ينظر إىل إمجايل الطلب على نفط األوبك كطلب مكمل أو متمم إلمجايل الطلب العاملي على 

تعمل كل موارد الطاقة غري النفط والغاز بأقصى طاقة هلا وحيث قيمة االستثمارات إىل زيادة الطاقة، وحيث 

                                                             
"، جملة املستقبل العريب مركز دراسات "إمكانات أوبك الخليجية في السوق العالمية مع إشارة خاصة إلى نفط العراقيهيثم عبد اهللا سلمان، أمحد صدام عبد الصاحب،  1

  . 29، ص: 2008اخلاص بشهر كانون األول، ديسمرب ، 358الوحدة العربية، العدد 
  .25 ،24ص ص:  داود سعد اهللا، نفس املرجع، 2
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تلك املوارد بصرف النظر عن اجتاهات األسعار، فإنه ميكن القول أن الطلب على نفط األوبك يتأثر بالقيود 
 .1املادية على بدائل الطاقة أكثر من تأثره بأسعار الزيت اخلام

  البدائل المتاحة للنفط المطلب الثالث:
إن انتقال العامل إىل بدائل الطاقة اجلديدة واملتجددة سوف يستغرق زمنا طويال وبالرغم من اجلهود الدولية     

املبذولة يف تنويع مصادر الطاقة والبحث عن بدائل بغية تقليص االعتماد على النفط. فإن النتائج ال تزال 
  وللطاقة نوعان منها متجددة ومنها الغري متجددة.حمدودة وال يفي بالغرض املطلوب، 

الطبيعة  تشمل الطاقة املستمدة من تعترب الطاقات املتجددة طاقات غري ناضبة وهي : الطاقات المتجددة -1
  .اخل...الشمسية والرياح والطاقة املائيةكالطاقة 

يف الدول  للنفطواملتاحة نف الطاقة الشمسية من أوىل الطاقات املتجددة والبديلة تص: الطاقة الشمسية -1-1
 .النامية

  الطاقة الشمسية  مفاهيم عامة حول - 1-1- 1
 ناتج التفاعالت النووية " :مسية هيالطاقة الش إنThermonuclear  اليت حتدث يف الشمس، وتصل

اليت يتم حجب كمية  -طاقتها احلرارية إىل األرض على صورة طاقة إشعاعية مكونة من األشعة فوق بنفسجي
 .2"واألشعة املرئية واألشعة احلمراء ( األشعة احلرارية)- اسطة الغالف اجلويكبرية منها بو 

 د صديقةً  ": تعرف أيضا ا تـُعّ ّ ة من أهم مصادر الطاقة املتجددة، ومن أكثرها نظافةً، كما أ ّ الطاقة الشمسي
دم من استغالل هذا للبيئة، فمصدرها الضوء واحلرارة املنبثقان عن كوكب الشمس، وقد متّكن اإلنسان منذ القِ 

ذه املهمة، ومن  املصدر وتسخريه يف توليد الطاقة، كما متّكن من إجياد وسائل وتقنيات تساعده على القيام 
ة الصادرة عن الشمس بإحدى طرق التسخني املباشر، أو عن طريق حتويل  ّ هذه التقنيات: استخدام الطاقة احلراري

 .3"ربائيةميكانيكي من طاقة احلركة أو إىل طاقة كه
   ومن التعاريف السابقة استخلصنا أن الطاقة الشمسية هي" أوىل الطاقات املتجددة والبديلة للنفط، ملا

ا تعترب أكثر مصادر الطاقة املعروفة وفرة،  متتازه من خصائص متيزها عن الطاقات األخرى املتجددة، حيث أ
 ها متعددة أوجه االستخدام".وسهولة حتويلها إىل معظم أشكال الطاقة األخرى مما جيعل

                                                             
  .31، 30نفس املرجع، ص ص:  1
إدارة برامج  - ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم"مصادر الطاقة النظيفة (أداة ضرورية لحماية المحيط الحيوي العربي)"وهيب عيسى الناصر، حنان مبارك البوفالسه،  2

  .07جامعة البحرين، ص:  -العلوم والبحث العلمي
  .36:22، على الساعة: 08/03/2017"، بتاريخ: /http://mawdoo3.comمت اإلطالع على املوقع: " "الطاقة الشمسية"،حلياري، مقالة بعنوان: إميان ا 3
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 استخدامات الطاقة الشمسية - 1-2- 1
   ت:تعددت استخدامات طاقة الشمس منذ القدم وحىت وقتنا احلاضر، نذكر هنا أبرز تلك االستخداما

  تشمل منظومات التدفئة وتسخني املياه لألغراض املنزلية والصناعية، حيث تُعدمـن  ة:االستخدامات الحراري
 امليـاه، حتليةمنظومـات . و الشمسية يف األبنية السـكنية اسية األكثر عملية ألنظمة الطاقةاألس االسـتخدامات

الشمسية  الطاقـة ومنظومات جتفيف احملاصيل الزراعية ، و الطباخات الشمسية، ومنظومة التربيد حيـث تُعـد
التربيد الشمسي  أجهـزة أفضل وسيلة للتربيد فكلما زاد اإلشعاع الشمسي حصلنا على تربيد أفضل، وكانـت

إىل مخسة أضعاف  أكثر كفاءة، ولكن تكلفة التربيد الشمسي تكون أعلى من السعر احلايل للتربيد من ثالثة
 .حلرارة وتوليد الكهرباء تكلفته االعتيادية، ويعود السبب الرتفاع كلفة مواد التربيد الشمسي، ومعدات جتميعا

 ل باخلاليا الشمسية من أهم وسائل حتويل الطاقة الشمسية إىل طاقة  يعد التحوي :الستخدامات الكهربائيةا
املنظومات بسهولة النصب والتشغيل واملوثوقية يف اإلنتاج وعدم االحتياج إىل الصيانة  كهربائية، ومتتاز هـذه

 .1سنة25) ( وعمرها التشغيلي أكثر من تلوث البيئة املستمرة وعدم
، إن طاقة الرياح مستمدة من حركة اهلواء والرياح :طاقة الهوائية)اقة الرياح (الطمفاهيم عامة حول  -1-2

 وهلا جمموعة من التعاريف واالستخدامات نذكرها كاآليت:
 مفهوم طاقة الرياح - 2-1- 1
  ا ذات ثالثة أذرع تديرها الرياح  وتوضع  إنتاج الطاقة من الرياح بواسطة حمركات أو توربينات"تعرف على أ

يلة وتعمل كما تعمل املراوح ولكن بطريقة عكسية، فعوض استخدام الكهرباء إلنتاج الرياح  على قمة أبراج طو 
 .2"كما تفعل املراوح تقوم هذه التوربينات باستعمال الرياح إلنتاج الطاقة

 :ا طاقة مستمدة من حركة اهلواء والرياح. عرفها اإلنسان منذ القدم واستخدمها يف تسيري " تعرَّف أيضًا بأ
ن الشراعية ويف أغراض زراعية وصناعية متعددة. ويرتبط اليوم مفهوم هذه الطاقة باستعماهلا يف توليد السف

الكهرباء بواسطة "طواحني هوائية" وحمطات توليد تنشأ يف مكان معني ويتم تغذية املناطق احملتاجة عرب األسالك 
 . "الكهربائية

                                                             
يل درجة املاجستري يف هندسة القوى امليكانية، كلية اهلندسة ، ( دراسة أعدت لن"دراسة وتنفيذ وتحسين أداء محطة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية"علي ناجي محودي،  1

 .05، 04، ص ص: 2009 -2008سوريا)،  -امليكانيكية والكهربائية، قسم: القوى امليكانيكية، جامعة تشرين، الالذقية
 ربينات الطاقة احلركية لسائل إىل نوع خاص إىل طاقة احلركية وهي طاقة هي أجهزة ذات عضو دوار، يديرها سائل أو غاز متحرك مثل املاء، البخار، الغاز أو اهلواء، تغري التو

  الدوران اليت تستخدم لتحريك اآلالت.
)"، جملة دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر( ، "الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائرحدة فروحات 2

  .150، ص ص: 2012اجلزائر،  –، خمرب اجلامعة: املؤسسة والتنمية احمللية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 11العدد  الباحث،
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  ا: "طا نستخلصومن التعاريف السابقة قة مستخرجة من الرياح باستخدام توربينات الرياح إلنتاج الرياح بأ
الطاقة الكهربائية، وطواحني اهلواء من أجل الطاقة امليكانيكية ومضخات الرياح لضخ املياه أو لدفع أشرعة 

 السفن".
  : ائد استخدامات طاقة الرياح كما يليتعددت فو : فوائد استخدامات طاقة الرياح - 2-2- 1
 مصدر كهرباء نظيف ومالئم للمناخ وبأسعار تنافسية. توفر طاقة الرياح 
   ا ختلق توربينات الرياح فرصًا للعمل وفوائد للمناطق اليت تعاين من الضعف يف الناحية االقتصادية. كما أ

ختلق فرًصا للعمل يف تصنيع التوربينات وخدمات التخطيط والصيانة وحتقق دخالً للمجتمعات احمللية من وراء 
 دات الضرائب ودفع إجيارات الستخدام األراضي.جين عائ
 ليت تستهلك تغطي توربينات الرياح جمموعة كبرية من التطبيقات بدءًا من اليت تستهلك بضعة كيلو واط إىل ا

كيلو واط متد املزارع والقرى  10فالتوربينات اليت تقع خارج الشبكة وتصل طاقتها إىل . العديد من امليجا واط
قة. أما مزارع الرياح البحرية اليت تصل طاقتها إىل عدة مئات من امليجا واط فلديها قدرة مثبتة على الصغرية بالطا

 تغذية الشبكات الكهربائية التابعة للمناطق الصناعية بالطاقة.
  كان ذلك يف َ تعد توربينات الرياح أساسًا مثاليًا ملزج طاقة ما بغريها من مصادر الطاقة املتجددة. سواء

 .1الكهرباء العامة أو شبكات الكهرباء املصغرة شبكات
تعترب الطاقة املائية نوع من أنواع الطاقة املتجددة وهلا عدة مفاهيم واستخدامات سنذكر  الطاقة المائية: -3- 1

 منها ما يلي: 
 الطاقة المائية:  مفاهيم عامة حول - 3-1- 1
 ا ار الطاقة الكامنة والقدرة اليت متثلها كميا" تعرف بأ ت كبرية من املياه، يف املسطحات املائية أو األ

  .2"اجلارية والشالالت حيث تكون القدرة احلركية للمياه يف أعلى قيمة هلا
  كما   ،أن دخل اإلنسان عصر الكهرباء، بدأ استعمال املياه لتوليد الطاقة الكهربائيةكما يعرف أيًضا: "بعد

وكندا والربازيل. ومن أجل هذه الغاية تقام حمطات توليد الطاقة  تشهد يف دول عديدة مثل: النرويج والسويد

                                                             
 .2008)"، الوزارة االحتادية لالقتصاد والتكنولوجيا، الطاقة المتجددة ( تقنيات الطاقة المتجددة قصة نجاح ألمانيةالوكالة األملانية للطاقة، " 1
"، (مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم السياسية، ختصص: السياسة العامة واإلدارة احمللية، كلية "بدائل تنويع االقتصاد الجزائري في ظل األزمة النفطيةعمراوي،  عادل 2

  .47، ص: 2016-2015احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة )، 
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ار، وتبىن السدود االصطناعية لتوفري كميات كبرية من املاء تضمن تشغيل هذه احملطات بصورة  على مساقط األ
 .1"دائمة
  ليد الطاقة من الطاقة املائية ميكن تسخريها وحتويلها إىل كهرباء علما أن تو "من التعاريف السابقة جند أن

املياه ال يؤدي إىل انبعاث غازات الدفينة. كذلك هي مصدر طاقة قابل للتجديد ألن املياه تتجدد باستمرار 
بفضل دورة األرض اهليدرولوجية. وكل ما حيتاجه نظام توليد الكهرباء من املياه هو مصدر دائم للحياة اجلارية  

طاقة الرياح، ميكن للمياه أن تولد الطاقة بشكل مستمر  كاجلدول أو النهر، وخالفا للطاقة الشمسية أو
  ."ساعة يف اليوم 24ومتواصل مبعدل 

حناء العامل يف ثالث جماالت وهي: تتمثل استخدامات املياه يف كل أ  استخدامات الموارد المائية: - 3-2- 1
زراعي يف الدول النامية، بينما ترتفع نسبة االستخدام ال. حيث االستخدام الصناعي ،االستخدام املنزيلالزراعة، 

ترتفع نسبة االستخدام املنزيل والصناعي يف الدول الغنية، يف حني أن استهالك الفرد للمياه يف أمريكا الشمالية 
  .2والوسطى هو األكثر، بينما جند أن إفريقيا وأمريكا اجلنوبية هي أقل القارات استهالكًا للمياه

  الطاقات الغير متجددة -2
ب دراسة موضوع املصادر الطاقات البديلة للنفط الغري متجددة، تناوله حسب أنواع هذه املصادر يستوج   

  .على النحو التايل: الغاز الطبيعي، الفحم احلجري والطاقة النووية
يعترب الغاز الطبيعي من أهم أنواع الطاقة الغري متجددة، حيث أنه خليط من الغازات : الغاز الطبيعي -1- 2

 :3اق، وتعددت تعاريف واستخداماته وسنذكر منها ما يليالقابلة لالحرت 
 : يتضمن مجلة من املفاهيم كالتايل حيثالغاز الطبيعي: عامة حول  مفاهيم - 1-1- 2
  وإذا كان هذا األخري ملكونة للبرتول، مركب كربوين حيتوي على نفس العناصر الرئيسية ا" :الغاز الطبيعي هو

  .4"يوجد على صورة غازية، وهو مركب ال لون له وال شكل وال رائحة يوجد يف حالة سائلة فإن الغاز الطبيعي

                                                             
1  Ecole Nationale Polytechnique, "Les perspectives énergétiques à l'horizon 2020 dans un contexte de glopalisation 
planétaire", pp: 12-13. 

وسياسات األمن املائي: تشريعات احلماية مداخلة بعنوان : "، امللتقى الدول حول: تنمية الطاقة المائية والمحافظة عليها - اإلدارة المتكاملة للموارد الماليةحدة بوالفة،: " 2
  .05، ص: 2015 -2014قاملة،  1945ماي  8، كلية احلقوق والعلوم السياسية خمرب الدراسات القانونية والبيئية، جامعة 2014ديسمرب  15و 14اإلدارة، فعاليات امللتقى يومي 

 .137، ص: 1988، ديوان املطبوعات اجلامعية، مصر، "اقتصاديات البترول والطاقة"حممد حمروس إمساعيل،  3
oil-http://www.arab-": ، مت اإلطالع على املوقعالغاز المصاحب والغاز الحر" - : "موقع النفط والغاز العربي، الغاز الطبيعيمقالة بعنوانمتابعات اقتصادية،  4

naturalgas.com " ، :41:09: ، على الساعة19/02/2017بتاريخ.  
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 حيث تتكون هذه الغازات عادة من يط من الغازات القابلة لالحرتاق، خل" :الغاز الطبيعي هو
ا من حقل إىل آخر، ، اهليدروكربونات مثل امليثان واإليثان والربوبان والبيوتان والبنثان واليت تتغري نسبها ومكونا

 .  1"وله قابلية االحرتاق، تولد لنا قدرًا كبريًا من الطاقة ،رائحة ،الشكلهو يف صورته النقية عدمي اللون، و 
  :خليط من الغازات القابلة لالحرتاق، واليت تتغري نسبها "ومن التعاريف السابقة نعرف الغاز الطبيعي أنه

ا من حقل إىل آخر وإن خاصية قابلية االحرتاق تولد لنا قدرًا كبريًا من الطاقة، ومع مطلع السبعينات  ومكونا
  . "من القرن العشرين إىل يومنا احلايل بدأ التوجه حنو استثمار الغاز الطبيعي بشكل واسع يف مجيع أرجاء العامل

إن تعدد استعماالت واستخدامات الغاز، من االستعمال املنزيل، الصناعي  استعماالت الغاز الطبيعي: - 1-2- 2
  :2يلي خمتلف استخداماته يت من تعدد مكوناته. ونذكر يف ماوالتجاري، تأ

 .توليد الطاقة الالزمة لعمليات استخراج النفط يف احلقول 
 3توليد الطاقة احلرارية والكهربائية لالستخدامات املنزلية والتجارية والصناعية: 
 ة الثانية، حيث استخدمت ود استخدامات الغاز املنزلية إىل قبل احلرب العاملي: وياالستعمال المنزلي

شبكات من األنابيب لنقله إىل املنازل يف دول أوروبا الغربية والواليات املتحدة، وذلك لتحقيق مجلة من 
من اجل الطبخ وحتضري الطعام، تسخني املياه، تشغيل وحدات  لألفراناملتطلبات. مثل: (استعماله كوقود 

 التدفئة املركزية، التربيد... وغريها).
 ا االستعماالت اخلاصة باحملالت التجارية كالفنادق واملطاعم تعماالت التجاريةاالس : نقصد 

 واملشاغل..اخل.
 وقد كان أول استثمار صناعي للغاز املرافق يف مواقع حقول النفط، حيث االستعماالت الصناعية :

 استخدم لإلنتاج القدرة الكهربائية للمركب واالستخالص وتسخني النفط.
 اهليدروجني الالزم لصناعة االمسنت. استخالص 
 4صناعة الطاقة املكثفة حيث يستخدم يف اختزال األملنيوم، احلديد، الفوالذ وإنتاج االمسنت والزجاج. 
،  حيث ميكن استغالله يف استعماالت كثرية ومتنوعةالفحم احلجري،  تعددت تعاريف: الفحم الحجري -2- 2

 كاآليت.كما سنوضحها  كما له عدة استخدامات  

                                                             
1  Revue de sonatrach, "Faites connaissances avec les hydrocarbures", p p: 04  ، 05. 

 .41، ص: 2006مصر، يوليو  -"، ديوان املطبوعات اجلامعية، القاهرةالطاقة، مصادرها، أنواعها، واستخداماتهاحممد مصطفى حممد اخلياط، " 2
  .20، ص: 2004، 1، أبو ظيب، ط "مستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العالمية"جية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتي 3
  .41نفس املرجع، ص:   4
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   الفحم الحجري مفاهيم عامة حول  - 2-1- 2
 :ويوجد يف واالحرتاق لالشتعالأسود أو بين اللون وغالبا يكون اسود اللون قابل  صخر "يعرف بأنه ،

ن أساسا من عروقأو  ضيةطبقات أر  (يتصدرها  ، باإلضافة إىل نسب متفاوتة من عناصر أخرىالكربون، يتكوّ
 .1")باإلضافة لعناصر أخرى ونيرتوجني، أكسجني ،كربيت،  جنيو اهليدر 
  أو بين اللون قابل لالشتعال أو االحرتاق. ويعطي من جراء احرتاقه طاقة  صخر أسودأيضا بأنه: "ويعرف

 عمل على شكل حرارة. وتستغل هذه األخرية يف خمتلف االستعماالت مثل، تدفئة املنازل وقود للمنشآت، ويف
         .2منتجات عديدة خمتلفة ولكن االستخدام األساسي هلذه احلرارة هو إنتاج الكهرباء

  ويتولد عن هذه اخلاصية  واالحرتاقمادة قابلة لالشتعال "ومن التعاريف السابقة جند أن الفحم احلجري هو
كوقود للمنشآت، ويف عمل منتجات يف استعماالت كثرية كتدفئة املنازل و  استغالهلاطاقة على شكل حرارة ميكن 

  ."عديدة خمتلفة. ولكن االستخدام األساسي هلذه احلرارة هو يف إنتاج الكهرباء
استخدم الفحم احلجري يف املاضي من أجل احلصول على احلرارة : استعماالت الفحم الحجري - 2-2- 2

املعلبة. منذ بدايات القرن  الالزمة لصناعة منتجات كثرية تتفاوت من صناعة الزجاج إىل صناعة األطعمة
م عوض الفحم ، وميكن العشرين عمد أرباب صناعة إىل تفضيل استعمال الغاز طبيعي لصناعة معظم منتجا

  :3يلي تلخيص استعمال الفحم احلجري يف ما
استعمال الفحم احلجري كوقود، واستعمال الفحم كإنتاج الطاقة الكهربائية، واستعمال الفحم كمادة خام، 

تعمل الفحم احلجري كذلك: إنتاج فحم الكوك وهو مادة خام أساسية لصناعة احلديد والفوالذ. وتنتج مواد ويس
أخرى عن عملية إنتاج فحم الكوك ميكن استعماهلا بدورها يف صناعة بعض املنتجات كاألدوية واألصباغ 

  واألمسدة.
أيضا هلا عدة  العاملية الثانية، وبطبيعتهايعود إنتاج الطاقة النووية إىل ما بعد احلرب  :الطاقة النووية -3- 2

 سنتطرق هلا يف ما يلي: تعاريف واستعماالت 
 الطاقة النووية مفاهيم عامة حول - 3-1- 2

                                                             
بتاريخ:   ،/ http://kenanaonline.com"، مت اإلطالع على املوقع: أنواع الفحم، الفحم النبابي، الفحم الحجري - تكون الفحمرمي حامت اخلاليل،" 1

  .10:05، على الساعة: 22/02/2017
  .66، ص: أمينة خملفي، مرجع سبق ذكره 2
ضة مصر للطباعة والنشر، ط  "البترول ذروة اإلنتاج وتداعيات االنحدارحامت الرفاعي،  3  .121، 120، ص ص: 2009، مصر، 2"، 
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  نتيجة للقوى الشديدة الرابطة بني جسيمات  –هو الطاقة النووية  –حتتوي الذرة قدرا هائال من الطاقة
ا.وحتدث التفاعالت النووية طبيعيا، وهي اليت ت ا. وقد حاول العلماء تسخري الطاقة نوا كسب الشمس قدر

كاليورانيوم والبلوتونيوم والديوتريوم   –النووية، وقد جنحوا بتحقيق ذلك فقط من ذرات بعض العناصر 
(اهليدروجني الثقيل). إن الطاقة اليت ميكن احلصول عليها من كيلو غرام واحد من الديوتريوم تعادل الطاقة املنتجة 

 –ماليني كيلو غرام من الفحم. هناك طريقتان أساسيتان إلطالق الطاقة النووية: االنشطار النووي  من ثالثة
 .1حيث تندمج نواتا ذرتني أو أكثر –حيث تنفلق نواة الذرة، واالندماج النووي 

   ا وتعرف الطاقة النووية املستخدمة  الطاقة اليت تنتج عن طريق التفاعالت النووية الذرية، وهي الطاقة" :بأ
يف توليد الطاقة الكهربائية الضرورية جلميع مناحي احلياة يف  تشغيل اآلالت واألجهزة الكهربائية ووسائل أو 
أجهزة االتصاالت وغريها، والناجتة عن طريق تبخري املياه إلنتاج الطاقة الكهربائية، وتعتمد الطاقة النووية على 

ات هذا العنصر عن طريق االنشطار رض عن طريق تعدينه، فتنشطر ذرَّ اليورانيوم، والذي يتم استخراجه من األ
النووي والذي يتم التحكم فيها بدقة متناهية جدا، فأي خلل فيها ينجم عنه كوارث هائلة ال حتمد عقباها، إن 

يتم عند عملية االنشطار البطيء تتم يف املفاعالت النووية املستخدمة يف توليد الطاقة، أما االنشطار السريع ف
 .2"تفعيل واستخدام األسلحة النووية الفتاكة

  ا: "الطاقة اليت يتم توليدها عن طريق التحكم يف تفاعالت ومن التعاريف السابقة نعرف الطاقة النووية بأ
انشطار أو اندماج األنوية الذرية. تستغل هذه الطاقة يف حمطات توليد الكهرباء النووية لتسخني املاء وإنتاج خبار 

 املاء الذي يستخدم بعد ذلك إلنتاج الكهرباء".
  :3ميكن تلخيص استخدامات الطاقة النووية يف ما يلي: استخدامات الطاقة النووية - 3-2- 2
 .تشغيل املفاعالت النووية لتوليد الكهرباء 
 .مصدر لليورانيوم متوفر بكثرة كما أنه سهل االستخراج والنقل 
  ة طويلة من الزمن.تزويد البشر مبا حيتاجونه من الطاقة لفرت 
 .مصدر للطاقة يستعمل يف حتلية مياه البحار 
 .تستخدم ألغراض احلرب وتصنيع السالح النووي 
 .تستخدم يف تسيري السفن والصواريخ والغواصات أيضا 
 .تستعمل املواد إشعاعية النشاط يف امليدان الطيب بطرق خمتلفة  

                                                             
  .136ن ناشرون، لبنان، ص: ، مكتبة لبنا"الموسوعة العلمية الشاملة"أمحد شفيق اخلطيب، يوسف سليمان خري اهللا،  1
  .07:11، على الساعة: 11/03/2017، بتاريخ:  /http://mawdoo3.com، باالعتماد على املوقع: ماهي الطاقة النووية"حممد مروان، " 2
  .135ص:  خري الدين وحيد، نفس املرجع، 3
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  المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول التنويع االقتصادي
يزداد االهتمام بالتنويع االقتصادي بعد كل صدمة أو أزمة يتلقاها قطاع النفط، وتنخفض أسعاره فتتواىل       

التصرحيات السياسية بضرورة التنويع، وتعقد الندوات واملؤمترات وترفع التوصيات وترسم اخلطط واالسرتاتيجيات، 
  ته جيب الوصول إليه سواء برح أو خسارة. ل ملن يالحظ أن التنويع هدف ومطلب يف حد ذاحىت خييَّ 

  المطلب األول: ماهية التنويع االقتصادي
دف هذه الدراسة إىل التعرف على التنويع االقتصادي بالتطرق ملختلف املفاهيم املرتبطة به، ومربرات       

، وتوضيح أبرز أنواعه، ويف على بيان أهدافهاعتماده يف خمتلف اقتصاديات الدول النامية، باإلضافة إىل التعرف 
  ما يلي سنعرض النقاط سالفة الذكر: 

 التنويع االقتصادي:  مفاهيم حول  -1
  إىل هذه الظاهرة: تعاريف متعددة ختتلف عن بعضها البعض باختالف الرؤية اليت ينظر من خالهلاللتنويع      
 تخفيف املخاطر وتنويع لة واحدة " لنظرية التنويع االقتصادي تقوم على أساس فكرة عدم وضع البيض يف س

، أي أن االقتصاد حىت يضمن حتقيق أكرب قدر ممكن من عوائد اإلنتاج وبالتايل يشمل أيضا رفع مستوى "العوائد
 .1معيشة األفراد

  ويعرف أيضا: أنه حتويل االقتصاد القومي من اقتصاد أويل إىل اقتصاد متنوع، ويكون للقطاعات اإلنتاجية
 .2خاصة الصناعات احلديثة واخلدمات اإلنتاجية منه أوزان نسبية متناسبة ومتوازنةاملختلفة، و 

  يف حالة البلدان النفطية فمفهوم التنويع جيب أن يكون شامال، فتنويع الصادرات يصبح عامال لتنويع هياكل
 .3اإلنتاج ولتحقيق التنمية االقتصادية

  بأنه" استخدام أموال النفط خللق قاعدة دميومة القتصاد ومن خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف التنويع
االت ذات اإلنتاج  ما بعد النفط من خالل إقامة الصناعات الثقيلة وتطوير البىن التحتية واالستثمار يف ا

 احلقيقي".
  

                                                             
"، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد / "ضرورات التنويع االقتصادي في العراقبد الرضا، مايح شبيب الشمري، أمحد عبد الرزاق ع 1

  .03، ص: 2016، 24العراق، العدد  - جامعة واسط 
"، املكتب اجلامعي احلديث، ندي، ولعنة الموارد، وعدم اليقين)التنوع االقتصادي النرويجي في ظل تحديات الثروة النفطية (المرض الهولنوري حممد عبيد الكصب، " 2
  .22، ص: 2016، اإلسكندرية، مصر، 1ط
 –، (رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص: علوم اقتصادية، جامعة منتوري دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر"ناجي بن حسني، " 3

 .76، ص: 2006/2007قسنطينة)، 
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  :1خصائص التنويع االقتصادي كالتايل ميكن تلخيص خصائص التنويع االقتصادي:  - 2
 خالهلا زيادة مصادر إيرادات الدولة من جانب وتنويع الصادرات من جانب آخر. الوسيلة اليت يتم من 
 .تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على مورد اقتصادي واحد 
 .يعد توجها اسرتاتيجيا للتنمية، وذلك من أجل حتقيق تنمية مستدامة متلك مقومات البقاء والتطور املستمر 
 وزيادة أداء نشاطها الفعلي. حيد من التذبذب االقتصادي للدولة 
العموم  التنوع االقتصادي يف األقطار العربية على وجه فمن أهم أهدا التنويع االقتصادي: أهداف  - 3

  : 2كما يليوالنفطية منها بوجه خاص  
 وجه لتنمية القطاعات غري النفطية تنمية بدائل عن النفط كمصدر للدخل والنقد األجنيب، من خالل الت

 ستثمار فيها لرفع قيمتها املضافة يف الناتج احمللي اإلمجايل. وتشجيع اال
 .تقليص دور الدولة يف االقتصاد وإعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص 
  ا مع العامل (زيادة القوة التفاوضية)، وتعزيز املقدرة على التعامل مع األزمات تعزيز وزيادة شروط جتار

 والصدمات اخلارجية والداخلية.
 اطر إحالل طاقات بديلة حمل النفط والفقدان التدرجيي لدول األوبك حلصتها يف السوق النفطية تقليل خم

 العاملية.
 .توفري فرص العمل الشريف ملواطنيها وحتجيم دور العمالة الوافدة 
  :3ثالثة أنواع من أنواع التنويع االقتصادي فيما يليبني  ميكن التمييز  أنواع التنويع االقتصادي:  - 4
يعتمد على خلق قطاع إنتاجي جديد يعمل على خلق الثروة وهي أصعب التنويع األفقي:  -1- 4

ا حتتاج إىل أنشطة جديدة يف االقتصاد، كما يطلق على توزيع االستثمار على أدوات من  االسرتاتيجيات أل
 نفس الفئة أي على سبيل املثال قطاع البرتول.

                                                             
"، املؤمتر العلمي الثاين، جملة جامعة األنبار للعلوم "متطلبات التنويع االقتصادي في العراق في ظل فلسفة إدارة االقتصاد الحرنزار ذياب عساف، خالد روكان عواد،  1

  .467االقتصادية واإلدارية، عدد خاص، العراق، ص: 
 .64، بريوت، ص: 2002، يونيو 2، العدد 4"، جملة التنمية والسياسات االقتصادية، جملد في الوطن العربي "مسيرة التنوع االقتصاديناجي التوين،  2
(امللتقى الدويل السادس حول بدائل  "االقتصاد الجزائري بين ضرورة التحكم في اإلنفاق العام وحتمية التنويع االقتصادي"،سعدية قصاب، مليكة صديقي،مداخلة بعنوان:  3

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 2016نوفمرب  02/03والتنويع االقتصادي يف الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحة، فعاليات امللتقى يومي  النمو
 . 16، 15،  ص ص: 2017 -2016الوادي)،  - الشهيد محة خلضر
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دف يعتمد على تبين التنويع العمودي:  -2- 4 سياسة توسيع سلسلة املنتجات املصنعة يف نفس القطاع 
تكوين قطاع متكامل، كما يطلق على توزيع االستثمار على قطاعات متنوعة كالزراعة والصناعة واخلدمات أو 

 .فئات خمتلفة من األدوات االستثمارية كاألسهم والسندات
دف إىل تدين  وهي إسرتاتيجية تعتمد على تطويرالتنويع التراكمي:  -3- 4 قطاعات متنوعة مستقلة فيما بينها 

 املخاطر يف حالة إصابة أحد القطاعات.
 : 1مربرات التنويع االقتصادي ما يلي أهم: من مبررات التنويع االقتصادي  - 5
  والطلب تعد من العناصر  األسعاريعترب اخلطر عامل تساسي للتوجه حنو التنويع، حيث أن تقلبات

، يارات املتاحة للمنظمات، الشركاتنة للنظام االقتصادي العاملي، وبالتايل التنويع هو من بني اخلاألساسية املكو 
 من هذه الظاهرة. أنفسهماملستثمرين اإلفراد حلماية 

  ا، فمشاكل مثل سعي احلكومات حنو تنويع االقتصاد مرتبط كذلك بقضايا التنمية على مجيع مستويا
 املال البشري. رأسجود حوافر للقطاع العام واخلاص لتحقيق الرتاكم يف اخنفاض معدالت النمو، عدم و 

 واآلثار الريعية املختلفة، كلها ارها يف عمق االقتصاديات احمللية، زيادة احتمال حدوث الصدمات وامتداد آث
  ي.تنويع االقتصادالاسرتاتيجيات  إتباعجتعل من الضروري على هذه البلدان 

  ص العمل وإتاحة الفرص للجيل القادم، واقل عرضة للتقلبات الدورية يف فرتات أكثر قدرة على خلق فر
 الكساد وازدهار يف أسعار النفط والغاز الطبيعي.

تعود سياسة التنويع على العديد من اآلثار االجيابية آثار اعتماد الدول على سياسة التنويع االقتصادي:  - 6
  :2اليت تتبعها، نذكر أمهها يف ما يلي

 خول إىل األسواق العاملية بإمكانيات منافسة نتيجة هلذا التنوع. الد -
 احلد من تقلبات النمو االقتصادي، ما يشجع على االستثمار اخلاص يف القطاعات االقتصادية األخرى. -
ختفيض معدالت البطالة، ألنه ومن خالل التنوع تنشأ شراكة كبني القطاعني اخلاص والعام وعدم االعتماد  -

ى القطاع العام بالتايل إجياد فرص عمل مناسبة للباحثني عنه، وتدل جتربة البلدان الغنية باملوارد يف الكلي عل
 خمتلف أحناء العامل على أمهية االستثمار يف رأس املال البشري وتعزيز املؤسسات لتحقيق التنويع االقتصادي.

                                                             
لة اجلزائرية حالة البلدان العربية المصدرة للنفط –قتصادي كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النفطية لتنويع االموسى باهي، كمال رواينية، "ا 1 "، ا

  .137، ص: 2016، ديسمرب 5للتنمية االقتصادية، العدد 
: عرض جتارب دولية يف النو والتنويع 5"، احملور قتصادي لتنمية االقتصاد الوطنيسبل االستفادة من التجربة القطرية في التنويع اال، مداخلة بعنوان: "غزالن شراد وآخرون 2

، (امللتقى الدويل السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي يف الدول املغاربية بني ا خليارات والبدائل املتاحة، فعاليات امللتقى يومي االقتصادي وحماولة االستفادة منها مغاربيًا
 .04، ص: 2017-2016الوادي)،  -، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشهيد محه خلضر2016فمرب نو  02/03
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لقيمة املضافة الكثري من الفرص لتصدير يوفر التنويع االقتصادي يف كل من قطاع الصناعة واخلدمات ذات ا -
 منتجات جديدة بدالً من تصدير نفس املنتجات.

ال لالستثمار يف القطاع التكنولو  -  جي وإدخال الصناعات املتطورة لتعود بالفائدة على االقتصاد ككل.فتح ا
  المطلب الثاني : متطلبات التنويع االقتصادي 

أن الدول اليت تتمتع بوفرة املوارد تعاين من لعنة املوارد، واملرض اهلولندي، تؤكد بعض الدراسات االقتصادية      
 . وحالة عدم اليقني، وقد قدم خرباء االقتصاد جمموعة من التفسريات هلذه التحديات

يبدو أنه يصيب كل بلد تتوافر فيه ثروات  املرض اهلولندي وباء ي:المرض الهولندي والتنويع االقتصاد1-
ا ف اقتصاده، فيشهد ارتفاعًا كبريًا يف  تار استخراج هذه الثروات بقدٍر كبٍري، ويصرفطبيعية، وخي جلُّ واردا

  األسعار واألجور نتيجة للزيادة الكبرية يف الطلب املرتبط بواردات الثروات الطبيعية.
ر قصرية األجل استخدم تعبري الداء اهلولندي يف األصل لوصف األضرا :تطور مفهوم المرض الهولندي  -1- 1

ولندا على أثر اكتشاف حقل غزونينغن الكبري للغاز الطبيعي يف حبر الشمال يف  ، وطفرة 1959اليت حلقت 
املوارد اليت حصلت بني الستينات والثمانينات، وجلبت موارد ضخمة هلذا البلد ودعمت منو اإلنفاق العام، 

)، ونتيجة هلذا االرتفاع تراجعت القدرة التنافسية للصادرات الغيلدر اهلولندي( وسببت ارتفاعًا حقيقيًا يف قيمة 
 شهريًا يستشهد به وانكمشت قطاعات جتارية أخرى يف االقتصاد نوعًا ما، وأصبحت هذه الظاهرة مثالً 

وقد فسرت األدبيات االقتصادية يف اخلمسينات والستينات العالقة بني وفرة املوارد االقتصادية  االقتصاديون،
افرتاض تراجع معدل التبادل التجاري للسلع األولية مقارنة  االقتصادي بالعالقة السلبية على أساسوالنمو 

بالسلع الصناعية، وقد ارجع الباحثون هذا الرتاجع إىل اخنفاض منو الطلب العاملي على السلع األولية مقارنة 
لزراعة، وأكدت الدراسات أن الروابط بالطلب على السلع املصنعة، بعكس القطاعات التقليدية مثل الصناعة وا

  األمامية واخللفية لقطاع املوارد األولية بباقي القطاعات االقتصادية هي روابط ضعيفة.
متكن عدد من الدول ومنها النرويج من احتواء تأثري حركة  :سياسات الهروب من المرض الهولندي -2- 1

  : 1تماد مجلة من السياسات أمههاعوامل اإلنتاج، واثر اإلنفاق، واخليارة غري املباشرة باع
  سياسة احلد من أثر حركة عوامل اإلنتاج (رأس املال والعمل)، فالبد من استخدام نظام مركزي لتشكيل

األجور، للحد من ارتفاع األجور العامة، والعمل على زيادة استخدام اإليرادات النامجة عن تصدير املوارد 
 الذي له القدرة على الرتابط األمامي واخللفي مع القطاعات األخرى.الطبيعية يف القطاع األكثر فعالية، و 

                                                             
 ،35 )"، نفس املرجع، ص ص:"التنوع االقتصادي النرويجي في ظل تحديات الثروة النفطية (المرض الهولندي، لعنة الموارد، وعدم اليقيننوري حممد عبيد الكصب،  1

36. 



 
 .................................الفصل األول: الخلفية النظرية للثروة النفطية والتنويع االقتصادي للدول النامية...............

 
27 

  وبعد ذلك إنشاء صندوق لالستثمار حلماية االقتصاد من الطلب ، سياسة احلد من أثر اإلنفاق وذلك ممكنًا
يف  الزائد، والسيطرة على سعر العملة احمللية، للحد من فقدان القدرة على املنافسة، فضال عن السماح للزيادة

 الطلب الكلي يف حالة الركود، ولكن حبذر دون اإلفراط يف اإلنفاق.
 الستخراجي سياسة احلد من إثر اخلسارة غري املباشرة من خالل تشجيع تراكم اخلربات احمللية يف القطاع ا

القطاع  فة يف املراكز التكنولوجية، ورفع كفاءة اخلرباء يفبدالً من استخدام اخلربات األجنبية، وبناء املعر 
االستخراجي، وزيادة االستثمار يف مراكز األحباث، ألن كل ذلك خيلق قاعدة تصديرية متنوعة هلا القدرة على 

 املنافسة.
  ًعن سياسة حتفيز البعثات اخلارجيةسياسة توجيه املوارد إىل التنمية االقتصادية عامة واملستدامة خاصة فضال ،

 ث، وإنشاء مراكز للتميز.وزيادة ساعات العمل يف التدريس والبحو 
  سياسة املفاضلة بني جدوى استخدام اإليرادات الفائضة يف االستثمار احمللي، أو يف االستثمار اخلارجي، أو

 يف صناديق االستثمار يف مواجهة التقلبات االقتصادية.
   سياسات سوق العمل من خالل احلفاظ على نظام مركزي للتفاوض يف األجور وتشجيع األطراف

ملتفاوضة يف نقابات العمال، وأصحاب املصانع، واملوظفني، لتحقيق اقتصاد متنوع، حيمي االقتصاد من ا
  التأثريات االقتصادية اخلارجية.

  :لعنة الموارد والتنويع االقتصادي2- 
ا املوارد غري املتجددة البلدان اليت حتتوي على وفرة من املوارد الطبيعية، وحتديًد   مفارقة  إىللعنة املوارد تشري      
أقل وحتول دميقراطي أقل ونتائج تنمية أسوأ من البلدان ذات  اقتصاديمتيل حنو منو  حيث ،والوقود  املعادن مثل

  .املوارد الطبيعية القليلة
هو مصطلح يستخدمه خرباء االقتصاد والسياسة منذ الثمانينات ليصفوا   تطور مفهوم لعنة الموارد: -1- 2

 ،1طبيعية ميكن أن تضر باقتصاد بلد ما، فتتحول معه من نعمة إىل لعنة يف األجل الطويلكيف أن وفرة املوارد ال
أو ما يعرف أيضا مبفارقة الوفرة، ويصفونه كيف إن وفرة املوارد الطبيعية ميكن أن تضر باقتصاد البلد، ويقصد 

واء أكانت هذه املوارد ثروة معدنية ذا التعبري التناسب العكسي بني وفرة املوارد الطبيعية والنمو االقتصادي، س
. آ فوفرة املوارد أصبحت عائقا أكثر مما حتفز على حتقيق النمو االقتصادي والتنمية، م ثروة نفطية، أم غازًا طبيعيًا

  وهو ما يشكل عالقة عكسية بني املوارد الطبيعية والنمو االقتصادي.

                                                             
  .28، ص: 2011"، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، اقتصاديات الطاقةسامي السيد فتحي، " 1
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ا الطبيعية على  تاملاضية أن االقتصاداواتضح لعدد من االقتصاديني خالل العقود الثالث       اليت تفوق ثرو
ا االقتصادا األخرى اليت ال متلك ثروة طبيعية، ويف كثري  تعوامل اإلنتاج األخرى، ال تنمو بالسرعة اليت تنمو 

من احلاالت شهدت هذه االقتصادات تراجعا يف النمو، وتوصلت العديد من الدراسات إىل نتائج مهمة هي 
عالقة العكسية بني وفرة املوارد الطبيعية من جهة وتباطؤ النمو من جهة أخرى، ومن أوىل هذه تفشي ال

قوله: (الغىن السهل  1576يف عام  تناولت هذه الظاهرة هي دراسة الفيلسوف الفرنسي بودين اليتالدراسات 
  .1يؤدي إىل الكسل)

إمكانية اهلروب من لعنة املوارد من  تشري عدد من الدراسات إىل سياسة الهروب من لعنة الموارد:  -2- 2
  خالل إتباع السياسات اآلتية: 

  ،التفاعل بني املؤسسات االقتصادية السياسية، لتحقيق التوزيع العادل واالستخدام األمثل (لإلنتاج
  التسويق، واإليرادات).

  يف اإلنفاق التبذيري، الشفافية وسيادة القانون، والرقابة الستخدام املوارد الطبيعية للحد من استخدامها
 والسرقة والفساد.

  نظام مركزي لألجور حيفز العامل لإلنتاج وزيادة الناتج احمللي اإلمجايل، وذلك يساعد على جتنب لعنة املوارد
 فضالً عن املرض اهلولندي.

  :عدم اليقين والتنويع االقتصادي3- 
تم بعالقة تذبذب األسعار العاملية لل     ا ومن مث تذبذب هناك دراسات عدة  نفط وصعوبة التوقع يف اجتاها

ذبذب اإلنفاق اإليرادات العامة مما يرتتب على ذلك عدة مشكالت، فمن ناحية هذا التذبذب يرتتب عليه ت
ومن ناحية أخرى يشكل عائقا أمام احلكومة، يتمثل يف صعوبة وضع خطط استثمارية  اجلاري واالستثماري،

ا يؤثر على إنتاج السلع ة، مما يرتتب على ذلك خلق بيئة عدم اليقني االستثماري ممطويلة األجل لتحقيق التنمي
يف   2008وأكد هاملتون 0.7وتشري الدراسات إىل أن معامل التباين يف أسعار موارد النفط هو واخلدمات، 

قيق سري أسعار دراسة سلسلة إحصائية ألسعار النفط استنتج أن هناك سريًا عشوائيا ألسعار النفط. وعند تد
دوالر  148دوالر إىل  23) يالحظ هناك تباينا وسريًا عشوائي، إذ ارتفع من 2009-2000النفط خالل املدة (

مما انعكس ذلك على  2009دوالر للربميل يف عام  10دون  بينما عاد واخنفض إىل، 2008يف منتصف عام 
                                                             

  .فيلسوف فرنسي يعترب صاحب نظرية السيادة، وهو من فالسفة املذهب التجاري  
من غينيا االستوائية، وساوثومي، وبرنسيب، جامعة القاهرة، رسالة  "، دراسة مقارنة بني كل"أثر النفط على اقتصادات الدول اإلفريقية الصغيرةمسر حسن الباجوري،  1

  .18ماجستري، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية، ص: 
 .لس االستشاري لألمن القومي   عضو سابق يف جملس نواب الواليات املتحدة األمريكية (الكونغرس)، وحاليا عضو يف ا
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على النشاط االقتصادي، مثالً اقرتضت املكسيك يف  اإليرادات النفطية وتأرجح اإلنفاق العام مما انعكس سلباً 
على أساس توقعات ارتفاع أسعار النفط، ولكن هذه التوقعات أصبحت بعيدة عن أسعار النفط  1980عام 

الفعلية مما ترتب على ذلك زيادة املديونية وتقليص اإلنفاق مما أثر على االقتصاد احمللي، ومثلها ارتفعت املديونية 
 بينما تشري دراسة هومشان1999إىل أكثر من ترليون دوالر عام  1980مليار دوالر عام  116بية منللدول العر 
  إىل أن كال من النرويج واجلزائر أظهرتا قدرة على إدارة تقلبات أسعار النفط. 2010وآخرون 

وارد خالل املدة تشري إىل أن نيجرييا تقدم مثال سيئا إلدارة تقلبات أسعار امل 1 2008أما دراسة فان    
) إذ ما زال اإلنفاق العام يزيد عن الدخل، وزيادة اإلنفاق على تسديد الديون، أما فيما يتعلق 2008- 1984(

بعرض النفط فقد تأثرت نيجرييا كثريًا من عمليات االستكشاف واالستغالل منذ الثمانيات يف القرن املاضي 
النفط تتأثر مبجموعة من ث والتطوير، فالتقلبات يف أسعار بسبب اخنفاض أسعار النفط. وارتفاع تكاليف البح

منها مرتبط بالعرض داخل أوبك وخارج األوبك، واملخزون االسرتاتيجي والتجاري والنمو االقتصادي، العوامل 
ولغرض املضاربة وتقلبات سعر صرف الدوالر، فضالً عن العوامل السياسية واملناخية،   والطلب لغرض االستهالك

ك يوجد حالة عدم التأكد حول تغريات أسعار النفط دائمة أو مؤقتة، فتجعل اقتصاديات الدول املصدرة كل ذل
للنفط عرضة لصدمات دورية، ألن عدم االستقرار يف أسعار النفط ينعكس على إيراداته، وينتج عنه سياسات 

  نعكس ذلك على النشاط االقتصادي.اإلنفاق، واخنفاض اإلنفاق االستثماري يف رأس املال املادي والبشري مما ي
إن أحد العناصر األساسية يف سياسة تنويع االقتصاد الكلي هي  سياسة الهروب من ظاهرة عدم اليقين: -1- 3

احلكمة يف إدارة تقلبات أسعار املوارد االقتصادية اليت تساعد على ضبط اإلنفاق العام ومن مث استقرار االقتصاد 
لك رأمسال بشري ومؤسسي كفء تستطيع أن ختلق قيمة أمثن للموارد الطبيعية وجتنب الكلي، فاإلدارة اليت متت

  .2معضلة عدم اليقني النامجة عن تقلبات أسعار املوارد
   :دور التنويع االقتصادي في الحد من المرض الهولندي ولعنة الموارد وعدم اليقين4-  
الوضع املختلف للقطاعات غري النفطية عامة والصناعة من املسلم به أن البلد املتأخر يعين قبل كل شيء      

التحويلية خاصة، وأن اخنفاض التنوع االقتصادي يعين اخنفاض نسبة عامة والصناعة التحويلية يف الناتج احمللي 
وإن  ،إحداث التنمية والتنوع االقتصاديومن هنا تربز أمهية الصناعة التحويلية ودورها الضروري يف  ،3اإلمجايل

                                                             
  2004نوبل يف االقتصاد لسنة هو اقتصادي نروجيي، حاصل على جائزة.  
معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، "، 2008 – 1990"أثر تقلبات اإليرادات النفطية على النمو االقتصادي لجمهورية العراق للمدة نوري حممد عبيد الكصب،  2

 .202، ص:  2010رسالة ماجستري 
، 2010"، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، المشكالت -التمويل -دية بين النظرية والتطبيق، اإلستراتيجيات"التنمية االقتصاحممد عبد العزيز عجمية، وآخرون،  3

 .169ص: 
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ام التنمية الصناعية ال ختتلف عن مهام التنمية االقتصادية بشكل عام، والصناعة تكمن من تطوير خمتلف مه
، وله القدرة على خلق فرص عمل، متوازنًا وأكثر تنو  اقتصادااألنشطة االقتصادية وحتقق  وبعامة ميكن حصر  عًا

  دور الصناعة التحويلية يف التنوع االقتصادي فيما يلي:
: تلعب تلك القطاعات دورَا مهمًا يف رفع القطاعات غير النفطية في زيادة النمو االقتصادي دور -1- 4

القدرات اإلنتاجية وحتسني األداء االقتصادي وتزيد مستوى االنتفاع من املوارد الطبيعية املتوافرة يف الدول 
 .1التها األولية (نفط خام)النفطية، عن طريق زيادة القيمة املضافة فيها مقارنة ببيعها أو تصديرها حب

تعد هذه القطاعات وسيلة للتنوع  :دور القطاعات غير النفطية في رفع درجة التنوع االقتصادي -2- 4
، اليت تشكل الصناعات  األكرب يف الناتج احمللي  اجلزء االستخراجيةاالقتصادي يف االقتصاديات األقل تنوعًا

وحماذير سلبية حمتملة، نتيجة لتقلب إيرادات الصناعة  ، مما ينجم عن ذلك حتديات وخماطراإلمجايل
عامة والنفطية خاصة على باقي اإليرادات، فضالً عن أن تنمية القطاعات غري النفطية سوف  االستخراجية

 جيد من أثر التحديات اليت تواجه الدول النفطية ومنها لعنة املوارد، واملرض اهلولندي، وعدم اليقني.
إن زيادة القيمة املضافة  :ت النفطية للتنوع االقتصادي في التغلب على لعنة الموارددور القطاعا -3- 4

للقطاعات غري النفطية للتنوع االقتصادي تؤدي إىل زيادة معدالت النمو االقتصادي عرب الزمن، بينما تنمية 
، واالنكماش أحيانًا أخرى، أي وجود عالقة عكسية بني  قطاع املوارد الطبيعية يؤدي إىل تباطؤ النمو أحيانًا

 وفرة املوارد والنمو االقتصادي سواء أكانت هذه املوارد ثروة معدنية أم نفطية.
إن تنمية قطاع دور القطاعات غير النفطية للتنوع االقتصادي في التغلب على المرض الهولندي:  -4- 4

ن خالل تصحيح االختالل القطاعات غري النفطية للتنوع االقتصادي حتد من ظاهرة املرض اهلولندي، م
اهليكلي يف اقتصاديات الدول النفطية، فالتصنيع املصحوب بتنويع اإلنتاج، سوف يزيد صادرات البلد مما 
يؤدي إىل استقرار العملة احمللية، وزيادة حمصوهلا يف العمالت األجنبية، ومن مث رفع معدالت منو الطلب على 

وارد الطبيعية يؤدي إىل رفع سعر العملة احمللية مما يؤدي إىل اخنفاض الصادرات الصناعية. بينما تنمية قطاع امل
 الصادرات الصناعية، ومن مث اختالل هياكل اإلنتاج.

إن تنمية القطاعات  :دور القطاعات غير النفطية للتنوع االقتصادي في التغلب على عدم اليقين -5- 4
ا السلعية، أي استقرار غري النفطية للتنوع االقتصادي حتد من ظاهرة عدم اليق ني، من خالل زيادة صادرا

واستمرار حصيلتها من املوارد املالية مما ينعكس ذلك على استقرار اإلنفاق االستثماري، أي خلق حالة 
التأكد. بينما املوارد املالية النامجة عن تصدير سلعة أولية مرتبطة بالسوق العاملية يتصف بالتذبذب وعدم  

                                                             
، 82، عدد ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، أبو ظيبالجديد في عالقة الدول الصناعية في العالم العربي والتحديات المعاصرة"علي حممود الفكيكي، " 1

 .08، ص: 2003
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، قد تؤجل أو تلغي  االستقرار، مما جتعل املؤسسات يف الدول النفطية تبىن سياسات استثمارية أكثر حتفظًا
 .1مشاريع استثمارية

ن القطاعات غري النفطية عامة إ :دور القطاعات غير النفطية للتنوع االقتصادي في خلق فرص عمل -6- 4
 قطاعات األخرى، وإن تنمية هذا القطاعوالصناعة التحويلية خاصة هو قطاع دينامي بطبيعته باملقارنة مع ال

سوف يرفع القدرة على استيعاب فائض عنصر العمل الذي يتخذ شكل البطالة املقنعة يف قطاع اخلدمات الذي 
تشكو منه معظم دول اخلليج العريب، فضالً عن ذلك بلعب دورًا مهمًا يف جمال تدريب ورفع الفن اإلنتاجي 

  .2لنشاط اإلنتاجي يف القطاعات التقليديةللقوى العاملة، باملقارنة مع ا
  المطلب الثالث: مؤشرات التنويع االقتصادي ومحدداته

يلعب التنويع االقتصادي دور كبري يف التنمية والنمو ووفقا لبعض الكتاب ميكن أن يؤدي التنويع      
االقتصادي إىل زيادة مسامهة إنتاجية عوامل اإلنتاج، وتعزيز وتقوية االستثمارات إضافة إىل استقرار مداخيل 

  .الصادرات، ومن هنا سنتطرق إىل مؤشرات وحمددات التنويع االقتصادي
ا ومالءمتها مؤشرات التنويع االقتصادي:  - 1 يقاس التنويع االقتصادي مبؤشرات إحصائية عديدة يف كفاء

ألغراض القياس، ويعتمد بعض هذه املؤشرات على قياس ظاهرة التشتت كمعامل االختالف، أو على قياس 
الذي يعد األكثر شيوعا.  "نماهيرش - هيرفندال"خاصية الرتكز كمؤشر جيين، أو على مفهوم التنوع كمعامل 

ا عند تقديرها الكمي لظاهرة التنويع االقتصاديوتعطي  ا وتغريا  .3هذه املؤشرات مقاييس متقاربة يف اجتاها
  :على قياس تركيب وبنية املتغري ومدى تنوعه.  "هيرشمان -هيرفندال"معامل يعتمد رقم هيرفندال القياسي

ا، ويطبق هذا ويستخدم لقياس التنويع يف تركيب ظا هرة ما، وإلبراز التغريات اهليكلية اليت طرأت على مكونا
املعامل بصورة واسعة لقياس التنوع االقتصادي، وقد صمم هذا املعامل أصال لقياس مقدار الرتكز يف الصناعة أو 

يف صناعة  اريف قطاع معني واستخدم بتوسع من قبل احملاكم األمريكية خالل الثمانينات لقياس مدى االحتك

                                                             
  .21، مرجع سبق ذكره، ص: )"2008- 1990أثر تقلبات اإليرادات النفطية على النمو االقتصادية لجمهورية العراق للمدة (حممد عبيد الكصب، "نوري  1
)"، مرجع سبق ذكره، ص ص: ة الموارد، وعدم اليقينالتنوع االقتصادي النرويجي في ظل تحديات الثروة النفطية (المرض الهولندي، لعننوري حممد عبيد الكصب، " 2

66 ،67.  
الرياض، التنويع والنمو في االقتصاد السعودي، المؤتمر األول لكليات إدارة األعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ممدوح عوض اخلطيب، " 3

  .09، ص: 2014فيفري  17و16
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 كما مت استخدام هذا املؤشر من قبل منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية معينة أو قطاع معني.
)UNCTAD( 1ملعرفة مدى التنوع يف قطاع التصدير.  
  معامل التركزconcentration coefficient:  يستند معامل الرتكز على حساب مدى تركز الظاهرة

من أفضل  Gini indexعادل أو متساوي بدل تركزها، يعترب مؤشر جين  املدروسة وعدم توزيعها بشكل
، ويقاس مؤشر جين بالنسبة Lorenz curveمقاييس الرتكز وأبسطها، يعتمد هذا املؤشر على منحىن لورنز 

  للمساحة احملصورة بني منحىن لورنز ووتر املثلث إلمجايل مساحة املثلث.
  رنزلو  ومنحنى جيني معامل ):01- 01الشكل(

  
Source: Gini coefficient Calculation, National Chengchi University, Available online:  
www.google.com 

  وهناك عدة صيغ حلساب مؤشر جين منها:                                              
) 

(احلصة القطاعية من الناتج احمللي اإلمجايل)  الكليالتكرار التجمعي النسيب التصاعدي للمتغري  Ykحيث      
على عدد  nالتكرار التجميعي النسيب التصاعدي(عدد القطاعات) بينما يدل  Ykميثل احملور األفقي 

 ترتاوح قيمة مؤشر جين بني الصفر(الذي ميثل املساواة التامة يف توزيع الظاهرة) والواحد الصحيحالقطاعات، 

                                                             
(امللتقى الدويل السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي يف  بعنوان مداخلة، نويع االقتصادي، مؤشراته، محدداته وعالقته بالتنمية"الت" أمحد دبيش، مروة بوقدوم، 1

 - تسيري، جامعة الشهيد محه خلضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال20016نوفمرب  02/03الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحة، فعاليات امللتقى يومي 
 .09، 08، ص ص: 2017 -2016الوادي)، 
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وعالية إذا  0.7ساواة التامة) وتكون عدم املساواة عالية جدا إذا زادت قيمة املؤشر عن (الذي ميثل عدد امل
  .0.251وضعيفة إذا اخنفضت عن  0.5-0.25ومتوسطة إذا تراوحت بني  0.5- 0.7تراوحت قيمة املعامل 

 :ى التنويع يعد دليلي التنوع والرتكز من بني أهم األدلة اليت تكشف وتؤشر عن مستو  مؤشر تركز الصادرات
االقتصادي يف البلدان اليت تتبىن إسرتاتيجية التنويع، فبينما الصادرات احمللية لتلك السلع الرئيسية يف الصادرات 

  العاملية، كما يأيت:
DJ=     

Hji   متثل حصة صادرات السلعةI من إمجايل صادرات الدولة J.  
Hiرات العامل.: ميثل حصة صادرات السلعة من إمجايل صاد  
كلما كانت درجة تنوع الصادرات أعلى،   0، حبيث كلما اقرتب الدليل من )1-0(ويرتاوح هذا املؤشر بني   

يتطابق هيكل الصادرات احمللية مع هيكل الصادرات العاملية، يف حني جند دليل  0وعندما يصل الدليل إىل 
ع الرئيسية يف إمجايل الصادرات احمللية، وترتاوح قيمة الرتكز يقابل دليل التنوع، ويقيس درجة تركز صادرات السل

  .2إىل تركز تام للصادرات احمللية 1ويرمز  )1- 0(دليل الرتكز بني
  :املؤشرات الدالة على التنويع االقتصادي كثرية نذكر منهاو المؤشرات الدالة على التنويع االقتصادي:   
 ها بعدم استقرار سعر النفط، ومن املفهوم أن التنويع يفرتض درجة عدم استقرار الناتج احمللي اإلمجايل، وعالقت

 فيه أن حيد من عدم االستقرار هذا مع مرور الزمن.
  تطور إيرادات النفط والغاز كنسبة من جمموع إيرادات احلكومة، ألن أحد أهداف التنويع هو تقليل االعتماد

تساع قاعدة اإليرادات غري النفطية على مر الزمن، إذ على إيرادات النفط، ومن املؤشرات املفيدة األخرى، وترية ا
 أن ذلك يدل على النجاح يف تطوير مصادر جديدة لإليرادات غري النفطية.

  نسبة الصادرات غري النفطية إىل جمموع الصادرات، والعناصر املكونة للصادرات غري النفطية، وبصورة عامة
لى ازدياد التنويع االقتصادي، على أن التغريات القصرية األجل يدل االرتفاع املضطرد للصادرات غري النفطية ع

 يف هذا املقياس قد تكون مضللة، إذ ميكن أن تنجم عن تقلبات أسعار النفط وصادراته.

                                                             
(امللتقى الدويل مداخلة بعنوان : "، التنويع االقتصادي: مفهوم واألهداف والمبررات ومؤشرات قياسه مع اإلشارة إلى للحالة الجزائربن محودة حمبوب، عدنان حمرييق،: " 1

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2016نوفمرب  02/03تصادي يف الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحة، فعاليات امللتقى يومي السادس حول بدائل النمو والتنويع االق
  .08، 07، ص ص: 2017 -2016الوادي)،  -وعلوم التسيري، جامعة الشهيد محه خلضر

 .10، 09نفس املرجع، ص ص:  2



 
 .................................الفصل األول: الخلفية النظرية للثروة النفطية والتنويع االقتصادي للدول النامية...............

 
34 

  مقاييس اإلنتاجية، حيث ميكن تطبيق هذه املقاييس خصوصا على أنشطة متنوعة يف القطاع اخلاص، لتقييم
 .1معدل تنميته وحتديثه

 يس أخرى: مثل نسبة إيرادات املورد الطبيعي إىل إمجايل اإليرادات، ونسبة مسامهة القطاع اخلاص والعام مقاي
إىل الناتج احمللي اإلمجايل، وملكية األصول بني القطاع اخلاص والعام، ومقياس اإلنتاجية، ومقياس تنوع وجهة 

 .2الصادرات...اخل
قيقة مفادها أن التنويع االقتصادي ال حيدث من فراغ، فمن جيب أن نقر حب :دات التنويع االقتصاديمحد - 2

فوفقا لبعض ا رئيسيا يف تطور ومنو االقتصاد. الضروري وجود بيئة مواتية جلعل التنويع ممكنا. ويلعب التنويع دور 
فحسب  ستثمار واستقرار عائدات التصدير، الكتب: ميكن أن يسهم يف زيادة إنتاجية العوامل، وتعزيز اال

) فئات من املتغريات اليت تؤثر يف 05) ميكن حتديد مخس(2006لجنة االقتصادية يف االحتاد اإلفريقي إلفريقيا (ال
  : 3عملية التنويع، ومن أبرزها

 االستثمار والنمو ورأس املال البشري.العوامل الفيزيائية : 
 لى تعزيز القاعدة الصناعية).: السياسات امللية والتجارية والصناعية (نظرا لتأثريها عالسياسات العامة 
 أسعار صرف العمالت األجنبية، ومعدالت التضخم وامليزان التجاري.متغيرات االقتصاد الكلي : 
 احلكم، والبيئة االستثمارية والوضع األمين (الصراعات، ما إىل ذلك..).المتغيرات المؤسسية : 
 اخلدمات ورأس املال (إزالة احلواجز اجلمركية : درجة االنفتاح على التجارة يف السلع و الوصول إلى األسواق

 وغري اجلمركية) والوصول إىل البنوك أو متويل السوق.

  

  

 

                                                             
، "2014-2001: دور برامج االستثمارات العمومية في زيادة التنويع االقتصادي ورفع معدالت النمو االقتصادي في الجزائر ودي، "عبد احلق طري، عبد الصمد سع 1

، كلية 2016نوفمرب  02/03ومي (امللتقى الدويل السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي يف الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحة، فعاليات امللتقى ي مداخلة بعنوان
  .02، ص: 2017 -2016الوادي)،  -العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشهيد محه خلضر

  .26، ص: عنفس املرج "التنوع االقتصادي النرويجي في ظل تحديات الثروة النفطية (المرض الهولندي، لعنة الموارد، وعدم اليقين)"،نوري حممد عبيد الكصب،  2
(امللتقى الدويل السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي : مداخلة بعنوان"، االقتصادي: المفهوم، األهمية والمحددات التنويع " :عبد الرزاق بن علي وجنوى الراشدي،3

 - ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشهيد محه خلضر2016نوفمرب  02/03يف الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحة، فعاليات امللتقى يومي 
  .08، ص: 2017 -2016الوادي)، 
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  بعض تجارب الدول النفطية في التنويع االقتصادي للدول النامية أهمالمبحث الثالث: عرض 
فاستمرارية  اطر عدة،هشًا وعرضة ملخ االقتصادال ريب أن االعتماد على مصادر إنتاجية قليلة جتعل        

من الصادرات وإيرادات املالية العامة، يؤثر على  اعتماد لعض الدول النامية على النفط كمصدر رئيسي للدخل
بقية االقتصاد من خالل اإلنفاق احلكومي وبالتايل تظهر أمهية التنويع االقتصادي لتفادي هذه املخاطر ولتحقيق 

، اهلند، وأهم الدول يف ماليزيادول يف آسيا لدينا اململكة العربية السعودية، من أبرز هذه الالتنمية االقتصادية. 
  عرض فنزويال، الشيلي، األرجنتني.أمريكا الالتينية سن

  في التنويع االقتصادي آسيادول أهم : تجارب بعض  األولالمطلب 
ا وحتقيق معدالت منو ستطاعت بعض الدول النامية ذات املوارد الطبيعية الغنية أن تنجح يف تنا      ويع اقتصادا

  اململكة العربية السعودية، ماليزيا، اهلند.سنعرض هذه الدول يف آسيا  أهم، ومن مرتفعة على املدى الطويل
 تجربة المملكة العربية السعودية في التنويع االقتصادي:  - 1
  بية السعودية، على تنويع ركزت خطط التنمية املتعاقبة، إضافة إىل السياسات االقتصادية للمملكة العر

االقتصاد وتقليل على النفط كمصدر دخل وموجه لالقتصاد احمللي. ورغم احملاوالت للتقليل من اعتماد االقتصاد 
يمن على  على النفط وزيادة مسامهة القطاعات األخرى، الزال هذا القطاع ومشتقاته والصناعات البرتوكيماوية 

من الصادرات  %95ية وال يزال احملرك الرئيسي لالقتصاد السعودي ( حوايل االقتصاد الكلي واحلسابات املال
  من إيرادات امليزانية). %91اإلمجالية و
 : مساهمة الصناعة والزراعة والخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية)02- 01(شكل

)%(  

  

، على الساعة: 18/03/2017بتاريخ  ،/https://www.csb.gov.kw، باإلطالع على املوقع: ركزية لإلحصاءاتاملاإلدارة  لمصدر:ا
14:30.    
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  وقد فرضت أسعار النفط املرتفعة والفوائض املالية خالل السنوات األخرية قيودًا على مدى تنويع االقتصاد
ت غري النفطية. فال يوجد عبء ضرييب يف االقتصاد السعودي. من جهة أخرى، قد يؤدي رفع وتنويع اإليرادا

إيرادات الضرائب غري النفطية إىل تأثري السليب ولو جزئيا على األهداف األخرى للسياسات، وأبرزها تنويع 
 االقتصاد.

 نفطي منوًا خالل السنني األخرية،  جتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من هيمنة القطاع النفطي، سجل القطاع الغري
  ويعترب القطاع اخلاص احملرك الرئيسي هلذا النمو مقارنة مع القطاع العام.

  : النمو الحقيقي للمخرجات)01- 03(شكل

  
  .15:00 ، على الساعة:18/03/2017ريخ بتا ،///:csb.gov.kwwwwhttps.على املوقع: ، اإلدارة املركزية لإلحصاءات المصدر:

  يقسم االقتصاد السعودي إىل ثالث قطاعات: القطاع النفطي، والقطاع العام (اخلدمات احلكومية، واملرافق
العامة)، والقطاع اخلاص (مجيع األنشطة االقتصادية األخرى). ويشكل القطاع العام والقطاع اخلاص القطاع غري 

  .1النفطي
  القطاعات من إجمالي الناتج المحلي : حصص)01-04(شكل

  
  .17:15 ، على الساعة:18/03/2017بتاريخ  ،/https://www.csb.gov.kwعلى املوقع:  .: اإلدارة املركزية لإلحصاءاتالمصدر

                                                             
  .11 ص:، 2014 ، عرض وحتليل ألهم املؤشرات، الكويت، تجارب بعض الدول النامية في التنويع االقتصادي"املعهد العريب للتخطيط، " 1
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الستقالل دون توقف يف عملية انشغلت ماليزيا منذ حصوهلا على ا : تجربة ماليزيا في التنويع االقتصادي  - 2
تعزيزها، وبقدر ما كانت البالد تطمح ألن تصبح دولة كان الرتكيز الوطين ينصب دائمًا على  بناء الدولة وكيفية

  . 1كما أن الدستور كرس أولوية مكانة املاليو يف عدد من القوانني والسياسات املاليو،
تعدد وجهات النظر حول عوامل جناح : دي بماليزياالعوامل الداخلية لنجاح االنطالق االقتصا  -1- 2

النهضة املاليزية الباهرة، إال أن هناك عوامل تعترب قامسا مشرتكا بني جل الدراسات، ويشهد الواقع بدورها الفعال 
  يف هذا اإلطار، ولنبدأ بأهم العوامل الداخلية لنجاح هذه التجربة: 

  :بالتجربة املاليزية إىل أن الدافع القوي الكامن وراء جناحها هو تشري الدراسات اليت عنيت القيم النهضوية
تمع واملالئمة لتحقيق تنمية اقتصادية رائدة، أنه وبالرغم من التعدد  ا أفراد ا منظومة املبادئ والقيم اليت يؤمن 

دة بينهم للتعاون والعمل العرقي والديين الذي مييز جمتمعها، إال أن القيم املعنوية كانت على الدوام األداة املوح
ألي  وبالتايل فقد شكلت العامل الرئيسي يف حتقيق االستقرار االجتماعي والسياسي الضروريبصفة مجاعية، 

إذ أن  ومازال الزعماء املاليزيون يعولون على هذه القيم يف حتقيق الطموحات املستقبلية ،ضة يراد حتقيقها
تأسيس جمتمع «هو  ،2020) مج خيطط ملستقبل ماليزيا إىل حدود سنةوهي برنا(2020 الرابع من رؤية  اهلدف

  .»واملعايري األخالقية الرفيعة  والقيم املعنوية قيمي كامل يكون فيه املواطنون على درجة من التدين القوي
ومي أطلق هذا اللفظ أي تق املفهوم عادة بصفة مباشرة كلما يقتصر معىن األخالق على املعىن الضيق  وال    

تمع ومرجعيته العليا اليت  السلوك الفردي حىت ينضبط وفقا ملنظومات من القيم واملعايري املستمدة من ثوابت ا
ا، بل يتعداه إىل  املعىن الواسع وهو كيفية إعادة التوازن والفاعلية إىل منظومات القيم واملعايري الفردية يؤمن 

تمع، وكلما قويت ذا املعىن الواسع يف واجلماعية السائدة يف ا تمع كلما تعززت قدرة  النزعة األخالقية  ا
وفيما يلي نوضح أبرز القيم املعنوية والتقاليد اليت لعبت دورا ، 2االقتصاد على التطور وحتقيق املزيد من النجاح

  :3االقتصادي يف ماليزيا فاعال لنجاح االنطالق
 جتلى يف مظاهر عدة منها  م مميزات هذه التجربة، وقد: يعترب هذا العنصر من أهاالعتماد على الذات

بشكل كبري على السكان األصليني الذين ميثلون  واالعتماد الرتكيز على املوارد الداخلية يف متويل االستثمارات،
بري التنموية، مع التغلب على الصعوبات اليت تواجه االقتصاد بتدا اإلسرتاتيجية األغلبية املسلمة للسكان يف تنفيذ

حبلول  1997 مساعدة مادية من العامل اخلارجي، وأبرز دليل على ذلك مواجهة األزمة املالية لعام  دون ذاتية
                                                             

  .362، ص: 1991، بريوت، 1"، دار الساقي، ط"التعدد وتحديات االختالف للمجتمعات المنقسمة وكيف تستقر(مرتجم)، دانيال برومربغ، عمر سعيد األيويب 1
  .62، ص: 2011، جامعة غرداية، 11، جملة الواحات للبحوث والدراسات، العدد قراءة في بعض تجارب االنطالق االقتصادي بالدول النامية"عبد الرمحان بن سانية،"  2
  .63 ، ص:املرجع نفس 3
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ملاليزيا أن خترج بنجاح  -ذكرنا كما–مسح  وهو ما ذاتية، ورفض توجيهات صندوق النقد الدويل والبنك العاملي،
من آثارها جراء تطبيقهما لتعليمات مؤسسات بروتن  عانيانت وتايالند اندونيسياتزال  وبقوة من األزمة، بينما ال

  .وودز
 تمع املاليزي علىالبساطة وعدم اإلسراف البساطة وعدم اإلسراف يف املعيشة،  : يقوم أسلوب احلياة يف ا

الثروة القومية وحسن استغالهلا، ولقد ساعد هذا التقليد  وهذا ما جيعله يعزز قيما أخرى كاحملافظة على
ا املتخذة لتقليل اإلنفاق احلكومي 1997يف  ،األزمة املالية ومة مساعدة بالغة يف ختطياحلك حيث مل تلق قرارا
  .الدعم الكلي عن بعض اخلدمات أية معارضة أو احتجاج شعيب ورفع
 مع السلطة، حيث حتظى  : إن انعكاس هذه القيمة على التنمية يتجلى يف التعاملاحترام الكبير وتقديره

  :حيقق نوعني من املنافع وهو ما ألخرية يف ماليزيا، ويف شرق آسيا عموما، باحرتام اجلميعهذه ا
 .تسهيل مهمة القانون يف ضبط احلياة العامة وجتاوب األفراد مع سياسات الدولة -
 .زيادة حرص الدولة على رعاية مصاحل املواطن وضمان حقوقه -
 ذلك من ورود  يستتبعوما  واندماجها يف اقتصاديات العوملة : رغم االنفتاح الكبري ملاليزيااألسرة المستقرة

تمع  تشكل قيم تفكك كيان األسرة، إال أن األسرة املاليزية ظلت دائما تمع، وميكن القول أن ا بؤرة استقرار ا
اورة   املاليزي يتميز بتماسك أسري تمعات ا وجود  ، دفع إىلوإندونيسياوالفلبني  كتايالنداأقوى من كل ا

تمع املدين تكامل تمع والسلطة، حيث تشارك األسرة إىل جانب مؤسسات ا كاملدرسة وأماكن العبادة  بني ا
تسهر الدولة على رعاية استقرار األسرة من خالل  يف النهوض ببعض املؤسسات االجتماعية، ومن جهة أخرى

  .لى األحداث والنساء وغريهااألطفال أو االعتداء ع العناية مبعاجلة مشكالت إساءة معاملة
 هي أعراق ثالثة املاليزي الشعب يضم: العرقي والوئام التسامح:  
 ،باإلسالم. معظمهم ويدين السكان من 50%  حوايل ويشكلون املاليو  
 ،بالبوذية ويدينون الصينيون.  
 ،هندوس. ومعظمهم اهلنود 

ا مل تشكل       االقتصادي هلذه الدولة بسبب  عقبة أمام االنطالقورغم هذه التعددية العرقية والدينية، إال أ
تمع، بل وعلى العكس من ذلك فقد أسس تعاون األفراد  شيوع معاين التسامح الديين والوئام العرقي بني أفراد ا

. لالستقرار السياسي واالقتصادي، وكان العنصر اجلذاب لالستثمارات األجنبية وانسجامهم األرضية الصلبة
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اإلرادة السياسية  بني املاليو املسلمني والصينيني البوذيني، إال أن 1969الد عرفت أحداثا دامية عام الب ورغم أن
تمع القوية استطاعت أن جتد اإلجراءات الكفيلة برتسيخ دعائم وردع كل   .ممارسات العنف داخل ا

 آلسيوية عموما واملاليزية املميزات األساسية للثقافة ا لمشت :السياسية والدور الفعال للدولة اإلدارة
لدور القيادة السياسية يف التنمية. واملتتبع للتجربة املاليزية يالحظ أن اإلرادة  خصوصا إعطاء اهتمام كبري

شخصية  وأن ،قرارات تنموية جريئة احتاداملدعومة باستقرار سياسي واجتماعي واسع كانت وراء  السياسية القوية
ضةو  حممدالقائد السياسي حماضري  ماليزيا وحتويلها من دولة تشكو  رؤيته اإلصالحية كان هلا التأثري الواضح يف 

 .الفقر واجلوع والتخلف إىل دولة على خطى العامل املتقدم
 :متيزت ماليزيا بني الكثري من الدول النامية بتهيئة املناخ املالئم لتحقيق  المناخ االقتصادي المناسب

  : 1أهم مميزات هذا املناخ ما يليانطالقها االقتصادي، وكان من 
 االستقرار االجتماعي والسياسي. 
 :عاما يف تشييدها، ورفضت حكومتها ختفيض النفقات املخصصة  20حيث أمضت ماليزيا  البنية التحتية

هلذا الغرض، مما مكنها من بناء اقتصاد قوي يسمح بنمو مستقر، وجعل ترتيبها يرتفع لتصبح ضمن دول 
 األوىل يف العامل يف جمال قوة االقتصاد احمللي. االقتصاد اخلمس

 حيث مل يتم تنمية منطقة على حساب أخرى بل مت توزيع العدالة بين المناطق والتكامل بين القطاعات :
 مشاريع البنية األساسية يف كل الواليات، إضافة إىل تنمية القطاعات االقتصادية بشكل متوازن.

  :ا بتحسني املؤشرات االجتماعية لرأس املال البشري من خالل حتسني اهتمت ماليزيالتنمية البشرية
موع السكان سواء األصليني منهم أو املهاجرين الذين ترحب السلطات  األحوال املعيشية والتعليمية والصحية 
بتوطينهم، وقد متكنت من توفري مستويات معيشية الئقة لألغلبية العظمى من السكان خصوصا مع ارتفاع 

  وسط الدخل الفردي.مت
 :اختذت ماليزيا العديد من اإلصالحات من أجل ضمان فعالية جهازها  فعالية الجهاز المصرفي والمالي

ال إتباع منهج شامل عام  لإلشراف على مجيع  1989املايل واملصريف، وكان من اخلطوات الرئيسية يف هذا ا
ال، مع العمل على إجياد سوق ثانوية نشطة تعمل يف املؤسسات املالية ووضع نظام موحد لكفاية رؤوس األمو 

  األوراق املالية احلكومية وسوق لصكوك الديون بالنسبة لشركات القطاع اخلاص.

                                                             
 .64نفس المرجع، ص:  1
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 :حرصت ماليزيا على إلقامة مناخ استثماري جد مالئم للمبادرات الفردية الوطنية  االدخار واالستثمار
عجيب. ونضيف أن االقتصاد املاليزي اعتمد بدرجة كبرية يف واألجنبية مما مسح هلا بتحقيق انطالق اقتصادي 

. كما عمل 1993-1970للفرتة  %40متويل االستثمارات على االدخار احمللي (وهذا جانب هام جدا) بنسبة 
أيضا على توجيه التمويل املتاح للتنمية بشكل أساسي بدال من اإلنفاق على التسلح، وساعد على ذلك سياسة 

ا توقيع دول جنوب شرق آسيا العشر ماليزيا املن ا فرنسا، واليت كانت من مثر اوئة للتجارب النووية اليت قامت 
  .1على وثيقة إعالن منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السالح النووي 1995" عام آسيانيف جتمع "
 :رة يف التخطيط، حيث دأبت من مميزات االقتصاد املاليزي اإلجيابية أيضا بعد النظ التخطيط طويل المدى

الدولة منذ االستقالل على وضع رؤية مستقبلية للتنمية والنشاط االقتصادي من خالل خطط مخاسية، وقبل 
" اليت تتصور أوضاع 2020حلول القرن احلادي والعشرين كانت ماليزيا ختطط للدخول فيه من خالل "رؤية 

 .2020االقتصاد ورهاناته إىل آجال عام 
  عوامل ذات البعد الخارجي المساهمة في نجاح االنطالق االقتصادي بماليزياال  -2- 2
من أساسيات االنطالق االقتصادي يف ماليزيا الرتكيز على جلب االستثمار األجنبي المباشر:  - 2-1- 2

ا تعاملت حبذ ر شديد مع هذه االستثمارات األجنبية املباشرة واالستفادة من املزايا املرافقة هلا (مع اإلشارة إىل أ
وميكن تلخيص أهم احملفزات اليت مث مسحت هلا بالدخول بشكل واسع)، االستثمارات حىت منتصف الثمانينات 

ا السلطات املاليزية جللب االستثمارات األجنبية املباشرة فيما يلي:    أقر
 .سياسة رمسية جادة جللب املستثمرين األجانب  
  1972انني اجلبائية واجلمركية كقانون اجلباية التجارية لسنة احملفزات الضريبية املتضمنة يف القو.  

وحتظى االستثمارات يف التكنولوجيا الدقيقة وميادين البحوث والتطوير بتحفيزات هام، كاإلعفاء الضرييب      
  املضاعف بالنسبة ملصاريف البحث.... اخل 

التنموية الرتكيز على التحول من دولة منتجة اعتمدت ماليزيا يف إسرتاتيجيتها االهتمام بالتصدير:  - 2-2- 2
ا أسواق الدول املتقدمة.   ومصدرة للمواد اخلام إىل دولة صناعية تكتسح صادرا

                                                             
  .66، 65نفس املرجع، ص ص:  1
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ترتبط ماليزيا مع عشر دول يف جنوب شرق آسيا باتفاقية لتحرير التجارة تحرير التجارة الخارجية:  - 2-3- 2
بالنسبة للدول النامية، وعام  2003 اإلعفاء الكامل عام لتصل إىل 1995اخلارجية بالكامل اعتبارا من عام 

 . 1بالنسبة للدول األقل منوا، وذلك يف إحتاد آسيان 2005
إلحالل  إسرتاتيجيةانتهجت اهلند بعد االستقالل ولعقود عديدة  تجربة الهند في التنويع االقتصادي:-3
صناعية أنظمة الرتخيص لألنشطة ال إلغاءعلى  األوىليف املرحلة  اإلصالحات لواردات بقيادة الدولة. كما ركزتا

وقد بدا حترير التجارة اخلارجية تدرجييا منذ بداية التسعينات. ونتيجة لذلك ارتفعت ، ورفع القيود عن االستثمار
  . األخريةخالل السنوات  %46حوايل  إىليف تلك احلقبة  %16نسبة التجارة اهلند من حوايل 

، انتهجت الدولة سياسة لبناء القدرات أخرىمن جهة ، .2املباشر األجنيبستثمار كما ارتفع استقطاب اال
مواكبة خالل التسعينات،  إصالحاتالبشرية واالستثمار يف التعليم العايل على املستوى العاملي. وبعد عدة 

ا على االستفادة من خم أثبتت إذهذه االستثمارات  أمثرت ا من العمال اهلند مبستوى فاق التوقعات، قدر زو
مليار دوالر  70مصدر  2012-2011حبلول عام  وأصبحتاملهرة يف صناعات ناشئة يف تكنولوجيا املعلومات، 

  .3من جمموع عائدات التصدير
منح براءات  وأصبحت، كصناعة املستحضرات الصيدالنية. أخرىكما متيزت باخلصوص يف صناعات      

سجلت  أخرىصناعات عديدة ، و األدويةرائدة عامليا يف قطاع  أصبحتو اخرتاع املنتجات وعمليات التصنيع 
 األسواقفيها اهلند جناحا كبريا منها صناعة السيارات والصناعات الكيميائية واخلدمات واليت خترتق اليوم بقوة 

ع قطاع حقق االقتصاد اهلندي احتياطًا غذائيًا يف الزراعة، وطفرة إنتاجية يف الصناعة، م"حيث  .4العاملية
  أداء قطاعات االقتصاد الرئيسية كان كالتايل:   إنحيث ". خدمات واعد لسوق واعدة

 بلد مشهور مبجاعاته حىت إن كانت آخر جماعة شهدها يف البنغال، تعد اهلند بلداً  عمالق زراعي :الزراعة
. ذلك أن اهلند تشكل رابع قوة زراعية يف العامل بعد الصني واالحت اد السوفييت السابق والواليات زراعيٌا عمالقًا

املتحدة، ومتتلك سابع مساحة يف العامل، ولكن املساحة الثانية املزروعة بعد الواليات املتحدة األمريكية، وثاين 
سكان زراعيني يف العامل بعد الصني: فالح واحد من مخسة يف العامل يعيش يف اهلند. وهي أيضًا املنتج األول يف 

                                                             
  .68، 67نفس املرجع، ص ص:  1
، على الساعة: 11/03/2017، بتاريخ: api.org-www.arab مت االطالع على املوقع:  ،2014، "عالقة التنويع االقتصادي بالتنميةاملعهد العريب للتخطيط بالكويت، " 2

09:24.  
، امللتقى العلمي الدويل السادس حول: بدائل النمو والتنويع االقتصادي يف الدول التنويع االقتصادي، مؤشراته، محدداته، وعالقته بالتنمية".امحد دبيش، مروة بوقدوم،: "3

 .16العلوم االقتصادية والتجا رية وعلوم التسري، جامعة محه خلضر الوادي، ص : ، كلية2016نوفمرب  03- 02املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحةيومي 
، ص 2007"، تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر، دمشق سوريا، الفرص والتحديات، جريدة الثورة يومية سياسية –"الهند اقتصاديا عبد اهللا محيدي،  4

02.  
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اي أو التوابل، واملنتج الثاين عامليًا للحبوب (أرز، قمح، ذرة صفراء، ذرة بيضاء) بعد الصني العامل للحليب والش
  .1والواليات املتحدة، وأخريًا هي األوىل عامليًا يف الثروة

 متكن هذا القطاع بفضل احلماية الكبرية له من قبل الدولة يف إطار سياسة اإلحالل حمل الواردات، : الصناعة
ات إنتاجية كمية عالية، وإن كانت ذات جودة منخفضة وقدرة تنافسية حمدودة يف األسواق من حتقيق طفر 

اخلارجية. ولكن مع التحول إىل االقتصاد احلر برزت بعض الصناعات ذات التقنية العالية جدا وأمهها صناعة 
ا عام   100انت ال تتجاوز مليار دوالر بعد أن ك 3.9بنحو  2000 -1999الربجميات اليت قدرت قيمة صادرا

مليار دوالر  50مليون دوالر يف أوائل التسعينيات. وختطط اهلند لكي تصل بقيمة صادرات هذه الصناعة إىل 
 -1998 . وكذلك الشأن بالنسبة للصادرات من أجزاء السيارات واليت وصلت قيمتها عام2008حبلول عام 

نافسة شرسة من شركات من تايوان والصني وتركيا مليارات دوالر، علما بأن ذلك جاء يف ظل م 3إىل  1999
  .2وماليزيا
 قام هذا القطاع بدور مهم يف تعبئة املدخرات واالستثمارات القومية الالزمة لتمويل خطط  : الخدمات

التنمية خالل العقود اخلمسة املاضية. وميتلك هذا القطاع طاقات كبرية بفضل التوسع الذي شهده منذ أواخر 
 أعقاب إجراءات التأميم للبنوك ولشركات التأمني، إذ زاد على سبيل املثال عدد الفروع التابعة الستينيات يف

. وكما سبقت اإلشارة يف موضع سابق فقد 1995ألفا عام  62إىل  1969آالف فرع عام  8للبنوك املؤممة من 
قل اجلوي أمام املستثمرين اهلنود بتحرير خدمات التأمني والربيد واالتصاالت والن 2000قامت الدولة مؤخرا عام 

واألجانب، وهلذا فإنه يعترب من أكثر القطاعات االقتصادية الواعدة يف اهلند، خاصة أن الطاقة االستيعابية 
إىل أن السوق احملتملة للتجارة  1999للسوق اهلندية ال تزال كبرية. كما أشارت بعض الدراسات الصادرة عام 

 .  3مليار دوالر 11.9إىل  2001تصل بنهاية عام اإللكرتونية من املمكن أن 
  
  
  

                                                             
، على 02/03/2017، بتاريخ: /www.un.org/ar/esa/hdr/pdf  "، باالطالع على املوقع:محركات التحول في التنميةوان: "مقالة بعنمتابعات اقتصادية،  1

  .70الفصل الثالث، ص: ،20:45الساعة: 
  .49، ص: 2011نشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، ، م"االقتصاد الهندي"جان جوزيف بوالو، تعريب: صباح ممدوح كعدان،  2
 - امللفات البحثية - "، مركز اجلزيرة للدراسات"اقتصاد الهند الدور والمستقبل في نظام عالمي الجديد  مسيرة التنمية االقتصاديةبيرتاس اوسرتيفيشيوس، جون بوزمان،  3

  .36 -34، ص ص: 2009ف خري -سلسلة دراسات القوى الصاعدة
  



 
 .................................الفصل األول: الخلفية النظرية للثروة النفطية والتنويع االقتصادي للدول النامية...............

 
43 

  المطلب الثاني: تجارب بعض أهم دول أمريكا الالتينية في التنويع االقتصادي
ستطاعت بعض الدول النامية ذات املوارد ا ،حتقيق التنمية االقتصاديةمن أجل املخاطر مجلة من لتفادي       

ا وحتقيق معدالت منو مرتفعة على املدى الطويلالطبيعية الغنية أن تنجح يف تنويع اقتص هذه  أهم، ومن ادا
  أمريكا الالتينية، فنزويال، الشيلي، األرجنتني.الدول يف 

كانت فنزويال وما زالت حتتل مركزا متميزا داخل أوبك،  :في التنويع االقتصادي فنزويال وأوبكتجربة  - 1
ا لقيادات تروج لفكرة اخلروج من أوبك، فهي واحدة من وذلك على الرغم من خضوع قطاع البرتول فيها أحيان

الدول اخلمس اليت أنشأت أوبك واليت ال بد من إمجاعها عند التصويت على قبول عضو جديد. كذلك يؤكد 
تاريخ صناعة البرتول الفنزويلية تفوقها يف صياغة العالقات اليت تربطها بشركات البرتول العاملية، ففي فجر 

ا كانت شركات البرتول العاملية الكربى تسيطر سيطرة شبه كاملة على الصناعة يف العامل كانت الصناعة وعندم
 1943فنزويال تنفرد بوضع خاص يف النظام الضرييب الذي صاغته يف قانون خاص لقطاع البرتول صدر عام 

ىن بصرف كحد أد  %)16.7(وفرض على الشركات دفع إتاوة للحكومة عن كل برميل ينتج مبعدل السدس 
النظر عما حيدث للبرتول املنتج بعد استخراجه. وكانت تلك اإلتاوة تزيد بشكل ملحوظ عما هو سائد يف 

كانت فنزويال   1948. وىف عام %)12.5(منطقة الشرق األوسط واليت مل تتجاوز اإلتاوة فيها مثن اإلنتاج 
عن كل برميل بالتحول إىل نظام مناصفة  األسبق يف اخلروج من نظام العائد املقطوع الذي تتقاضاه احلكومة

أي بعد مرور عامني على تطبيقه يف  1950الذي مل يطبق يف الشرق األوسط إال يف عام  50-50األرباح 
 .فنزويال

ارت أسعار البرتول خالل       قد توىل احلكم، جنحت  1وكان شافيز 1999وىف بداية  1998وعندما ا
ية واملكسيك يف حتجيم اإلنتاج داخل أوبك مبعاونة دول خارجها مما دفع السعر الدول الثالث فنزويال والسعود

  .دوالرا بعد أن كان قد تدىن إىل عشرة دوالرات 20فوق 
أعلن وزير الطاقة يومها علي رودريغز (مدير الشركة الوطنية اآلن) أن فنزويال  1999ويف سبتمرب/ أيلول      

بأسعار البرتول بني حدين أعلى وأدىن. وعلى الرغم مما أثري من خالفات  سوف تصر على حتديد آلية لالحتفاظ
اية املطاف على أن يكون أعالمها   22دوالرا واألدىن  28حول اختيار هذين احلدين فقد استقر الرأي يف 

وكانت حجة الداعني هلذه السياسة أن  ط.ع نفو دوالرا لربميل من سلة أوبك اليت هي متوسط ألسعار سب
سعار كانت تتذبذب بصورة مزعجة لكل من املنتج واملستهلك، وأن األسلم لكليهما أن يتم تعديل سقف األ

اإلنتاج كلما اقتضت الظروف حبيث حيافظ على السعر داخل نطاق معقول وعادل للطرفني. ومع أن املكسيك 
                                                             

  رئیس فنزویال الحادي والستین، عرف بحكومتھ ذات السلطة الدیمقراطیة االشتراكیة واشتھر لمناداتھ بتكامل أمریكا الالتینیة السیاسي
  واالقتصادي.  
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ات املخزون فإن أنصار اآللية مل حتبذ تلك اآللية، بدعوى أن العنصر املهم يف تذبذب أسعار البرتول هو تغري 
أبدوا أن املخزون ليس عامال مستقال عن عوامل العرض والطلب اإلمجايل والذي يدخل يف حتديدمها حجم 
اإلنتاج اجلاري، كذلك يدعم أنصار اآللية رأيهم بأن أوبك ال ينبغي أن تستمر يف تبىن سياسة رد الفعل ملواجهة 

الفعل فيها متأخرا وغري جمد، وإمنا عليها أن تتبىن سياسة تستطلع تلك  تقلبات السوق اليت يغلب أن يأيت رد
التغريات وتواجهها خبطة فاعلة يف الوقت املناسب. ومن هنا تصر فنزويال على تنشيط جلنة السياسات 

ا للتدخل يف ا أوبك، وتدعوها ملراقبة السوق بعمق والتقدم مبقرتحا  الوقت اإلسرتاتيجية طويلة األجل اليت أنشأ
  .املناسب

شافيز إلثبات زعامته داخل أوبك دعا رؤساء الدول األعضاء لالجتماع يف كراكاس يف مستهل توىف حماولة      
يف أعقاب صدمة األسعار  1975، يف ما يعترب القمة الثانية للمنظمة بعد قمة اجلزائر اليت عقدت عام 2000

ناشب بني صدام حسني وشاه إيران، وقد طرحت فنزويال أثناء األوىل وكان من أهم أهدافها تسوية اخلالف ال
عددا من املوضوعات لكي خيتار منها  1999سبتمرب/ أيلول  22االجتماع الوزاري للمنظمة الذي عقد يف 

 :واحد أو أكثر شعارا الجتماع القمة الثانية. وتناولت تلك املوضوعات
 .مشروعية وتقوية أوبك .1
 .تمويل مشروعات مشرتكة للطاقةإعادة توجيه صندوق أوبك ل .2
 .سياسة أوبك يف جمال الطاقة .3
 .إنشاء إدارة جتارية يف إطار أوبك إلقامة مشروعات مشرتكة يف جمال التكرير والتسويق واملوارد البشرية .4
  .سياسة أوبك يف جمال البيئة .5

  1.ئج اليت ترتبت عليهاوقد انعقدت القمة الثانية بالفعل ولكن املقام ال يتسع لشرح وقائعها والنتا    
  :شيلي في التنويع االقتصاديالتجربة   - 2
  على عكس اندونيسيا، مل يصبح الشيلي مصدرًا رئيسيًا للمنتجات الصناعية، بل مصدرًا بل مصدرًا ملواد

 أولية تنوعًا وديناميكية ومنتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة تعتمد على املنتجات األولية واملوارد املتنوعة.
 هم العناصر األساسية وراء جناح التنويع االقتصادي يف الشيلي هو وضعها لسياسات مالية مكنت من من أ

تطوير االقتصاد بفضل جهد كبري يف جمال االدخار خاصة خالل االنتعاش الكبري الذي عرفه معدن النحاس. 
أمريكا  الالتينية حسب وقد ركز الشيلي أيضا على حتسني مناخ األعمال، مما جعله يصنف يف طليعة بلدان 

 ).2014دولة حسب تقرير  189من بني  34تقرير "ممارسة أنشطة األعمال" للبنك الدويل. (املركز 

                                                             
، 12/03/2017بتاريخ:  ،http://www.aljazeera.net/specialfiles مت االطالع على املوقع: "تجربة فنزويال في التنويع االقتصادي"، مقالة بعنوان:  نت، –اجلزيرة  1

  .21:08على الساعة: 
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  يقدم الشيلي كذلك عدة أمثلة علة السياسات العامة الناجحة العمودية اليت ساعدت على تطوير عدة
والتطور التكنولوجي، وتوفري البنية صناعات كصناعة السلمون. ونذكر على وجه اخلصوص وتعزيز التكيف 

التحتية واملعلومات والتنسيق بني العديد من صغار املنتجني والذي مكن من تطوير الشراكات بني القطاعني 
 الرفع من قدرات وإنتاجية املنتجني. ومؤسسة شيلي..) من أجل  CORFOالعام واخلاص على املدى (

  لتشجيع التنافسية واالبتكار، وذلك بتمويل مشرتك مع  2005وقد وضع الشيلي أيضا صندوقًا يف عام
 قطب قطاعي مميز.  50القطاع اخلاص. كما أنشأ كثر من 

  من جهة أخرى، يشجع الشيلي االستثمار يف رأس املال البشري رفيع املستوى من خالل ختصيص منح
 للطالب للدراسة باخلارج.

 جنب إىلا جنب متواجدا يكون أن يتوجب والذي اخلاص لقطاعا ديناميكية بتعزيز رهان هو الدول هذه جناح    
 اإلمكانيات مجيع توفري حيتم وهذا .القطاعات من كبري عدد مبشاركة تنوعا أكثر اقتصاد خللق العام القطاع مع

  1.االقتصاد يف أكرب بدور القيام من لتمكينه وحتفيز دعم من الالزمة
إيل هذا احلد املأسوي وصل الوضع   .. نريد طعام  ، حنن جياع" :تجربة األرجنتين في التنويع االقتصادي - 3

يف أسوأ أزمة مالية وضعت االقتصاد األرجنتيين علي    2001  االقتصادي املرتدي للمواطنني يف األرجنتني عام
يار وفجرت ثورة غضب شعيب استشرت وتأججت يف أرجاء الطبقة املتوسطة وكسرت وبددت من "، حافة اال

ا أربع سنوات استطاع الرئيس األرجنتيين الراحل نستور  هم حتت  خط الفقر. وخالل فرتة رئاسية واحدة مد
كريشنري أن يصعد باألرجنتني من اهلاوية وحيدث انتعاشا اقتصاديا منقطع النظري ليصنع بذلك من التجربة 

  .2األرجنتينية منوذجا ملهما يف كيفية صناعة النهضة
يار بشكل عنيف يف ديسمرب عام.كان االقتصاد األر       واضطرت احلكومة  2001جنتيين قد تعرض إيل اال

مليارات دوالر من خالل عدد من اإلجراءات  10أي مبقدار% 20األرجنتينية خلفض اإلنفاق العام بنسبة
ثورة وهو ما كان مبثابة الفتيل الذي أشعل %، 13التقشفية علي رأسها ختفيض أجور العاملني باحلكومة بنسبة

الغضب الشعيب واندلعت مظاهرات احتجاجية زلزلت أرجاء العاصمة بوينس إيرس. وتراجع اقتصاد األرجنتني 
إيل حد كبري أمام ارتفاع الديون وجتميد األرصدة البنكية وتراجع قيمة العملة احمللية بنسبة الثلثني وارتفاع نسبة 

                                                             
  .11-07ص ص:  ،2014ألهم املؤشرات، الكويت،"، عرض وحتليل تجارب بعض الدول العربية في التنويع االقتصادياملعهد العريب للتخطيط،"  1
- 03-10بتاريخ: ،  /http://www.ahram.org.eg/Newsمت االطالع على املوقع: في التنويع االقتصادي" رجنتينتجربة االمقالة بعنوان:  "متابعات اقتصادية،  2

  .06:08، على الساعة :2017
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ة العجز عن الوفاء خبدمة ديونه اخلارجية، ومل جيد من ميد ووصل االقتصاد األرجنتيين إيل نقط، 1%02البطالة إيل
، أو يف األزمات املالية يف  1995له يد املساعدة بشكل فوري علي غرار ما حدث يف األزمة املكسيكية عام

من السكان يعيشون % 40، وأكدت اإلحصاءات أن أكثر من1998,1997كوريا اجلنوبية وتايالند عامي
  .2حتت خط الفقر

الل فرتة رئاسته استطاع أن ينجو كريشنري ببالدة من براثن األزمة اخلانقة وأجري خطة لإلصالح الشامل خ    
يف البالد. فقام بتمويل مشروعات التعليم واخلدمات الصحية فضال عن تنفيذ برنامج وطين استهدف حتسني 

  من املواطنني الذين يعيشون حتت خط الفقر.% 60 مستوي املعيشة بنسبة
واستطاع كريشنري من خالل برناجمها االنتخايب أن يضع حدا لسلسلة املظاهرات اليت اجتاحت األرجنتني      
بعد توليه منصب رئيس  وبالفعل تغلب كريشنري، خلع أربع رؤساء خالل أسبوعني فقطشهر وأدت إيل  18 ملدة

خطة إنقاذ تقشفية، يف الوقت الذي األرجنتني علي األزمة االقتصادية عن طريق إعادة جدولة الديون وتطبيق 
وضع فيه متطلبات الفقراء فوق أي اعتبار، حيث خصص حوايل مليار دوالر لتحسني اخلدمات العامة واليت 

ر خللق فرص عمل إلنعاش مليار دوال 8,2تشمل إسكان الفقراء وإنشاء الطرق اجلديدة، كما خصص حوايل
وباراجواي،  وألوروجوايارة احلرة اشرتكت فيه األرجنتني مع الربازيل ودعم كريشنري تكتال إقليميا للتج ،االقتصاد

وبوليفيا. وسرعان ما فرض كريشنري نفسه كرجل  فنزويالودعم روابط بالده مع حكومات أقصي اليسار لكل من 
  قوي يف البالد بفضل اإلنعاش املذهل الذي أحدثه لالقتصاد يف وقت وجيز.

تيين قد تعلق بسياسات كريشنري الناجحة يف احلكم للدرجة اليت دفعت الناخب ويبدو أن املواطن األرجن     
األرجنتيين إيل أن يصوت لزوجته كرستينا فرينانديز يف فرتتني متتاليتني من رئاسة األرجنتني كي تستكمل مسرية 

ا الكاريزما النهوض اليت بدأها زوجها، فلم يكن برناجمها االنتخايب وحده هو سبب وصوهلا للسلطة، فقد  ساعد
  السياسية بوصفها زوجة الرئيس الناجح علي الفوز مبقعد الرئاسة.

وبعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن علي النهضة اليت صنعها كريشنري، األرجنتني اآلن تتمتع بازدهار        
 %.9 ألرجنتيين بنسبةمنا االقتصاد ا 2012 اقتصادي وهي ثالث أكرب اقتصاد يف أمريكا الالتينية، ويف عام

وتتمتع األرجنتني بتصنيف عايل جدا يف مؤشر التنمية البشرية، وحتتل املركز اخلامس يف مستوي الناتج احمللي 

                                                             
  . 16 -11، ص ص: 2004افريل/ نيسان  22 - 21، روما،  ذي الدورة الحادية والثمانون"المجلس التنفيالصندوق الدويل للتنمية الزراعية، " 1
  نفس املرجع. 2
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وبشكل عام تعترب األرجنتني  ،1للفرد الواحد علي مستوي دول أمريكا الالتينية واألعلى يف القدرة الشرائية االمسي
 ،جه للتصدير وقاعدة صناعية متنوعةطبيعية وتعتمد يف اقتصادها علي قطاع زراعي مو من البلدان الغنية باملوارد ال

ويتم التبادل التجاري بشكل رئيسي بني األرجنتني والربازيل والواليات املتحدة ودول االحتاد السوفيييت سابقا 
الدخل من صادرات البالد وبلدان أوروبا الغربية. وتشكل املنتجات الزراعية اليوم حوايل تسعة أعشار إمجايل 

  اإلمجالية لألرجنتني.
ويري احملللون أن األرجنتني لديها أساس قوي للنمو املستقبلي نظرا حلجم سوقها ومستويات االستثمار      

األجنيب املباشر االستثمار األجنيب املباشر فيها ونسبتها من صادرات التكنولوجيا الفائقة وحصتها من الناتج 
  املصنعة.الكلي للسلع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
10-03-: بتاريخ ،/http://www.ahram.org.eg/News،   مت االطالع على املوقع: :"تجربة األرجنتين في التنويع االقتصادي"متابعات اقتصادية، مقالة بعنوان:  1

  .06:08، على الساعة :2017
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  خالصة:ال
 والتنويع  من خالل دراستنا هلذا الفصل والذي خصصناه بأن يكون كمدخل عام القتصاديات النفط         

اتضح لنا بأن النفط هو أهم املصادر الطاقوية العاملية، كما أن دول األوبك تستحوذ على ما تريد مبا االقتصادي 
  .مما جعلها األهم واألكثر فاعلية يف السوق النفطية اطي العاملي،يقدر بثالثة أرباع االحتي

وجند أن الصادرات متثل آلة النمو االقتصادي يف كافة القطاعات االقتصادية من خالل الرتكيز على         
يات املتبعة مفهوم التنويع يف اإلنتاج واملكاسب التجارية اليت جتنيها الدول النامية، وهذا ما لوحظ يف االسرتاتيج

من طرف هذه الدول اليت كان هدفها األول هو تنويع الصادرات خارج احملروقات اليت ال تزال نسبها ضعيفة، 
كافة العراقيل والقيود    تستند إىل حرية التبادل الدويل وإزالةالراهنة اليت يشهدها العامل واليتويف ظل التطورات 

سياسة تنمية الصادرات خارج احملروقات وتنويعها هي أحد البدائل التجارية التحرر االقتصادي أصبح جليا أن 
  ودفع عجلة التنمية االقتصادية. املناسبة من أجل حتقيق معدالت منو اقتصادية مثلى

وذلك ملعرفة " النرويج، اإلمارات و الجزائر"  أما يف الفصل املوايل فسنسلط الضوء على ثالث دول نفطية     
  .يف ظل حتديات الثروة النفطيةتنويعهم االقتصادي 
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  تمهيد:
يعترب موضوع التنويع االقتصادي من أكثر املواضيع اليت أسالت احلرب الكثري وجلبت اهتمام الباحثني       

واحلكومات يف السنوات األخرية، وذلك بعد أن أدركت البلدان خاّصة الريعية منها االختالالت والتشوهات 
ا نتيجة العتمادها على مورد وحيد على ا لدخل أال وهي املوارد البرتولية، هذا ما الكبرية يف هياكل اقتصادا

جعلها أحادية االقتصاد و عرضة ألزمات واختالالت وارتباطات ألسعار النفط يف األسواق العاملية، وخري مثال 
اليت فقدت ما يزيد عن  2015ما حدث ملعظم الدول البرتولية خالل االخنفاض الرهيب ألسعار البرتول سنة 

حد، على غرار اجلزائر، نيجرييا، فنزويال...اخل، لتبقى التجربة اهلولندية األكثر توضيحا دوالر للربميل الوا 100
وداللة على خطورة إمهال بقية املوارد واالهتمام مبورد واحد وفق ما يصطلح عليه باملرض اهلولندي، هذا ما أثّر 

ويل إلصدار جمموعة من التحذيرات على النمو واالستقرار االقتصادي هلذه البلدان، مما دفع صندوق النقد الد
والتوصيات لتنويع اقتصاديات هذه البلدان لتفادي الوقوع مستقبالً يف مثل هذه األزمات اليت باتت كثري التكرار 

  والوقوع. 
  ووفقا هلذا النسق وحملاولة ترتيب هذا الفصل، فلقد قمنا بتقسيمه إىل ثالث مباحث:     
  :اإلمارات العربية المتحدة والجزائر،لنفط في النرويج نظرة عامة حول االمبحث األول.  
 التنويع االقتصادي يتجارب النرويج واإلمارات والجزائر ف: المبحث الثاني.  
 اإلمارات، النرويج: للدول االقتصادي التنويع في النفطية اإليرادات مساهمة مدى: المبحث الثالث 

  .الجزائرو  المتحدة العربية
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  اإلمارات العربية المتحدة والجزائر، األول: نظرة عامة حول النفط في النرويجالمبحث 
ـ، حيث تستحوذ الدول النفطية يلعب قطاع احملروقات الدور األبرز بني قطاعات اقتصاديات الدول النامية      

الدول النفطية املنتجة املنتجة للنفط والغاز، وتقوم بإنتاجها وتصديرها إىل سوق العاملية. ويقع على عاتق 
نظرًا للمسامهة  واملصدرة للنفط أعباء كثرية، منها مواصلة اضطالعها بدور إجيايب حنو استقرار السوق النفطية

الكبرية للنفط يف التنمية االقتصادية فيها، وهو ما جيعل من األمهية مبكان تعزيز التعاون املشرتك وتنسيق 
، وإلبراز موضع هذه الدول (النرويج، اإلمارات العربية املتحدة 1ة االقتصاديةالسياسات اخلاصة بالنفط يف التنمي

ا وإنتاجها.   واجلزائر) يف السوق النفطية العاملية نستعرض حجم احتياطا
    المطلب األول: التجربة النرويجية في النفط

العتماد هذا األخري على العوائد املتأتية من تصدير سلعة  يف االقتصاد النروجيي، نظرًا  حيتل النفط موقعا هاماً     
اء اكتشافه يف أواخر النفط، ويظهر موقع النفط يف االقتصاد النروجيي من خالل التغريات اليت طرأت عليه من جرّ 

ا النرويج واليت أهلتها إىل أن تصبح من كب ار الستينيات، وكذا بالنظر إىل اإلمكانيات النفطية اليت تزخر 
املصدرين للنفط يف العامل، من ما جعلها تتمتع بفائض نقدي كبري ال سيما بعد االرتفاع الكبري يف أسعار 

  النفط، ويعد القطاع النفطي من القطاعات املهمة من حيث مسامهته يف الثروة الوطنية للنرويج. 
 موقع النفط في االقتصاد النرويجي:  - 1

وهلا حدود مشرتكة مع السويد وفنلندا  اإلسكندنافية والشمايل من شبه اجلزيرة تقع النرويج يف اجلزء الغريب     
النرويج قبل بداية التنقيب عن النفط تتمتع  تالنرويج. كان، عاصمتها أوسلو وهي أكرب مدينة يف وروسيا

ا كانت وما زالت بلدا دميقراطياً و  بدميقراطية راسخة وجهاز حكومي متمكن وفعال يدافع عن  ومساملاً  كما أ
وقد بدأ الثقة لدى بقية البلدان والشعوب، حقوق االنسان ويؤمن بالتعاون الدويل، مما جعلها موقع االحرتام و 

اهتمام شركات النفط بالتنقيب يف مياه النرويج اإلقليمية يف وقت متأخر بالنسبة إىل بقية الدول املنتجة للدول، 
ا ومن البديهي لبلد مل تكن له أي جت ارب يف النفط أن يدرس جتارب الدول األخرى، لالستفادة من إجنازا

وجتنب أخطائها. وصادفت بداية التنقيب يف حبر الشمال يف أوائل الستينيات، عهدا حامسًا يف تطور العالقات 
 15ج يف وبدء اإلنتا  1969بني الدول املضيفة والشركات الدولية. ومتَّ اكتشاف النفط يف حبر الشمال يف عام 

                                                        
  .193ص:  ، 2011"، الفصل العاشر، الكويت، "تطور السوق البترولية العالمية وتأثيرها على االقتصادات العربيةتقرير العريب املوحد،  1
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. وأصبح للقطاع النفطي دورًا فعاالً وكبريًا يف االقتصاد النروجيي فهو إضافة إىل مسامهته بتكوين 1971حزيران 
  .1ربع اإلنتاج احمللي اإلمجايل للبلد تقريبًا 

تتمثل إمكانيات النرويج النفطية يف رصيدها من االحتياطات : إمكانيات النفط في االقتصاد النرويجي - 2
  :2النفطية وكذا طاقتها اإلنتاجية

 حتتوي النرويج على احتياطات نفطية هامة أهلتها إىل أن تكون من أكرب املنتجني  :االحتياطات النفطية
، 2013وإىل غاية  2005، ويف ما يأيت سوف نبني تطوُّر هذه االحتياطات وهذا انطالقا من سنة للنفط عاملياً 

 وهذا ما يوضحه لنا اجلدول اآليت: 
 2013-2005): تطور احتياطي النفط في النرويج خالل الفترة الممتدة من 01-02الجدول(

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات
  7.500  7.501  8.172  8.548  9.697  االحتياطي(مليون برميل)

  -  2013  2012  2011  2010  السنوات
  -  5.825  5.366  5.320  7.078  تياطي(مليون برميل)االح

Source: Préparé par les étudiants sur la base de: 
 - organization of opec, Annual Statistical Bulletin, 2009, p: 22.    
 - organization of opec, Annual Statistical Bulletin, 2014, p: 22. 

من خالل اجلدول السابق، نالحظ أن احتياطات النرويج من النفط يف تناقص مستمر من سنة إىل           
مليون برميل سنة  5.825مليون برميل أصبحت تبلغ  9.697ما قيمته  2005أخرى، فبعد ما كانت تبلغ سنة 

  ، وهذا راجع لكون النفط هو مادة ناضبة وغري متجددة آليا للنضوب يف أي حلظة.   2013
  :ي حتتل املرتبة األوىل يف أوروبا تعترب النرويج من أهم الدول املنتجة للنفط يف العامل، فهالطاقة اإلنتاجية

ا إىل أن تكون هلا مكانة فاعلة يف السوق العاملية للنفط، وهذا نتيجة  وملرتبة الثالثة يف العامل، هذا ما أدى 
ا الطاقة اإلنتاجية الكبرية اليت مت  وهذا ما يبينه اجلدول التايل: ، 3النرويج يف إنتاج النفطتاز 

  
 

                                                        
  . 344، ص: 2009، بريوت، تشرين الثاين/ نوفمرب، 1"، مركز دراسات الوحدة العربية، ط"النرويج كسبت نعمة النفط وتجنبت نقمتهفاروق القاسم،  1
"، مركز اإلمارات لنفطية)(التجربة النرويجية في التنويع االقتصادي الخاص بالصناعة ا - إمكانيات وقيود –"قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج أويسنت نورينج،  2

  .207، ص: 2007، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة،  1للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، ط
، ختصص: "،( مذكرة للحصول على شهادة املاجستري يف العلوم االقتصاديةاستخدام العوائد النفطية: دراسة مقارنة بين تجربة الجزائر وتجربة النرويجخالدية بن عوايل، " 3

  .161ص:  ، 2016-2015)، 2اقتصاد دويل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة وهران
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 2013- 2005تطور إنتاج النفط في النرويج خالل الفترة الممتدة من  ):02- 02الجدول(            

Source: Préparé par les étudiants sur la base de: 
                - organization of opec, Annual Statistical Bulletin, 2009, p: 22.  
                - organization of opec, Annual Statistical Bulletin, 2014, p: 22.  

أنَّ إنتاج النفط يف النرويج يسجل اخنفاضًا عرب خمتلف السنوات فبعدما   )02- 02( من اجلدول رقمنالحظ     
 1,463.6يسجل  2013أصبح يف سنة  2005ألف برميل يف اليوم يف سنة  2,552.7كان يبلغ ما مقداره 

  .ألف برميل يف اليوم، وهذا راجع إىل االخنفاض الكبري الذي تشهده االحتياطات النفطية كما رأينا سابقاً 
لقد تزايد إنتاج النفط يف النرويج مع التغريات اجلذرية اليت أصابت أسعار : تطور عوائد النفط في النرويج - 3

هذا ما أدى بالنرويج إىل احلصول على  املاضي،النفط يف السوق الدولية وكان هذا يف السبعينيات من القرن 
الرخاء الذي حققته النرويج من تصدير النفط مل يدم طويالً، وذلك إيرادات كبرية من هذا القطاع، إىل أن هذا 

ا السوق يف منتصف الثمانينيات، مما نتج عنها تدهور يف عوائد النرويج  بسبب األزمة النفطية الثانية اليت شهد
ومبا أن هناك عالقة تربط  كغريها من الدول املصدرة للنفط، وهكذا دواليك إىل غاية يومنا احلايل.  من النفط

ا عوائد النفط يف النرويج منذ  املراحلسوف نعرض أسعار النفط بالعوائد النفطية  والتطورات اهلامة اليت شهد
  : 1السبعينيات إىل غاية يومنا هذا

 ) خالل هذه املرحلة كانت دولة النرويج حتاول دخول باب جتارة النفط ): 1989-1977المرحلة األولى
ا تصادفت مع ارتفاع أسعار النفط يف هذه الفرتة، نتيجة  ال، إالّ أ بكل حذر بسبب قلة جتربتها يف هذا ا

ا إىل حصد إيرادات نفطية هامة كانت غري متوقعة م 1973أزمة  ن يف السوق العاملية للنفط، هذا ما أدى 
طرف احلكومة  النروجيية آنذاك، هذا ما شجعها على زيادة إنتاجها من النفط، ومن مث زيادة طاقتها يف تصدير 

 سنحاول تسليط الضوء على تطوُّر عوائد النفط يف النرويج وفق اجلدول التايل:املنتجات النفطية، ويف ما يلي 
  
 

                                                        
  .172، 171نفس املرجع ، ص ص:  1

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات
 1,989.2 2,107.5 2,210.5 2,353.6 2,552.7  اإلنتاج(الف برميل/اليوم)

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات
  1،320.0 1,463.6 1,532.8 1,680.1  1,798.6  (الف برميل/اليوم)اإلنتاج
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  )1989-1977قيمة العوائد النفطية خالل الفترة ( ):03-02(الجدول
  1981  1980  1979  1978  1977  السنوات
  48087  41399  21993  13598  8111  (مليون كرونة) قيمة الصادرات النفطية
  1986  1985  1984  1983  1982  السنوات
  53077  85380  78329  63844  53472  (مليون كرونة) قيمة الصادرات النفطية
  -  -  1989  1988  1987  السنوات

  -  -  73540  48513  53629  (مليون كرونة) النفطيةقيمة الصادرات 
  : من إعداد الطالبات باالعتماد على المصدر:

– Statistical Yearbook of Norway 2013 Statistic sentralbyr, Olso ،2013التقرير اإلحصائي للنرويج لسنة  -
kongsvinger, November 2013,p266.  

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن السبب الرئيسي الرتفاع العوائد النفطية يف املدة املذكورة هو ارتفاع        
إىل  1970دوالر للربميل سنة  2 1,سعر النفط يف السوق العاملية، فقد ارتفع سعر برميل النفط اخلام االمسي من 

عرفت العوائد  1986. ولكن ابتداءًا من سنة 1986ليواصل ارتفاع إىل غاية سنة  1980دوالر سنة  36
، وهذا بسبب األزمة النفطية واليت كانت نتيجتها هبوط سعر النفط يف السوق العاملية. فقد  النفطية اخنفاضًا رهيبًا

دوالر للربميل، إذ بلغت قيمة العوائد النفطية للنرويج يف هذه السنة  20اخنفض سعر برميل النفط اخلام إىل 
، لتواصل يف االخنفاض لتسجل 1985مليون كرونة سنة  85380يون كرونة بعدما كانت قيمتها مل 53077

  مليون كرونة. 73540مليون كرونة، لرتتفع يف السنة املوالية إىل  48513بـ  1988أدىن مستوى هلا سنة 
 ) مع خالل هذه املرحلة حتسنًا ملحوظًا مقارنة  عرفت العوائد النفطية): 1999-1990المرحلة الثانية

السنوات الفارطة وهذا ملا عرفته أسعار النفط من حتسن خالل هذه الفرتة، وهذا ما سوف نوضحه من خالل 
 : 1اجلدول التايل

  1999-1990قيمة العوائد النفطية خالل الفترة ): 04-02الجدول(
  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  106440  104069  97136  96301  88540  (مليون كرونة) الصادرات النفطيةقيمة 
  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات
  161397  118304  163674  156690  113230  (مليون كرونة) قيمة الصادرات النفطية

  :من إعداد الطالبات باالعتماد على المصدر:
– Statistical Yearbook of Norway 2013 Statistic sentralbyr, Olso ،2013التقرير اإلحصائي للنرويج لسنة  -

kongsvinger, November 2013,p266.  
، فارتفعت إىل مستوى         من خالل اجلدول نالحظ أن العوائد النفطية للنرويج شهدت ارتفاعًا تدرجييًا

 - كما رأينا سابقاً - مليون كرونة  73540تبلغ  1989، بعدما كانت سنة 1990مليون كرونة سنة  88540
                                                        

 .173نفس املرجع ، ص:  1
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 118304لتنخفض جمددًا وتسجل ما قيمته  1998لتواصل يف ارتفاعها طوال فرتة التسعينات إىل غاية سنة 
يف  1999، لتبدأ سنة 1998مليون كرونة، وهذا نتيجة األزمة النفطية اليت عاشتها السوق النفطية العاملية لسنة 

  أسعار النفط لالرتفاع. التحسن جمددًا وهذا بسبب عودة
 ) متيزت هذه املرحلة باالرتفاع الكبري يف أسعار النفط يف السوق العاملية  ):2015-2000المرحلة الثالثة

للنفط، هذا ما أدى إىل زيادة يف العوائد النفطية جلميع الدول املصدرة للنفط عامةً والنرويج خاصةً، وهذا ما 
  : 1نوضحه من خالل اجلدول التايل

  )2016-2000): قيمة العوائد النفطية خالل فترة (05-02لجدول(ا
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  427927  337310  287642  264842  301613  306624  )(مليون كرونة الصادرات النفطية قيمة
  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

  562366  480508  465111  620514  479948  498355  (مليون كرونة)النفطيةالصادرات  قيمة
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  السنوات

  -  -  185000  132000  504461  604434  (مليون كرونة)الصادرات النفطية قيمة
  :من إعداد الطالبات باالعتماد على المصدر:

 Statistical Yearbook of Norway 2013 ،2013من إعداد الطالبات باالعتماد على التقرير اإلحصائي للنرويج لسنة  -
Statistic sentralbyr, Olso –kongsvinger, November 2013,p: 266.  

بلغت  2000يف مطلع القرن احلايل، ففي سنة إن ما يبينه لنا اجلدول هو تزايد الذي شهدته العوائد النفطية     
مليون كرونة عن السنة اليت  145227مليون كرونة نروجيية، بفارق قدره  306624قيمة العوائد النفطية 

مليون كرونة على التوايل، لتتجه العوائد  264842و 301613إىل  2002و 2001سبقتها، لتنخفض سنيت 
مقارنة مع املستوى القياسي الذي سجلته سنة  2002و 2001النفطية بعد هذا الركود الذي عرفته سنيت 

وهي السنة اليت سجلت فيها العوائد النفطية أعلى مستوى هلا إذ  2008االرتفاع، وهذا منذ سنة إىل  2000
  ة.مليون كرون 620514قدرت ب 

  المطلب الثاني: التجربة اإلماراتية في النفط
جتاري سنوي كبري،  دخل فردي مرتفع وفائض معدل، مع اقتصاداً مفتوحاً  املتحدةمتلك اإلمـارات العربية      

ما يف االقتصاد، حيث منذ اكتشاف النفط قبل  سنة مرت  30ويرجع ذلك إىل مسامهة البرتول والغاز ومشتقا
، معيشة عاٍل  ىاإلمـارات بتحول عميق، من منطقة فقرية إلمـارات صحراوية صغرية إىل دولة حديثة مع مستو 

                                                        
  .174نفس المرجع، ص:  1
  1999مطروح منھا قیمة الصادرات النفطیة للسنة السابقة  2000قیمة الصادرات النفطیة لسنة.  
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ة، وتوسيع البنية التحتية واملرافق العامة، واالنفتاح على وقد زادت احلكومة اإلنفاق على استحداث فرص العمال
  املشاريع يف القطاعات املختلفة.زيـادة مشاركة القطاع اخلاص، واملشاركة األجنبيةً  أيضا يف خمتلف 

 تي: اموقع النفط في االقتصاد اإلمار  - 1
حتتل األمارات العربية املتحدة املرتبة الثانية يف احتياطي النفط يف العامل بعد اململكة العربية السعودية، وتأيت       

مليار برميل نفط احتياطي،  98يف الصدارة بني الدول املنتجة للنفط على مستوى العامل، إذ متتلك اإلمارات 
  من إنتاج الدول األعضاء يف أوبك.  %6مليون برميل يف اليوم، مما جيعلها متتلك  2.9وتنتج أكثر من 

  :تاريخ النفط في اإلمارات  
  من ، حيث بدأ تصديره 1962وحتديدا يف بدأ إنتاج النفط يف اإلمارات منذ الستينات أبو ظبي: إمارة

الحتياطي النفط  لتصبح هي الرصيد األكربظيب، واليت توسعت بعد ذلك النفط يف املياه اإلقليمية ألبو  حقول
يف احلقول الربية، مث استخراجه من احلقول البحرية يف  1953باإلمارات، وكان النفط قد اكتشف يف أبو ظيب يف 

حقول برية أساسية هي حقل عصب، حقل  5من جزيرة داس، ويذكر أن إنتاج البرتول يعتمد على  1958
باب، باإلضافة لعدد من احلقول الصغرية مثل حقل زرارة، وحقل بوحصا، حقل شاه، حقل سهل، وحقل 

  اجلويلة، وحقل ندر، وحقل جرن يافور.
  من حقل الفاتح الواقع على شاطئ  1966اكتشف النفط يف املنطقة البحرية إلمارة ديب يف دبي: إمارة

ة جنوب غرب حقل داإلمارة، ومن مث مت تصديره من هذا احلقل، واستمر التنقيب حىت اكتشفت بئر جدي
  .1973يف أكتشف ليلية أما بئر اجلحىت بدأ اإلنتاج منه، 1972حقل الفالح يف ،حقل ثالث وأكتشف الفاتح،
  كيلومرت من جزيرة أبو   11على بعد  1972مت اكتشاف أول بئر للنفط يف اإلمارة عام الشارقة: إمارة

موسى، والذي أطلق عليه بئر املبارك، وبعد مرور عام تقريبا اكتشف البئر الثاين بالقرب من بئر املبارك، وقد مت 
  .1975، و1974اكتشاف بئرين يف العامني 

  عام، حىت مت استخراج البرتول من 12استمرت عمليات التنقيب يف رأس اخليمة لنحو رأس الخيمة: إمارة 
  والذي أطلق عليه بعد ذلك اسم البئر الصاحل.، 1976من الشاطئ وذلك يف  مك 25حقل حبري على بعد 

  بالتعاون مع شركة يونايتد رفاينج األمريكية 1975البرتول فيها منذ بدأ العمل يف تنقيب عجمان: إمارة. 
للبرتول، واليت تعمل حاليا يف التنقيب واليت تركت االمتياز لشركات أخرى حىت وصلت لشركات عجمان الوطنية 

  واالستكشاف.

                                                        
  ألف برميل من النفط يف البنزين ووقود  70: هي شركة نفط يف وران، بنسلفانيا، وتدير الشركة مصفاة لتكرير النفط يف وارين ميكنها معاجلة شركة يونايتد رفاينج األمريكية

  الديزل وغريها من مقطرات النفط يوميا. وتقوم بتوزيع البنزين حتت العالمات التجارية كويك فيل و كيستون.
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  تعمل اإلمارة يف التخزين واإلمداد، واليت تعد من أهم املراكز يف منطقة اخلليج والشرق الفجيرة: إمارة
وإمداد دول العامل بالنفط حيث متتلك الفجرية مراكز ختزين  األوسط، إذ حتتل املركز الثاين بعد سنغافورة فيتخزن

 .1ذات سعات ضخمة
 النفط في االقتصاد اإلماراتي إمكانيات -2
  العربية املتحدة النفطية يف رصيدها من االحتياطات النفطية وكذا طاقتها اإلنتاجية: اإلماراتتتمثل إمكانيات    
  دولة اإلمارات هي واحدة من أكثر الدول املخصبة بالبرتول من العامل فيما يتعلق يف : اإلنتاجيةالطاقة

 .2مليون برميل من النفط سنويا 3.5احتوائها على احتياطيات النفط وحقول النفط. وتنتج حوايل 
نفط اخلام، حيث وتصدير ال إنتاجالعربية املتحدة اآلن من الدول الرئيسية يف العامل يف  اإلماراتتعترب دولة     

دول األوبك . ويف ما يأيت سوف  إنتاج% من  6العاملي وحنو  اإلنتاج% من حجم  3مبا يعادل  إنتاجهايقدر 
  :3، وهذا ما يوضحه لنا اجلدول اآليت2015وإىل غاية  2006وهذا انطالقا من سنة  اإلنتاجنبني تطوُّر 

  .2015 - 2006العربية المتحدة من  اإلماراتالنفط الخام سنويا لدولة  إنتاج: )06- 02الجدول(
 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 2323.8 2241.6 2572.2 2529.2 2568.0 ألف برميل/اليوم النفط إنتاج
 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 2988.9 2794.0 2797.0 2652.5 2564.0 ألف برميل/اليوم النفط إنتاج
  من إعداد الطالبات باالعتماد على: المصدر: 

 مت االطالع على املوقع:، (اوابك) العربية املصدرة للبرتول األقطارملنظمة  2016السنوي  اإلحصائيالتقرير  -
http://www.oapecorg.org/  :14:02: ، على الساعة10/04/2017بتاريخ.  

العربية املتحدة يسجل ارتفاعًا مستمرًا عرب  اإلماراتالنفط يف  إنتاجأن  )02-06اجلدول( نالحظ من خالل    
يف سنة  وأصبحبرميل منتجة لليوم،  ألف 2568.0ما يعادل  2006خمتلف السنوات، فقد سجل خالل سنة 

  تميز بالثبات.اليت ت اإلماراتاحتياطات دولة  إىلبرميل منتجة لليوم، وهذا يرجع  ألف 2988.9يسجل  2015
 :الدولة الثانية يف العامل بعد اململكة العربية السعودية من حيث  اإلماراتتعترب دولة  االحتياطات النفطية

سوف نوضح تطور  سيأيت، ويف ما 4مليار برميل120االحتياطي من النفط الثابت القابل لالستخراج 
  يف اجلدول التايل: 2015-2006، انطالقا من سنة اإلماراتاالحتياطات النفطية لدولة 

                                                        
، 21:52، على الساعة: http://www.almrsal.com/post/208386، مت االطالع على املوقع: عين على اإلماراتمتابعات اقتصادية، مقالة بعنوان:   1

  . 17/04/2017بتاريخ: 
، على 18/04/2017، بتاريخ: /http://www.almrsal.com/postمتابعات اقتصادية، مقالة بعنوان، السعودية واإلمارات والكويت، مت االطالع على املوقع:  2

  .18:15الساعة:
  .14، ص: 2012"، إدارة التخطيط ودعم القرار، وزارة االقتصاد، إصدار:2010- 2005"التطورات االقتصادية االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة  تقرير: 3
  .18:45، على الساعة:18/04/2017بتاريخ:  www.alamuae.com، مت االطالع على املوقع: اإلمارات العربية المتحدةمتابعات اقتصادية، مقالة عن:  4
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  2015 - 2006 اإلماراتكدة من النفط الخام لدولة ؤ االحتياطات الم )07- 02الجدول(
 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 برميل/ نهاية السنة)(مليار االحتياطات النفطية 
 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 (مليار برميل/ نهاية السنة)االحتياطات النفطية 
   الطالبات باالعتماد على:   من إعداد :المصدر
  (اوابك). العربية املصدرة للبرتول األقطارملنظمة  2016السنوي  اإلحصائيالتقرير -         

العربية املتحدة من النفط، تتميز  اإلماراتمن خالل اجلدول السابق، نالحظ أن احتياطات         
ا الضخمة ، حيث تعترب الثالثة يف العامل من حيث االحتياطيات النفطية.   بالثبات، وهذا بفضل احتياطا

  المطلب الثالث: التجربة الجزائرية في النفط
ا البالد ويف تعتمد اجلزائر بالدرجة االوىل      مقدمتها النفط، اذ يعترب على استغالل املوارد الطبيعية اليت تزخر 

 حقيقية هامة هلا دور مهم يف بناء وارساء قواعد االقتصاد الوطين.هذا االخري سلعة اسرتاتيجية 
من طرف فرنسا إىل غاية  1915أول مرة يف اجلزائر سنة  اكتشافه منذ النفط مرَّ   :موقع النفط في الجزائر - 1

   من طرف السلطات اجلزائرية بعدة حمطات تارخيية سنوجزها فيما يلي: 1971تأميمه سنة 
السنني، إال أن بداية اكتشافه  لنفط يف اجلزائر جيولوجيًا إىل آالفيعود تواجد االنفط قبل االستقالل:  -1- 1

 على الطبيعة واستغالله الصناعي كثروة فكان مع بداية القرن العشرين.
، 1915) جنوب غرب غليزان سنة Tliouantet( "تليوانت"فأول اكتشاف للنفط يف اجلزائر كان بئر      

احتالل النفط املركز األول كمصدر أساسي واسرتاتيجي  إنبئر واد قطرين جنوب سور الغزالن، إضافة إىل 
اية احلرب العاملية الثانية، دفع بفرنسا إىل تكثيف اجلهود عن طريق البحث والتنقيب من  للطاقة يف العامل، بعد 
أجل اكتشافها آلبار نفط جديدة على األراضي اجلزائرية يف بداية اخلمسينات، بواسطة جمموعة من الشركات 

ال مثل: الشركة الفرنسية للبرتول، وشركة تنقيب واستغالل البرتول يف الصحراءالعا   .1ملة يف هذا ا
وهو حقل "برقة" بالقرب من عني صاحل، مث  1952فكان اكتشاف أول بئر هلا خالل هذه الفرتة سنة      

صحراء اجلزائرية وهو مت اكتشاف أول بئر نفطية هامة يف ال 1956ويف جانفي سنة  1954حقل "إجيلس" سنة 
حقل "عجيلية"، ويف جوان من نفس السنة مت اكتشاف أكرب احلقول النفطية يف اجلزائر وهو حقل حاسي 

ألف برميل  400مسعود، حبيث تعترب هذه احلقول حاليًا من أكرب احلقول النفطية يف اجلزائر، إذ تنتج ما قيمته 

                                                        
1 Mustapha Baba-Ahmed," L'algérie: diagnostic d'un non-développement, L'harmattan", Paris, France, 
1999, p: 25. 
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ألوبك، األمر الذي دفع بفرنسا آنذاك إىل تشجيع رؤوس يوميًا ما يعادل ثلث حصة اجلزائر داخل منظمة ا
األموال سواء الفرنسية منها أو األجنبية من أجل اإلسراع يف الكشف عن املزيد من الثروات النفطية واستغالهلا. 
ويف هذا اخلصوص ومع تزايد أطماع فرنسا يف استنزاف الثروات النفطية اجلزائرية بدأت السياسة النفطية يف 

والذي كان ) OCRSبإنشاء دستور منظمة دول الصحراء املشرتكة ( 1957ا "بالتبلور"، فقامت سنة فرنس
، مث توجهت بعد  اهلدف الظاهري من وراء إنشاء هذه املنظمة هو تطوير املناطق الصحراوية اقتصاديًا واجتماعيًا

، وجاء هذا القانون يف شكل ذلك إىل تأسيس اإلطار القانوين الداخلي من أجل تنظيم أنشطة شركات النفط
، ومشل 22/11/1958الذي صدر يف  58/1112رقم ) CPSأمر خاص صدر باسم قانون البرتول اجلزائري (

هذا القانون ثالثة أوامر تالها مرسومي حتديد القواعد اجلبائية واألطر القانونية لالستكشاف واالستغالل والنقل 
  .1قانون املناجم الفرنسي للمواد النفطية يف الصحراء والذي حل حمل

 : لقد مر تاريخ النفط يف اجلزائر يف هذه الفرتة مبرحلتني هامتني مهاالنفط بعد االستقالل:  -2- 1
  : شهدت هذه املرحلة جمموعة من األحداث تتلخص فيما يليأوالً: قبل التأميم: 

   2إن أهم املسائل النفطية اليت تضمنتها هذه االتفاقية هي :1962 إيفاناتفاقيات: 
 إبقاء النصوص املتعلقة بقانون البرتول الصحراوي. -
 يف إطار مشرتك من خالل اهليئة الفنية الستغالل ثروات باطن األرض. استثمار الثروات البرتولية -
 البرتولية.االعتماد على الفرنك الفرنسي يف عملية تسديد قيمة املنتوجات  -
 إشراف هيئة حتكيم دولية على عملية الفصل يف املنازعات  البرتولية. -
 " إنشاء الشركة الوطنية سونطراكSONATRACH:"  يف اسرتجاع اجلزائر  إيفانبعد فشل اتفاقية

ا الطبيعية، قررت إنشاء الشركة الوطنية سوناطراك   ا على ثروا (الشركة الوطنية " SONATRACH"لسياد
، وقد اختصر نشاطها يف البداية 63/491وذلك مبوجب املرسوم  31/12/1963لنقل وتسويق احملروقات) يف 

فقط بنقل وتسويق احملرقات فقط، ليتطور تدرجييًا ويشمل مجيع الصناعة النفطية اجلزائرية وذلك يف وقت قياسي 
 ركات النفطية يف العامل.مقارنة مبا وصلت إلية اليوم إذ أصبحت من أكرب الش

 جزائري فرنسي، ويعترب األول من نوعه، فبموجب  لقد مثلت هذه االتفاقية تعاون: 1965جويلية  اتفاقية
 هذا االتفاق، شاركت اجلزائر يف ديسمرب من نفس العام، يف مجيع مراحل البحث، واستغالل احلقول، جتهيز

ا اخلاصةوتوزيع النفط، وبالتايل االعرتاف بدور املشغل   .3والبائع لثرو

                                                        
1  Hosine Malti," Histoire secréte du pétrole algérien", Marinoor, Alger, 1997, P: 23. 

، ص: 2008، اجلزائر، أوت 11"، جملة دراسات اقتصادية، العدد "القطاع النفطي بين واقع االرتباط وحتمية الزوال في االقتصاد الجزائريشهرزاد زغيب، حليمة حليمي،  2
04.  

3 Mustapha Baba-Ahmed, opcit, P: 28. 
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: بعد التأميم: مساعداً  اإليديولوجيبعد االستقالل اختارت اجلزائر النهج االشرتاكي، فقد كان العامل  ثانيًا
لقرار التأميم، على أساس أن األهداف االشرتاكية ال ميكن بلوغها عن طريق تأميم وسائل اإلنتاج والتوزيع 

على وجوب تأميم كامل للثروات املنجمة ومنها احملروقات،  1962العادل للثروة. ولقد نص مؤمتر طرابلس 
ا اجلزائر حبفظ أعطت ضمانات واسعة للش إيفانوبالرغم من ذلك فإن اتفاقيات  ركات البرتولية الفرنسية، تلزم 

ا مع فرنسا، مبا فيها النظام اجلبائي املطبق على هذه  حقوق الشركات األجنبية وبنفس الشروط اليت تعاقدت 
الشركات والذي مل يعد يتماشى مع مصاحل اجلزائر. ولقد باشرت احلكومة اجلزائرية مفاوضات مع الطرف 

ا العاملة يف اجلزائر، الفرنسي إلعادة ال  تتوصل مل لكنهانظر يف السياسة االستغاللية املكشوفة من طرف شركا
 فكان .الدولة ورقابة ملكية حتت ووضعها النفطيةا على ثرو  املباشرة السيطرة فقررت مرضية، نتائج إىل معها
 إىل وحتويل حقوقها األجنبية للشركات االمتيازات املعطاة إلغاء بإعالن التأميم موعد هو 24/02/1971 تاريخ

 البرتول وشركة. الفرنسيني البرتول شركيت أسهم من %51 اجلزائر أممت حبيث .1سونطراك الوطنية الشركة
 فرنسا ووسائل نقله، فاضطرت الغاز حقل يف العاملة الشركات على اجلزائر استيالء ومشل، 1981سنة  الفرنسية

  .2الشركات األمريكية تؤمم مل اجلزائر أن غري أسهمها، عن التعويضات قبول إىل
 وبسط العقبة تلك ختطي استطاعت اأ إال نسا،ر ف من اجلزائر واجهتها اليت ليالعراق من بالرغم ولكن      

 واليت القطاع تسيري على قدرة أكثر جديدة قوانني سن إىل هذا دفعها كما،  الطبيعية اثروا مجيع على نفوذها
  .06/10املعدل واملتمم  باألمر   2005 خالصادر بتاري 05/07القانون  آخرها كان

 وزنًا  حتتل أن إىل أهلتها ،ةهام نفطية إمكانيات اجلزائر متتلك :انيات النفط في االقتصاد الجزائريإمك -2
ا يف هذه  إليه، نتطرق سوف ما وهذا للنفط، ومصدرة منتجة دولة باعتبارها اليوم، العاملية النفطية السوق يف مهمً

  .االحتياطات النفطي وكذا الطاقة اإلنتاجية للجزائرم النقطة من خالل معرفة حج
  :بعد إفريقياً  الثالثة املرتبة حتتل جعلها ما هذا النفط، من هام باحتياطي اجلزائر تزخراالحتياطات النفطية 
هذه  معظم ترتكز حبيث ،النفطي االحتياطي حيث من عاملياً  عشر اخلامسة واملرتبة ونيجرييا، ليبيا من كل

 االحتياطي إمجايل من %70 على "مسعود حاسي" حيتوي حبيث ، للبالد الشرقي اجلنوب يف االحتياطات
 غاية إىل 1971 سنة للمحروقات اجلزائر تأميم منذ وهذا مستمر تزايد يف االحتياطاتإال أن هذه  النفطي،

                                                        
- 2007، (مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص: اقتصاد التنمية، جامعة باتنة، اجلزائر)، "قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحوالت االقتصادية"مقليد، عيسى  1

  .31، 30، ص ص: 2008
  .85ص: ، 1998، 1العلمية، عمان، األردن، ط  "، دار البازورياالجتماعي -التنموي–دراسات في الواقع العربي نعيم الظاهر، " 2
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 النفطيةاآلبار  من املزيد اكتشاف يف الزيادة أجل من الدولة ا تقوم اليت اجلبارة اجلهود هذا، نتيجة يومنا
 النفط احتياطي تطور لنا يبني التايل اجلزائر، واجلدول يف النفط عمر استمرار تعزز أن اشأمن  اليت اجلديدة
  .1)2013- 1971( من املمتدة الفرتة خالل

مليون برميل                                                                      الوحدة:   2013- 1971): تطور احتياطي النفط في الجزائر خالل الفترة الممتدة من 08-02الجدول (
  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  السنوات
  6600  6800  7370  7700  7640  9740  9840  االحتياطي
  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  السنوات
  9000  9220  9440  8080  8200  8440  6300  االحتياطي
  1992  1990  1989  1988  1987  1986  1985  السنوات
  9200  9200  9236  9200  8500  8800  8820  االحتياطي
  1999  1998  1997  1996  1995  1194  1993  السنوات
  11314  11314  11200  10800  9979  9979  9200  االحتياطي
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
  12200  12270  11350  11800  11314  11314  11314  االحتياطي
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات
  12200  12200  12200  12200  12200  12200  12200  االحتياطي

 Source: Préparé par les étudiants sur la base de: 
- Organization of opec, Annual Statistical Bulletin ,2005, p: 19. 
- Organization of opec, Annual Statistical Bulletin, 2014 ,P: 22. 

نالحظ أن مستوى احتياطي النفط يف اجلزائر مل يسجل أي اخنفاض ) 02-08م (رق اجلدول خالل من     
، وإن ما ميكن مالحظته أن هناك بعض حاالت التذبذب اليت سجلت يف 1971حاد منذ تأميم احملروقات سنة 

مليون برميل، ليدخل يف مرحلة استقرار منذ  12270مبقدار  2004فرتات متفرقة منذ بداية السبعينات إىل غاية 
  مليون برميل يف السنة. 12200مبا يعادل  2013إىل غاية  2006

  :الثالثة املرتبة حتتل فهي العامل، يف للنفط املنتجة الدول أهم من اجلزائر تعتربالطاقة اإلنتاجية ،  واملرتبة إفريقيًا
 العاملية السوق يف فاعلة مكانة هلا تكون أن إىل ا ىأد ما هذا اإلنتاجية، الطاقة حيث من العامل يف عشر الثانية
احملروقات  تأميم منذ وذلك اخلام النفط إنتاج يف اجلزائر ا متتاز اليت الكبرية اإلنتاجية الطاقة نتيجة وهذا ، للنفط

                                                        
  .90خالدية بن عوايل، نفس املرجع، ص:  1
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، فمنذ هذا التاريخ واإلنتاج النفط يف اجلزائر يف تطور مستمر نتيجة اجلهود املبذولة يف االستكشاف 1971سنة 
  :1والبحث والتنقيب، وهذا ما يبينه لنا اجلدول التايل

  2013-1971 من الممتدة الفترة خالل الجزائر في النفط إنتاج تطور): 09- 02( الجدول
                                                       ألف برميل/ اليومالوحدة:                                                                                                 

  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  السنوات
  1152.3 1075.1  982.6  1008.6 1097.3  1062.3 785.4  نتاجاإل

  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  السنوات
  695.4 660.9  704.8  797.8 1019.9  1153,8 1161.2  نتاجاإل

  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  السنوات
  803.0  789.9  727.3  656.6 684.2 673.9 672.4  نتاجاإل

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات
  827.3  846.1  806.7  752.5 752.5 747.3 756.5  نتاجاإل

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات
  1352.0  1311.4  942.4  729.9 776.6 796.0 749.6  نتاجاإل

  2013  2012  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات
  1202.6  1199.8  1189.8  1216.0 1356.0  1371.6  1368.8  نتاجاإل

Source: Préparé par les étudiants sur la base de: 
- Organization of opec, Annual Statistical Bulletin,1999, p: 42. 
- Organization of opec, Annual Statistical Bulletin 2007, P: 21. 
- Organization of opec, Annual Statistical Bulletin 2014, P: 30. 

ارتفع  1971 سنة احملروقات تأميم منذ اجلزائر يف النفط إنتاج أن نالحظ: )09-02من خالل اجلدول رقم (    
 كان بعدما اليوم، يف برميل ألف 1062,3 ا قيمتهم 1972 سنة اإلنتاجى بلغ مستو  حبيث للنظر ملفت بشكل
ً  ويسجل لريجع السبعينات، فرتة طوال ذلك بعد ليستقرألف برميل،  785,4حوايل  1971سنة   ااخنفاضًا كبري
  .الثانية النفطية الطفرة بسبب ذلك وكان التسعينيات وبداية الثمانينات فرتة خالل وذلك
) دخل القطاع يف حالة انتعاش ونتج عن ذلك 02-09(ما بيَّنه اجلدول  وحسب اجلديدة األلفية بداية ومع    

،   1371,6أكرب طاقة إنتاجية قدرت بـ  2007زيادة مستمرة يف اإلنتاج، حبيث عرفت سنة  ألف برميل يوميًا
فضالً عن زيادة اآلبار املكتشفة خالل سنة  2007سنة  بداية يف النفط على العاملي الطلب لتزايدوهذا راجع 

ال  05/07 احملروقات قانون إصدار إىل إضافة الدولة، ا قامت اليت اجلهود بسبب 2007 الذي فتح ا

                                                        
  .92ص:  نفس املرجع ، 1
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 اإلقبال هذا نتيجة فكان هؤالء، عليها حصل اليت الكبرية واالمتيازات احملروقاتللمستثمرين األجانب يف قطاع 
 يف اخنفاًضا 2008سنة  سجلت فقد يستمر مل األمر أن إال القطاع، داخل االستثمار على لألجانب الكبري
يف هذه السنة  اإلنتاج سجل حبيث 2012سنة  حىت االخنفاض ليستمر العاملية، املالية األزمة بسبب اإلنتاج

،  1199,8 الفارطة بلغ  حتسنًا نوعًا ما مقارنة بالسنوات الطلب عليه بسبب  تزايد ظل يف وهذاألف برميل يوميًا
، نتيجة االكتشافات اجلديدة آلبار  1202,6إىل  2013تزايد الطلب العاملي عليه، ليصل سنة  ألف برميل يوميًا

ال   .النفط  يف مناطق متعددة من الوطن بفضل اجلهود اجلبَّارة اليت تبذهلا سونطراك يف هذا ا
 السياسي استقالهلا تدعم أن اجلزائر حاولت مباشرة االستقالل بعد :الجزائري النفط فعوائد تطور  - 3

 يف وكان حملطات،  من الكثري عرف النفطية الثروة استغالل فإن هلذا ضرورة أكثر من يعترب، اقتصادي باستقالل
وعلى  السابقة احملطة يف السائد القانون عن خيتلف وتعاقدي تنظيمي بإطار يأيت قانون يتم إعداد حمطة كل

  2012 .إىل االستقالل من النفطية الثروة استغالل سياسة تطور مرحل  أهم إبراز ميكن العموم
ا بسط رزائاجل حاولت املرحلة هذه خالل): 1962- 1971االمتيازات ( منظا مرحلة :أوال  على سيطر

 بصفة فرنسية لسيطرة ختضع كانت اليت النفطية مواردها وجه اخلصوص وعلى أنواعها مبختلف الطبيعية مواردها
 مراجعة أجل من جديد من املفاوضات باب فتح بإعادة 19/10/1963 يف بشكل رمسي زائراجل فطالبت عامة،
وبتاريخ  كبري تردد اجلزائري بعد للطلب فرنسا استجابت ,احملروقات باستغالل البنود اخلاصة بعض

يف اجلزائر  والغاز النفط شركة وهي 63/491 القانون مبوجب كسونا طرا شركة اجلزائر ، أسست31/12/1983
 عملية مباشرة وهذا قصد وتسويقها وحتويلها وإنتاجها اهليدروكربونات ألحباث الوطنية املؤسسة الكامل وامسها

  .1تدرجيي بشكل احملروقات قطاع على السيطرة
 من أكثر كانت مسألة الوطنية الثروات على السيطرة استعادة إن ):1986- 1971( التأميمات مرحلة :ثانيا

 هلذه وكبرية بالغة أمهية الدولة  اجلزائرية أعطت هلذا االستقالل، حتقيق مسألة حىت تضاهي أن ميكن ضرورية
 الثالث البند يف أقرت حيث دساتريها يف كل الوطنية الثروات على الكاملة السيادة مبدأ بإقرار فقامت العملية

 النفطية الثروة أمهية يؤكد سبق وما االستعمار. مجيع بقايا تصفية ضرورة 1963لدستور  العاشرة  املادة من

                                                        
(مذكرة لنيل  "دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائرية في ضوء الواقع اإلقتصادي الدولي الجديد وفي أفق االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية"،بلقاسم سرايري،  1

 .96، ص: 2008 -2007شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص علوم اقتصادية، جامعة احلاج خلضر باتنة)، 
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 اجلزائر أممت عندما 1971فيفري  شهر يف ذلك وجتسيد عنها االستغناء ميكن ال وبأنه اجلزائرية للدولة بالنسبة
  .1بصفة قطعية االمتياز نظام وألغت احملروقات، قطاع
يار 1986 لعام النفطية األزمة حدوث ): عند2000- 1986( اإلصالحات مرحلة :ثالثاً   احملروقات أسعار وا

 اقتصادية بإصالحات القيام اجلزائرية السلطات وحاولت للغاية، كبرية االقتصاد وبنسبة تضرر رهيب بشكل
 للدولة الوحيد املايل واملصدر الوطين لالقتصاد الرئيسي احملرك باعتباره النفطي تتجاوز القطاع مل اليت شاملة

 االقتصادية يف اإلصالحات لتحقيق الالزمة األموال وتوفري جهة من املتزايدة احمللية االحتياجات دف تلبية
ما فتح  وهذا جديدة حقول الكتشاف والتنقيب البحث عمليات زيادة خالل من وذلك األخرى القطاعات

  األجنيب. االستثمار أبواب
  ):2013- 2000( المحروقات قطاع وتنمية اإلصالحات مواصلة مرحلة :رابعاً 
 خلق عملية فيها لتفعيل شرع اليت اإلصالحات مواصلة من بد ال كان الوطين احملروقات قطاع تطوير أجل من
 القانون هذا إطار يف 07-05رقم  حتت 2005 ريلأف 28 يف جديد قانون إصدار فتم مشجعة، استثمارية بيئة
  :2ومها 12 املادة مبوجب واالستقاللية املالية القانونية بالشخصية تتمتعان وطنيتان وكالتان إنشاء مت
 سلطة ضبط" النص صلب يف وتدعى احملروقات، جمال يف وضبطها النشاطات ملراقبة الوطنية الوكالة 

 "احملروقات
 3)النفط(النص  صلب يف وتدعى احملروقات موارد لتثمني الوطنية الوكالة. 

 بدأت 2012 سنة وخالل أنه احملروقات، إال قطاع جمال يف للوكالتني الصالحيات كامل إعطاء مت وقد      
 17 يف اجلزائري الوزراء جملس فقد صادق احملروقات، قانون على جديدة تعديالتإجراء  مالمح األفق يف تلوح

 واستقطاب كبح يف املتسبب هو 2006قانون  واعترب بأن احملروقات قانون تعديل على 2012 سبتمرب
 على مشجع غري واعتربته وبشدة القانون األجنبية انتقدت الشركات أن خاصة للقطاع املباشر األجنيب االستثمار

  .اجلزائر يف االستثمارات
 ابريل 28 يف املؤرخ 07 - 05 رقم القانون ويتمم يعدل الذي 01 - 13 رقم القانون صدر 2013 وحبلول   

  .07-05القانون  من 58 املادة على وتكميالت تعديالت يتضمن الذي باحملروقات واملتعلق 2005
                                                        

  .97بلقاسم سرايري، نفس املرجع ، ص:  1
  .17،18عادل عمراوي، نفس املرجع، ص ص:  2
 19الصادر يف  50هـ، العدد: 1426ربيع األول  19املوافق ل  2005أفريل  28الصادر بتاريخ  ،07- 05من القانون  12املادة  "الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية"، 3

  .09، ص: 2005يوليو 
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  التنويع االقتصادي ياإلمارات والجزائر ف المبحث الثاني: تجارب النرويج
يكتسي موضوع التنويع االقتصادي أمهية كبرية، خصوصًا يف ظل االضطرابات احلالية اليت تشهدها األسعار      

العاملية للطاقات الناضبة، واقتناع الدول بوجوب عدم االستمرار يف اعتمادها عليها كمصدر رئيسي للثروة، 
التنويع االقتصادي الذي يعمل على حتقيق عددًا أكرب ملصادر الدخل األساسية يف البلد، وضرورة التوجه حنو 

ا ا احلقيقية ضمن إطار التنافسية العاملية، وذلك عرب حماوالت رفع القدرات اإلنتاجية  اليت من شأ أن تعزز قدرا
 سبية عالية.يف قطاعات متنوعة، دون أن يقتضي األمر أن تكون تلك القطاعات ذات ميزة ن

 المطلب األول: التجربة النرويجية في استخدام العوائد النفطية ومجاالت التنويع االقتصادي 
ا السوق النفطية       بعدما أن أصبحت من الدول املصدرة للنفط يف العامل، ومع التغريات الكبرية اليت شهد

مالية ضخمة من القطاع النفطي واليت كان هلا  نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بدأت النرويج يف استقبال إيرادات
ة االستفادة من هذه األثر الفعال على االقتصاد النروجيي، هذا ما أدى باحلكومة النروجيية إىل التفكري يف كيفي

  .تضمن هلا االستمرار باستغالهلا على املدى الطويلالعوائد بطرق 
التطرق إىل ماهية صندوق الثروة النروجيي سنعرض نظرة قبل مفاهيم عامة حول صناديق الثروة السيادية:  - 1

  عامة حول مفاهيم صناديق الثروة السيادية.
 عرف صندوق النقد الدويل )FMI( ا: "صناديق أو ترتيبات استثمار عامة ذات ب الصناديق السيادية على أ

ا، ألهداف  ا، مهمتها االحتفاظ باألصول، وإدار كلية   اقتصاديةأغراض حمددة مملوكة للحكومة وحتت سيطر
 .1متوسطة وطويلة األجل"

 والتنمية  تعرفه منظمة التعاون االقتصادي)OECD( لصناديق الثروة السيادية هي: ووزارة اخلزانة األمريكية ا
"وسائط استثمار مملوكة للحكومة، يتم متويلها من املوجودات الصرف األجنيب تدار بشكل مستقل عن 

 .2االحتياطات الرمسية للسلطات النقدية"
 ا: "تلك الصناديق املمولة من احتياطات البنوك  كما عرفه املعهد املاكينزي الدويل صناديق الثروة السيادية بأ

دف إىل تعظيم العوائد املالية مبحددات خماطر معينة"  .3املركزية و

                                                        
  .299، ص: 2009نوفمرب  -، بريوت، تشرين الثاين1مركز دراسات الوحدة العربية، ط "صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة اإليرادات النفطية"،ماجد املنيف،  1
لد الثالث، العدد العاشر، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة   التجربة النفطية في النرويج وإمكانية تطبيقها في العراق"حممد حسني اجلبوري وآخرون، " 2 ، جملة اإلدارة واالقتصاد، ا

  .148كربالءـ العراق، ص: 
)"، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت المالية العالمية (حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي "الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات األزمةماجد املنيف آخرون،  3
  .256ص:  ،2009لبنان،  –
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 " :ا حافظة استثمارية يتم من خالهلا إدارة ومن املفاهيم السابقة ميكن تعريف صناديق الثروة السيادية بأ
ئض املالية اليت تعود ملكيتها للدولة، سواء يف األسواق احمللية أو اخلارجية وذلك بغرض االستغالل واستثمار الفوا

 .1األمثل لتلك الفوائض مبا حيقق التوازن االقتصادي للدولة املالكة له
ا صندوق الثروة: ماهية صندوق الثروة النرويجي -1- 1  :2النروجيي سنتطرق فيما يلي إىل أهم املراحل اليت مر 
  :ـــنفط  36لقـــد اعتمـــد الربملـــان النروجيـــي القـــانون رقـــم نشـــأة صـــندوق الثـــروة النرويجـــي املتعلـــق بصـــندوق ال

وتنفيذا هلذا القانون قـام رئـيس الـوزراء النروجيـي بتأسـيس صـندوق الـنفط  1990جوان  22احلكومي النروجيي يوم 
احلكومي ، ويتمثل دخل الصندوق يف صايف التدفق النقدي املركزي للحكومة من النشاطات النفطية، إضافة إىل 

 عائد من استثمارات الصندوق.
 :روجيي فيما يلي:ميكن تلخيص أهم أسباب إنشاء صندوق الثروة الن أسباب إنشاء الصندوق  
 االرتفاع يف أسعار النفط أدى باحلكومة النروجيية إىل احلصول على إيرادات كبرية. -
 اخنفاض يف القدرة التنافسية لصادرات البلد. -
 ارتفاع سعر صرف الكرونة النروجيية اجتاه عمالت بلدان اجلوار. -
 د الطبيعية واملتمثلة باألساس باملرض اهلولندي.جتنب اقتصاد البلد من اآلثار السلبية الناجتة عن إيرادات املوار  -
  :2013إىل ســـنة  1990مـــرَّ صـــندوق الثـــروة النروجيـــي منـــذ نشـــأته ســـنة تطـــور صـــندوق الثـــروة النرويجـــي 

 :3مبجموعة من املراحل نوجزها يف اجلدول التايل
 (مليار كرونة)الوحدة:          )2013-1996( ): تطور قيمة صندوق الثروة النرويجي خالل الفترة10-02الجدول(

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  السنوات
  614  386  222  172  113  46  قيمة الصندوق

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات
  2019  1784  1399  1016 845,3  609  قيمة الصندوق

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
  5038  3816  3312  3077  2640  2275  قيمة الصندوق

اإلمجايل النروجيي لسنوات خمتلفة، مت االطالع على املوقع: على أعداد خمتلفة من تقارير صندوق املعاشات احلكومي  بناءًا المصدر: 
http://marketsvoice.com/blog  :17:19، بتاريخ: 01/04/2017بتاريخ.  

                                                        
 للجزائر في ظل التحدیات الراھنة"،صندوق الثروة السیادیة كمشروع مستقبلي ": أحمد نصیر، سلیمان زواري فرحات، مداخلة بعنوان 1

نوفمبر في  04 -03(الملتقى الوطني السادس حول: بدائل النمو والتنویع االقتصادي في الدول المغاربیة بین الخیارات والبدائل المتاحة یومي 
 .03، ص: 2016جامعة حمة لخضر الوادي، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر)، 

  .151، 150 محمد حسین الجبوري، مرجع سبق ذكره، ص ص: 2
3 Norges bank (investement management), www.nebin.no/en/the fund/history, 18/04/2017, 11:30. 
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، بسبب من خالل اجلدول يتبنيَّ      ا الصندوق أنه ينمو بشكل أسرع مما كان متوقعًا أن أهم املراحل اليت مرَّ 
إىل غاية  2000خاصة يف الفرتة املمتدة  الرتفاعالتحويالت  الرأمسالية الكبرية من وزارة املالية، وذلك نتيجة 

  تارخيها.يف ، وهي اليت حطمت فيها أسعار الرقم القياسي 2008

إن صندوق الثروة النروجيي يعمل وفق آلية معينة  :آلية عمل واستراتيجيات صندوق الثروة النرويجي - 1
ال، وكذا وفق  مبا  من أجل االستخدام اجليد ملوارده، حمددة بدقة، وهذا اسرتاتيجيةحددها أخصائيون يف هذا ا

  يضمن خدمة األجيال القادمة يف ذلك.
من أجل معرفة آلية عمل صندوق الثروة النروجيي جيب علينا أوالً  الثروة النرويجي:آلية عمل صندوق  1- 1

  :1الوقوف على أهم املبادئ األساسية اليت وضعت للصندوق، حبيث تتمثل هذه املبادئ يف ما يلي
 .ا الصندوق  يشمل دخل الصندوق كل عوائد النفط، وكذلك ربح االستثمارات اليت يقوم 
 يف ميزانية الدولة الغري  يف أي سنة من سحب أية أموال من الصندوق تزيد على النقص ال يسمح للحكومة

 نفطية (أي امليزانية باستثناء كل ما يتعلق بصناعة النفط).
  كقاعدة عامة، اتفقت عليها األكثرية من السياسيني يف البلد، جيب أن ال يتجاوز النقص يف امليزانية حتت

    من الربح السنوي من االستثمارات اليت يتوالها الصندوق. %4الظروف االعتيادية نسبة تزيد على 
زانية، وما حيول إليه يف النهاية جمموع ويتضح مما ورد أعاله، أن الصندوق يف الواقع هو جزء ال يتجزأ من املي     

  .2الفائض من امليزانية العامة، مبا يف ذلك عوائد النفط
  : آلية عمل الصندوق في األجل الطويل)01-02الشكل(

  قيمة الثروة النفطية                                
  صندوق النفط 

    الحقيقية بالقيمة النفطية اإليرادات إنفاق
  

  
                                                                                               حتياطي النفط ا                                        الزمن 

  (احتياطات النفط + صندوق النفط)*) قيمة الثروة النفطية = (  
لد الثالث، العدد التجربة النفطية في النرويج وإمكانية تطبيقها في العراق"وآخرون، "حممد حسني اجلبوري المصدر:  ، جملة اإلدارة واالقتصاد، ا

  .154: ص العاشر، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة  كربالءـ العراق

                                                        
  .404، ص: 2010 ، الكويت، مارس373، سلسلة عامل املعرفة، العدد إدارة المصادر البترولية" -"النموذج النرويجيفاروق قاسم،  1
  نفس املرجع. 2
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إنَّ النشاط الرئيسي لصندوق الثروة النروجيي هو االستثمار يف استراتيجيات صندوق الثروة النرويجي:  -2- 1
حمددة تضعها وزارة املالية  اسرتاتيجيةاألسواق النقدية واملالية والدولية ومبختلف أدوات كال السوقني، وهذا وفق 

ا اهليئة املكلفة بإعداد  عن طريق  االسرتاتيجيةأصول الصندوق، حبيث يتم تطبيق هذه  راستثما اسرتاتيجيةلكو
ليست ثابتة وإمنا هي متغرية  االسرتاتيجيةبنك النرويج بصفته املسري الفعلي للصندوق، مع اإلشارة إىل أن هذه 

  وفقًا للظروف االقتصادية السائدة.
لشـفافية وخيضع صندوق الثروة النروجيي إىل رقابة الربملان يف سياسته االستثمارية، هذا مـا أضـفى املزيـد مـن ا      

  :1على جمموعة من املبادئ نوجزها يف ما يلي االسرتاتيجيةيف إدارة واستثمار أموال الصندوق، وترتكز هذه 
  اقتصـار نشـاط الصـندوق علـى االسـتثمار يف األسـواق اخلارجيـة ومنـع االسـتثمار يف أصـول الشـركات النروجييــة

 ها الداخلي أو اخلارجي.وهي الشركات اليت يقع مقرها يف النرويج مهما كان جمال عمل
 .حتديد مكونات احملفظة االستثمارية واألماكن اجلغرافية الستثمارات الصندوق 
  ـا مـن أجـل التقليـل مـن املخـاطر إعداد حمفظة استثمار مرجعية للصندوق وإلزام البنك املركزي بضرورة التقيد 

 املصاحبة الستثمارات الصندوق.
  استثمارات الصندوق باالمتناع عن االستثمار يف الشركات والبلدان اليت تنتهك إضفاء الطابع األخالقي على

 جمموعة من املبادئ األخالقية احملددة سلفًا من طرف احلكومة.
 مجاالت التنويع االقتصادي في النرويج   - 2

لصناعة وأخريًا يعدُّ االقتصاد النروجيي اقتصاد رأمسايل حديث يرتكز باألساس على قطاع اخلدمات ومن مث قطاع ا
  : 2كما يلي GDPعلى الزراعة وتتوزع نسبة مسامهة القطاعات الثالث يف تكوين 

 والذي يضم جتارة اجلملة والتجزئة، واخلدمات املصرفية والتأمني واهلندسة  ):%57,8( قطاع الخدمات
 والنقل واالتصاالت واخلدمات العامة. 

 )ويدخل ضمن هذا القطاع عمليات إنتاج وتكرير النفط والغاز، إذ يساهم النفط  ):%40,1قطاع الصناعة
من القطاع   %36وعلى هذا األساس يشكل قطاع النفط والغاز تقريبا  GDPمن   %25والغاز حبوايل 

 الصناعي.
                                                        

امللتقى الدويل السادس حول الذكاء  صندوق الثروة السيادي النرويجي نموذجًا "، - "دور الذكاء االقتصادي في تحسين أداء صناديق الثروة السيادية  نبيل بوفليح، 1
  .08، ص: 2012عة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، نوفمرب، جام 07و  06االقتصادي والتنافسية املستدامة يف منظمات األعمال احلديثة  يومي 

 "هو جمموعة القيمة النقدية  أي السوقية جلميع السلع واخلدمات النهائية املنتجة القتصاد ما خالل فرتة معينة عادة ما تكون سنة.الناتج المحلي اإلجمالي :  
  . 11:00، على الساعة: 19/04/2017 ، بتاريخ: orgwww.iea.، مت االطالع على املوقع: النرويج"التنويع في االقتصادي في متابعات اقتصادية، مقالة بعنوان: " 2
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 :حيث ال يساهم يف تكوين  قطاع الزراعةGDP   2,1للنرويج سوى بنسبة%. 
  وأخرياً )%21,1( )، الصناعة%76وتتوزع قطاعيا كما يلي: اخلدمات( مليون 2,59: فتبلغ قوة العمل ،

 ). %2,9القطاع الزراعي(
  المطلب الثاني: التجربة اإلماراتية في استخدام العوائد النفطية ومجاالت التنويع االقتصادي

دف إىل بناء إن      اقتصاد تقل فيه هيمنة دراسة سبل تنويع االقتصاد عن طريق تطبيق سياسات تنموية 
الدولية الرائدة لدول حققت هذا   املوارد الطبيعية وحيقق االستقرار والنمو االقتصادي. وانطالقًا من التجارب

جه تعميق هذا التنوع اليت تُوا بالتحديد دولة االمارات العربية و إىل سياسات التنويع العربية  التنوع فإنه يتم التطرق
االيف العديد    .تمن ا

 ماهية صندوق الثروة السيادي اإلماراتي:  - 1
ا، فإن البعض ال يفرق بني تلك الصناديق العائدة إىل البلدان النفطية،       بسبب اختالف التعريفات وعموميا

اليت تنتج مواردها من إنتاج وتصدير املورد الناضب (كبلدان اخلليج العريب)، وتلك العائدة إىل حكومات دول 
ا وتراكم احتياطات الصرف  تأيت مبوارد ا التجاري، بسبب الزيادة يف صادرا صناديقها من فوائض يف ميزا

  األجنيب لديها (مثل الصني وكوريا اجلنوبية).
ا وهي :)نفطية سيادية (صناديق ةاألولي المواد عوائد طريق عن الممولة الصناديق  -1- 1  صناديق تكو

ا النفطية. من أساسا تأيت مواردها أن أي النفطية وأساسا األولية للمواد املصدرة الدول  تطرح أنه وذلك صادرا
 من كان إذا وما بقابلية النضوب، معظمها يتسم اليت املوارد هذه استغالل وترية إشكالية الدول هذه أمام

 حالً  الصناديق فكرة هذه الدول وجدت الالحقة، ولقد لألجيال كحق مكامنها يف منها جزء إبقاء الواجب
 .األصول من آخر بشكل املوارد الطبيعية إحالل يتم حبيث الثروات هذه يف األجيال نصيب على للمحافظة

  .1والصندوق النروجيي الكويتية، االستثمار هيئة صندوق الصناديق هذه بني ومن
 مواردها أساًسا تتمثل): نفطية غير سيادية التجارية (صناديق المدفوعات بفوائض الممولة الصناديق -2- 1
 غري الدول موجود يف الصناديق من النوع هذا أن العلم مع الصرف، واحتياطات التجاري امليزان فائض يف

                                                        
يد قدي، مداخلة بعنوان: " 1 "، مؤمتر حول: األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصاد الغريب الصناديق السيادية واألزمة المالية العالمية الراهنةعبد ا

 .02، 01، ص ص: 2009آذارـ  13/14لبنان،  -واإلسالمي، جامعة اجلنان، طرابلس
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 للبنوك األجنبية احتياطات العمالت من العاملي اإلمجايل احلجم أن ذلك ،1والصني سنغافورة غرار على النفطية،
 تزايد ولقد، 2008سنة  يف تريليون دوالر 7 جتاوزت حبيث االحتياطات هذه تعاظمت ما سرعان املركزية

 استطاعت املبلغ، ولقد هذا  4/5النامية الدول ومتلك ،دوالر تريليون 1 بـ لوحدها 2007 سنة يف حجمها
 التصديرية تنافسيتها بفضل الالتينية، أمريكا يف خاصةً  هامة، مالية فوائض حتقيق النفطية غري الدول من الكثري
 صناديق إىل الفوائض هذه من جزء حتويل إىل دفعها مما ،ااحتياجا عن يفيض مبا العاملية األسواق مستوى على

  . عوائد هلا حيقق مبا استثمارها أو نقدية كاحتياطيات باملال االحتفاظ بني وازنت أن بعد سيادية،
 مجاالت التنويع االقتصادي في اإلمارات العربية المتحدة - 2
ا من املكتسبة ملواطنيها التجارية واخلربات املهارات بني املتحدة العربية اإلمارات دولة مزجت        مركزاً  كو

 دولة خللق م،1962 عام يف تتدفق بدأت اليت النفطية العائدات وبني القدم، منذ اللؤلؤ وصناعة البحرية للتجارة
 واخلدمات للصناعة رئيسياً  إقليمياً  مركزًا  اآلن الدولة وأصبحت. متنوع باقتصاد نفسه الوقت يف تتسم رفاهية
اا بفضل   : النفط من الضخمة حتياطا
 اهتمام الدولة بتنمية القطاع الصناعي باعتبارها عصب اجلهاز اإلنتاجي وحجر الزاوية يف  يأيت: الصناعة

تكوين ركائز اقتصاد إنتاجي حقيقي وقاطرة التنمية وحمركها الرئيسي، إذ انه القطاع الذي ميكن أن تقوم حوله  
 . واملتوسطحداث طفرة تنموية وحتقيق مزيد من النمو باملدى القصرييف إ، التنميةكافة جهود 

وتطورت  %7.2متوسط معدل منو بلغ حنو  2015-2001وشهد قطاع الصناعة التحويلية خالل فرتة     
  .20152عام  %10حنو  إىلباألسعار اجلارية لتصل  اإلمجايلنسبة مسامهتها يف الناتج 

 حنو  2015- 2001بلغ متوسط معدل منو قطاع الكهرباء والغاز واملاء خالل فرتة : الكهرباء والغاز والماء
، وعلى الرغم من  2015عام  %10حنو  إىلباألسعار اجلارية  اإلمجايلوتطورت نسبة مسامهته يف الناتج  7.2%

ا إالكون الدول نفطية  ا واحدة من الدول   إىلتسعى  أ التنمية املستدامة  وأمهيةاهتمامًا مبنافع  األكثركو
 ."2021الوطنية  األجندةوكعنوان يلخص حمتوى رؤيتها املستقبلية "

                                                        
 - 2009القاهرة،  ،49 -48"، العددان البحوث االقتصادية العربيةدور الصناديق الثروة السيادية في معالجة األزمة المالية واالقتصادية العالمية، مجلة نبيل بوفليح، " 1

 .100ص:  ،2010
  .64مرجع سبق ذكره، ص: "،2010- 2005 تقرير التطورات االقتصادية واالجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة" 2
  لالحتاد اليوبيل الذهيب ية االقتصادية واالجتماعية، حبلولضمن أفضل دول العامل، من حيث التنم  دولة اإلمارات خمطط يهدف أن تكون: 2021األجندة الوطنية.   
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مليار دوالر ملشروعات  قطاع الطاقة اجلديدة 50ختصيص استثمار تقدر ب حنو  2009عام  أعلنت     
وهي اكرب  ظيب بو"مشس" للطاقة الشمسية بإمارة أ. وحمطيت "نور" و2015- 2010واملتجددة على مدار االعوام

  .1حمطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية يف العامل
 نقلة هائلة بقطاع السياحة الذي بات خالل السنوات املاضية موردًا مهمًا  اإلماراتشهدت دولة : السياحة

ية بسب التخطيط اجليد والرؤية املستقبل اإلماراتعلى حدا، وصارت  إمارةللدخل بالنسبة للدولة ككل وكل 
، وصارت رابع اكرب وجهة يف العامل من حيث عدد األوسطوجهة سياحية يف منطقة الشرق  أهمبعيدة املدى، 

، متفوقة على مدن سياحية عريقة مثل نيويورك، ميونخ، لوس اجنلوس، 2إليهاالسياح الدوليني الوافدين 
مركزًا جلذب الزوار من  بحتوأص...اخل، وجنحت الدولة يف فرض نفسها كواجهة سياحية  مهمة، أمسرتدام

واملزايا مثل: وجود بنية حتتية متطورة من  اإلمكاناتوالسياح وحميب التسوق وذلك مبا متتلكه من  األعمالرجال 
  طرق وجسور ومطارات وفنادق وسائل واتصاالت حديثة تضاهي الدول الكربى يف العامل.

، برج اخلليفة، برج اإلمارات، حصن املقطع، خنلة اجلمريامسجد الشيخ زايد، قصر  املعامل السياحية: أهممن     
 .األحياء املائية.. اخلالعرب، ديب مارينا، مرىب 

 (النقل والتخزين واالتصاالت) يعد قطاع النقل والتخزين واالتصاالت من القطاعات الرائدة يف  :الخدمات
سط معدل النمو السنوي للقطاع خالل فرتة تفعيل سياسة التنويع و ترسيخ دعائم اقتصاد املعرفة، وقد بلغ متو 

% 9.7 إىل 2001عام  %7.7من  اإلمجايل، وتطورت مسامهته يف الناتج احمللي %11.4حنو 2001-2015

عربيا مبجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. وحصلت على تصنيفات  األوىل اإلمارات، وتأيت 2015يف عام 
كما كان للتطورات واالجنازات ن البنك والصندوق النقد الدوليني،  متقدمة بالتقارير العاملية املعنية الصادرة ع

تلك  أهم، ومن اإلمجايلمبجال النقل واخلدمات دور يف دفع احلركة االقتصادية ودعم مسامهة القطاع يف الناتج 
  :3التطورات

 .2009مرتو ديب يف عام  إنشاء -
 النقل اجلماعي بإمارات الدولة. أسطولتعميم  -

                                                        
، ص ص: 2016، إدارة التخطيط ودعم القرار، مبادرات الربيع الثالث، وزارة االقتصاد، أغسطس دراسة اقتصاد اإلمارات مؤشرات ايجابية وريادة عالمية"امحد ماجد، " 1

21،22.  
"، مت االطالع  على املوقع: 2015، دبي، اإلمارات 2020دولة اإلمارات العربية المتحدة، اكسبو برنامج حممد بن راشد آل مكتوم، " 2

://www.hayyakom.aehttp00:15، على الساعة: 22/04/2017: ، بتاريخ.  
  .23، 22امحد ماجد، نفس املرجع،  ص ص:  3
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 مطار آل مكتوم الدويل. إنشاءالشروع يف  -
 ظيب الدويل. أبومطار  أمههاتطوير قطاع الطريان املدين وتوسعة وتطوير وحتديث املطارات  -
 الشمالية الستيعاب حركة التجارة والسفر والسياحة. اراتاإلمزيادة الطاقة مناولة احلاويات مبوانئ  -

 المطلب الثالث: التجربة الجزائرية في استخدام العوائد النفطية ومجاالت التنويع االقتصادي
نظرًا للعالقة الطردية اليت تربط كل من أسعار النفط والعوائد النفطية وكذا العالقة الوطيدة اليت تربط هذه       

ا، هذا ما  ا سلبًا وهذا يف حالة تدهورها وإجيابًا يف حالة زياد األخرية واالقتصاد اجلزائري، فهي تؤثر عليه إمّ
  ونًا مبا تدره هذه العوائد النفطية من األموال. جيعل تطوُّر وازدهار االقتصاد اجلزائري مره

من الدول املنتجة للنفط، واليت يعتمد اقتصادها بالدرجة  تعترب اجلزائر: تكوين صندوق ضبط الموارد - 1
شهدت أسعار النفط ارتفاعات  2000األوىل على إيرادات سلعة وحيدة أال وهي النفط، حبيث ومنذ سنة 

مستمرة، كان من نتائجها زيادة كبرية يف العوائد النفطية للدول النفطية عامة وللجزائر خاصة، فاقت يف مقدارها  
دامها فيما خيدم . وعليه كان من الضروري إجياد طريقة من أجل التحكم يف هذه املوارد واستخ1كل التوقعات

وعليه قامت دي إىل الظروف الداخلية واخلارجية اليت ميكن أن حتدث مستقبالً، االقتصاد الوطين، من أجل التص
بصندوق ضبط ليحتوي هذه الفوائض من اإليرادات النفطية أطلقت عليه ما يسمى " اجلزائر بإنشاء صندوق

حيث قررت احلكومة اجلزائرية إنشاء هذا  .le fond de régulation des recettes" (FRR)"" الموارد
ربيع األول عام  24املؤرخ يف  02- 2000صندوق من أجل امتصاص هذه األموال، وذلك مبوجب القانون رقم ال

، حبيث حدد هذا القانون نوع 2000واملتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2000جوان  27املوافق لــ  1421
واليت نصت على ما يلي: "يفتح يف كتابات اخلزينة  10وأهداف وجمال عمل الصندوق وذلك من خالل املادة 

  . 2بعنوان صندوق ضبط املوارد" 302-103حساب ختصيص خاص رقم 
 لصندوق ضبط املوارد عدة مفاهيم نذكر منها ما يلي: : مفاهيم عامة حول صندوق ضبط الموارد - 2

                                                        
"، (رسالة خترج لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد، دراسة تحليلية –2009-1986"اإلصالحات االقتصادية في قطاع المحروقات الجزائري  عبد اهلادي حاج قويدر، 1

  .61، ص: 2012- 2011ختصص: اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة وهران)، 
 2000، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2000و سنة يوني 27املوافق لـ  1421ربيع األول  24مؤرخ يف  02- 2000: قانون رقم 2000 قانون المالية التكميلي سنة.  
  .07، ص: 2000جوان  28، الصادرة بتاريخ 37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  2
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  وكـان 2000يعتـرب صـندوق ضـبط املـوارد إحـدى اآلليـات املسـتحدثة مبوجـب قـانون املاليـة التكميلـي لسـنة ،
اهلدف منه ضمان متويل النفقات العامة يف حال حدوث تقلبات يف اإليـرادات العامـة والـيت تنـتج يف الغالـب عـن 

 .1تقلبات أسعار النفط
  ـــه: " صـــندوق ـــى أن ـــة وبالضـــبط إىل يعـــرَّف صـــندوق ضـــبط املـــوارد عل ينتمـــي إىل احلســـابات اخلاصـــة للخزين

ــا ال  ــا مســتقلة عــن املوازنــة العامــة للدولــة أي أ حســابات التخصــيص اخلــاص، وأهــم مــا مييــز هــذه احلســابات أ
ا ال ختضع لرقابة السلطة التشريعية (الربملان)"  . 2ختضع لقواعد ومبادئ إعداد وتنفيذ املوازنة العامة، كما أ

تعـــد اجلزائـــر دولـــة نفطيـــة، ذلـــك ان اهليكـــل االقتصـــادي : عوائـــد النفطيـــة فـــي االقتصـــاد الجزائـــريأهميـــة ال - 3
واالجتمــاعي فيهــا قــائم علــى عوائــد الــنفط اىل جانــب عوائــد الغــاز ولعــل الشــكل التقليــدي للعالقــة بــني الــنفط 

مبـا يسـاعد علـى زيـادة حجــم  والتنميـة هـو تـوفري املـوارد املاليـة للخزانــة العامـة مـن خـالل عائـدات صـادرات الــنفط
الدولة. وميكن إبراز أمهية عوائد  ةاالستثمارات فقط وإمنا يشمل عناصر وموارد االستهالك السنة اليت حتويها ميزاني

  : 3النفط بالنسبة لالقتصاد اجلزائري يف النقاط التالية
 .املسامهة الكبرية لعوائد النفط يف تكوين الناتج الداخلي اخلام 
 النفط مصدرًا هامًا لتكوين االحتياطات الرمسية من العمالت األجنبية. تعد عوائد 
 .تعد عوائد النفط من أهم مصادر اإليرادات املالية للموازنة العامة للدولة 

  :4يلي وتكمن أمهية العوائد النفطية يف اجلزائر بالنسبة لالقتصاد اجلزائري يف ما        
  تتميز التجارة اخلارجية للجزائر باالعتماد على قطاع ة: والتجارة الدوليالمحروقات والجباية البترولية

من الصادرات اجلزائرية والذي يعترب املورد األساسي للعملة الصعبة، ومما  %97,5احملروقات الذي ميثل أكثر من 
ا اعتمدت التصدير األحادي مما جيعل امليزان التجاري  جدُّ متأثر بأسعار ميكن استنتاجه من صادرات اجلزائر أ

مهم يف تطوير االقتصاد الوطين، وتوجيه ودفع األنشطة  واليت تعترب طرفالبرتول، أما بالنسبة للجباية البرتولية 
 %66مثالً سامهت ل  2001واالقتصادية، إْذ تتَّضح أمهيتها يف متويل نفقات التجهيز، ففي سنة االجتماعية 

                                                        
يد قدي، مداخلة بعنوان 1  07والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، يومي "، (املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة : "االقتصاد الجزائري والنفط: فرص أم تهديداتعبد ا

  .06ص: ، 2008أفريل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف)،  08و 
( أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية" الواقع واآلفاق مع اإلشارة إلى حالة الجزائر"،  نبيل بوفليح، 2

  .220، ص: 2011-2010)، 3العلوم االقتصادية، فرع: نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم: علوم التسيري، جامعة اجلزائر 
يد عثماين، " 3  "، (مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي، )2011-1990ة( اثر العوائد النفطية على التنمية المستدامة في الجزائر خالل الفتر عبد ا

  .25، 24ص ص:  ،2013- 2012ة)، شعبة: علوم اقتصادية، ختصص: اقتصاد وتسري برتويل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري وعلوم التجارية ، جامعة قاصدي مرباح، ورقل
 .40بدون طبعة، ص:  اليوم بلد ناجح"،" الجزائر عبد اللطيف بن اشنهو،  4
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احلصة تعكس عدم استقرار اإلنتاج الزراعي وهشاشة اخلدمات  الصناعة فهذه من مداخيل الدولة الضريبية، 
احلديثة، كما تساهم اجلباية البرتولية يف إنعاش االقتصاد الوطين خاصة من خالل االستثمارات احملققة يف جمال 

 احملروقات.
 :يف خلق وحدات صناعية والتموين  تكمن أمهية احملروقات يف املسامهة المحروقات والقطاع الصناعي

بالتجهيزات الالزمة يف إطار الوظيفة املالية لقطاع احملروقات، ويف التحويالت البرتوكيماوية، كما تستعمل 
احملروقات كمادة أولية وسيطية يف الكيمياء العضوية كتكرير البرتول الذي ميكن من احلصول على قائمة طويلة 

 زين، البوتان، الزيوت)، حيث استطاعت اجلزائر حتقيق الكثري من النمو.من املنتجات النهائية (كالبن
إن الدراسات اليت تتناول االقتصاد اجلزائري يف معظمها  :ض الهولندي في االقتصاد الجزائريالمر  أعراض - 4

توسع قطاع  أن، واثر حركة املوارد، يف املقابل جند اإلنفاقاستبعدت فرضية التأثر االقتصاد اجلزائري، بأثر 
احملروقات، واملكانة اليت حيتلها يف هيكل االقتصاد اجلزائري. ملعرفة مدى تعرض االقتصاد اجلزائري ألثر املرض 

، واملتمثلة يف قطاع السلع غري قابلة للتبادل، األخرىاالقتصادي اهلولندي، سنقوم بدراسة القطاعات االقتصادية 
خالل معرفة مدى مسامهتها يف الثروة الوطنية، ومدى تأثرها بتوسع قطاع وقطاع السلع القابلة للتبادل، وهذا من 

-2000أما يف ما خيص قطاع احملروقات، فقد عرف هذا القطاع انتعاشًا غري مسبوق خالل فرتة  ،1احملروقات

  من الناتج احمللي اخلام. %30من  أكثرويساهم يف   2013
 العمومية، وقطاع  واألشغاليتضمن هذا القطاع كل من قطاع البناء : قطاع السلع الغير قابلة للتبادل

 اخلدمات، وفيما يلي سنقوم بعرض التطورات اليت طرأت على كل قطاع.
  واألشغالمن خالل اجلدول التايل سنقدم نسب املسامهة  قطاع البناء  :العمومية واألشغالقطاع البناء 

وهي فرتة عرفت توسع قطاع  2013-2000العمومية يف بنية الناتج احمللي اخلام خالل الفرتة املمتدة من سنة 
 وقات بعد الصدمة النفطية املوجبةاحملر 
  
  
 

                                                        
ا على وفرة الموارد والنمو االقتصادي: بالتطبيق على االقتصاد الجزائري-المؤسساتبلقاسم زايري، " 1 "، (املؤمتر الدويل: تقييم آثار برامج االستثمارات العامة و انعكاسا

  .2013، 01مارس)،جامعة سطيف 12-11ي: ، يوم2014- 2001التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة
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-2000العمومية في بنية الناتج المحلي الخام خالل الفترة  واألشغالمساهمة قطاع البناء : )11-02( الجدول

2013.  
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 PIB 8.6 8.5 9.1 8.8 8.3 7.5 8نسبة مسامهة البناء واألشغال العمومية يف 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 PIB 8.9 8.7 11 10.5 9.2 9.3 9.8 العمومية يف نسبة مسامهة البناء واألشغال

 :مت االطالع على املوقع، 2013 - 2000على التقريرين السنويني لبنك اجلزائر ل  : بناءًا المصدر

http://www.bna.dz/index.php/ar ،12:15: ، على الساعة08/04/2017: بتاريخ  

من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة تطور الذي عرفة قطاع البناء واالشغال العمومية ومسامهته يف       
وهذا راجع اىل  2013سنة  %9،8اىل نسبة  2000سنة  %8،6الناتج احمللي، حيث انتقلت النسبة من 

الربامج الكربى املوجهة لقطاع السكن، كما شهدت هذه الفرتة تسجيل عدة مشاريع كربى يف قطاع االشغال 
  العمومية.
 حيافظ قطاع اخلدمات العمومية على معدالت منو مستقرة للسنوات املقبلة نتيجة : قطاع الخدمات

، والربنامج الثاين املكمل 2001االستثمارات الضخمة اليت رصدت يف برنامج االول لدعم النمو االقتصادي 
 .1)2014 -2000لدعم النمو، والربنامج اخلماسي على مدى السنوات (

  2012-2000): نسب مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الخام في الفترة 12-02الجدول (
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  السنوات

 PIB 10.6 11.1 11.7 11.3 9.8 8.4 8.0 نسبة مسامهة اخلدمات يف
 - 2012 2011 2010 2009 2008 2007  لسنواتا

 - PIB 8..4 9.7 12.0 13.2 16.4 16.9 نسبة مسامهة اخلدمات يف
 :مت االطالع على املوقع، 2012-2000ر: بناءًا على التقارير السنويني لبنك اجلزائر ل المصد

http://www.bna.dz/index.php/ar ،18:02: على الساعة، 08/04/2017: بتاريخ.  

، غري انه عرف تدين يف نسبة املسامهة ابتداء من سنة        ، اذ تراجعت 2003عرف هذا القطاع تطورًا ملحوظًا
 2007وهي اقل نسبة سجله االقطاع خالل الفرتة، ومع بداية  2006سنة  %8اىل غاية  %11.1النسبة من 

  سجل ارتفاعًا كبريًا متأتيا من عودت املسامهة. 2012اىل غاية 

                                                        
"، (مذكرة مقدمة نيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري ختصص: ادارة وتسري املؤسسة، كلية 2012- 2000اثر المرض الهولندي في االقتصاد الجزائري لفترة فاتح خاير، " 1

 . 83، ص: 2014 - 2013العلوم االقتصادية والتجارية والعلوم التسيري)، 
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  يدخل يف حيز هذا القطاع كل من القطاع الصناعي، والقطاع الفالحي: ل: القابلة للتبادقطاع السلع 
 هذا القطاع االقتصادي يف اجلزائر من بني القطاعات االقتصادية اليت شهدت تدهوراً  يعترب: الصناعة

، وهذا من مطلع السبعينات، فمن نسبة   إىل 1970كمسامهة يف الناتج احمللي اخلام خالل   %19وتراجعًا
 .19991سنة  %8.9 إىليف بداية الثمانينات  13%
 أسعارالثالثة استمرت الصناعة وحافظة على مسارها يف التدهور، وهذا مع بداية ارتفاع  األلفيةومع بداية     

النفط والتوسع الذي شهدته اجلزائر يف قطاع احملروقات وما اجنر عنه من تأثريات على القطاعات االقتصادية 
  باخلصوص قطاع الصناعة، وهذا ما يظهره اجلدول:  األخرى

  2013-2000نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الخام في الفترة  :)13- 02( الجدول
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 PIB 7.3 7.4 7.4 6.6 6.2 5.3 5.3نسبة مسامهة الصناعة يف 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  السنوات

 PIB 5.1 4.7 5.7 5.0 4.6 4.6 4.5نسبة مسامهة الصناعة يف 
 ، مت االطالع على املوقع: 2013- 2000ين السنويني لبنك جلزائر ر بناء على التقري المصدر:

http://www.bna.dz/index.php/ar،  :17:12، على الساعة:08/04/2017بتاريخ.  

االعتماد  إىلمن خالل اجلدول التايل يتضح لنا التدهور املستمر يف قطاع الصناعة واالحنالل،  وهذا يرجع    
ذا يبقى قطاع الصناعة يف ذيل الرتتيب من ناحية املسامهة يف الناتج احمللي  املستمر على قطاع احملروقات، و

  اقتصاد. أيالنمو احلقيقي، لبنية  أساساخلام، هذا ما يعطي صورة احلقيقية للقطاع االقتصادي الذي يعترب 
 ا اجلزائر، من  اإلمكانياتبالرغم من  :الفالحة ومساحات صاحلة  أراضيالطبيعية والبشرية اليت تسخر 

هذا القطاع ال يزال بعيدًا كل البعد  أن إالللزراعة وتنوع مناخي يساهم يف تنوع احملاصيل واملنتجات الفالحي، 
 : 2اجلدول املوايل هيبين عن املستوى املطلوب مبسامهته املتدنية يف الثروة الوطنية، وهذا ما

  
  
  
 

                                                        
، ص: 2002"، جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية، اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة: االنجازات المحققة والتطلعات المستقبليةحممد سعد عمرية، " 1

06.  
  .85 -83فاتح خاير، نفس املرجع، ص ص:  2
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  2013-2000نسبة مساهمة قطاع الفالحة في الناتج المحلي الخام في الفترة  :)14- 02الجدول(    

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 PIB 8.1 9.7 9.3 9.6 9.4 7.7 7.5نسبة مسامهة الفالحة يف 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008  2007  السنوات

 PIB 7.6 6.5 9.3 8.4 8.1 9.0 9.3نسبة مسامهة الفالحة يف 

 مت االطالع على املوقع:، 2013-2000السنويني لبنك اجلزائر ين ر : بناء على التقريالمصدر
http://www.bna.dz/index.php/ar،  :19:16: ، على الساعة08/04/2017بتاريخ.  

نسبة  أعلىوهي  2001شهد قطاع الفالحة تطورًا يف نسبة املسامهة يف الناتج احمللي اخلام خالل سنة      
تطبيق  إىلمن السنوات السابقة. ويرجع هذا التحسن  أحسنوهذا  %9.7مسامهة خالل هذه الفرتة تقدر ب

، والربنامج التكميلي الذي خص به هذا القطاع 2000الربنامج الوطين للتنمية الفالحية الذي انطلق يف سنة 
االقتصادي، وال يزال هذا القطاع مرتبط بالظروف املناخية بسب اجلفاف خالل  اإلنعاشبرنامج دعم  إطاريف 

 ،%9لالرتفاع ورجع منو هذا القطاع بسب وفرة احلبوب لتستقر نسبة املسامهة  حبوايل  2009الفرتة، لتعود سنة 

  .األمطارارتفاع منسوب  إىلويعود السبب 
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المبحث الثالث: مدى مساهمة اإليرادات النفطية في التنويع االقتصادي للدول: النرويج، 
  اإلمارات العربية المتحدة، الجزائر

عرفت أسعار النفط خالل العقد األول من القرن الواحد والعشرين تطورات كبرية وتقلبات حادة         
ا عرفت خالل 2008وإىل غاية منتصف  2002ومفاجئة، حيث شهدت منحًا تصاعديًا منذ  ، يف حني أ

الية، األمر الذي تقلبات حادة ومفاجئة، متأثرة بتداعيات األزمة امل 2009وبداية  2008النصف الثاين من سنة 
، ومن خالل هذا املبحث سنحاول التطرق إىل مدى تأثري 1أثر على حجم العائدات النفطية للدول العربية

  تقلبات أسعار النفط على كل من االقتصاد النروجيي، االقتصاد اإلمارايت واالقتصاد اجلزائري.
  صاديالمطلب األول: مؤشرات تطوُّر تجربة النرويج في التنويع االقت

يف اهليكل االقتصادي النروجيي من أهم مؤشرات التنوع االقتصادي، تعدُّ نسبة مسامهة القطاع النفطي       
وتعكس هذه النسبة درجة الرتكيز يف االقتصاد احمللي، وكلما زادت النسبة زادت نسبة الرتكيز يف اهليكل 

  درجة التنوع، والعكس صحيح. االقتصادي، أي اخنفاض 
  األداء الداخليأوالً: 
جمموعة من املؤشرات اليت تعرب عن الوضعية تضمن ي للنرويج إن مؤشر األداء االقتصادي الداخلي      

مقياس للنشاطات الناتج احمللي اإلمجايل الذي يعترب كيف كلَّ من االقتصادية للدولة وتتمثل هذه املؤشرات 
  :وجمموعة من املؤشرات األخرى سنعرضها يف ما يلي االقتصادية،

للمدة  GDPحقق االقتصاد النروجيي معدالت منو يف التغير في معدل نمو االقتصاد النرويجي:  - 1
  .) واجلدول التايل يبنيِّ معدالت النمو االقتصادي2010 - 2000(

  2011) باألسعار الثابتة لسنة 2010 -2000): معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي النرويجي للمدة (15-02(الجدول
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 GDP% 2.739  3.864  1.014  1.502  1.99  3.254  معدل النمو  

  -  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

GDP%  0.347  -1.709  0.728  2.731  2.281  معدل النمو  -  

                                                        
، 12"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، جملة الباحث، العدد العامة للدول العربية خالل الفترةتطورات أسعار النفط وانعكاساتها على الموازنة إبراهيم بلقلة، " 1

   .01، ص: 2013
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مت االطالع على املوقع: ، للتوقعات االقتصادية العاملية 2011-صندوق النقد الدويلالمصدر: 
http://www.imf.org/external/arabic/،  :02:12 ، على الساعة:01/04/2017بتاريخ.  

بالرغم من  2001مقارنة بعام  2007يتبنيَّ مما سبق ارتفاع يف معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف عام      
دوالر للربميل الواحد للمدة نفسها، أي أن  67دوالر للربميل إىل أكثر من  20ارتفاع أسعار النفط من حنو 

، هذا االخنفاض 2009يف  -1.709 %عالقة إجيابية بينهما، بينما عاد وانكمش بعد األزمة املالية إىل  هناك
  .1عقارية واخنفاض الطلب على السلع االستهالكية واملعمرةناتج من تراجع االستثمارات ال

تتكون إيرادات امليزانية العامة يف النرويج من اجلباية بنوعيها:  مساهمة النفط في إيرادات الميزانية العامة: - 2
ختتلف من دولة إىل اجلباية العادية واجلباية النفطية، إالَّ أن نسبة مسامهة هذه األخرية يف إيرادات امليزانية العامة 

  أخرى نتيجة لظروف كل بلد، وهذا ما يوضحه لنا الشكل اآليت:
  2012-2000 ): نسبة مساهمة القطاع النفطي في إيرادات الميزانية العامة للنرويج02- 02الشكل(

  
Source: Norges Bank Investment Management, The Norwegian Government Petroleum 
Fund Annual Report 2007-2013. 

من خالل الشكل السابق نالحظ أن مسامهة القطاع النفطي يف الناتج احمللي اإلمجايل النروجيي يف سنة       
واخنفضت اخنفاضا طفيفا يف السنوات املوالية، مث عادت لرتتفع من جديد يف سنة ، %22.31بنسبة  2000
ا وهذا نتيجة الرتفاع أسعار البرتول يف تلك الفرتة، مث  %25.15بنسبة  2006 وهي أعلى نسبة مسامهة شهد

.  %21.04بنسبة  2009اخنفضت سنة       وهذا نتيجة لألزمة االقتصادية، مث ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا
يعترب هذا القطاع من القطاعات احليوية يف النرويج باعتباره ميثل مجيع : للنرويج التغير في هيكل البطالة  - 3

ل قطاع عن اآلخر يف نسبة مسامهته يف كاليد العاملة املوزعة على القطاعات األخرى، حبيث ختتلف مسامهة  
  كل التايل:جيب علينا مالحظة الش التغري يف هيكل البطالة النروجيينسبة التشغيل الوطنية للدولة. ملعرفة نسبة 

                                                        
، مرجع سبق ذكره، ص ص: "التنوع االقتصادي النرويجي في ظل تحديات الثروة النفطية (المرض الهولندي، ولعنة الموارد، وعدم اليقين)"نوري حممد عبيد الكصب،  1

110 ،113.  
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  2016 -2000هيكل البطالة للنرويج ): التغير في 03- 02الشكل (

 
Source: Norges Bank Investment Management , Ibid. 

يف تزايد  2005إىل  2001 الفرتةخالل  يف النرويج البطالةأن نسبة  السابق نالحظ من خالل الشكل         
، 2005يف سنة  %4.38إىل ما نسبته  %3.74بلغت نسبة البطالة يف تلك الفرتة من حيث طفيف ومستمر 

ا  2007إىل  2005أما يف الفرتة املمتدة من   %4.49بنسبة قدرها وصلت نسبة البطالة إىل أدىن مستويا
إىل  2007ومن سنة يف زيادة فرص العمل و نسبة التشغيل، إىل ارتفاع العوائد النفطية اليت تساهم وذلك راجع 

  نتيجة  لألزمات النفطية.نسبة البطالة تزايدًا مستمرًا عرفت  2016
والشحن  نرويج هي البرتول والغاز الطبيعيعمال الرئيسية يف الاأل هيكل التضخم للنرويج:التغير في   - 4

الطبيعي  ، أصبحت صناعات البرتول والغاز1969والتجارة. ومنذ اكتشاف النفط يف حقل إيكوفسك يف عام 
حيوية القتصاد النرويج، وبذلك ازدادت فرص العمل، ولكن أيضا ازداد التضخم والتعرض للتقلبات يف السوق 

 :التايل اجلدول وهذا ما سنحاول عرضه من خاللنفط.املية للالع
  %التغير في هيكل التضخم النرويجي سنويا  )16-02الجدول(

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  3.77  0.73  2.33  1.52  0.47  2.48  1.29  3.02  التضخم

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  3.55  2.17  2.03  2.13  0.71  1.30  2.40  2.17  التضخم
   من إعدادا الطالبات باالعتماد: المصدر:

، 18/04/2017بتاريخ  /http://www.albankaldawli.org :، تم االطالع على الموقع2016 جمموعة البنك الدويل -
  08:45على الساعة 

حيث  2004معدل التضخم سجل أدىن مستوياته يف سنة  ) أن16-02خالل اجلدول (نالحظ من     
ولتعود آنذاك، ، وهذا راجع إىل ارتفاع أسعار البرتول مقارنة بالسنوات السابقة  %0.47وصلت نسبته إىل 
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 2000وتعترب اكرب نسبة منذ سنة  %3.77مسجالً ما نسبته  2008بالرتاجع واالرتفاع من جديد يف سنة 
 تذبذبًا بني االخنفاض و االرتفاع، كما شهد 2008ويرجع هذا االرتفاع اىل االزمة االقتصادية العاملية لسنة 

  بأسعار البرتول. متأثرًا  2016اىل غاية  2009 سنة املتواصل من
: األداء الخارجي   ثانيًا

يتمثل يف توفر بيئة اقتصادية وسياسية سليمة، إذ أن تنوع االقتصاد النروجيي وقلة اعتماده على الريع       
اخلارجية، ولذلك سنحاول البرتويل مقارنة مبعظم البلدان النفطية يساهم يف محاية االقتصاد من خطر الصدمات 

  .التطرق إىل عرض أهم مؤشرات األداء اخلارجي للنرويج
يعترب ميزان املدفوعات بأنه سجل يعتمد على : مساهمة القطاع النفطي في ميزان المدفوعات للنرويج - 1

اقتصاديات القيد املزدوج يتناول إحصائيات فرتة زمنية معينة بالنسبة إىل التغريات يف مكونات أو قيمة أصول 
دولة ما، بسبب تعاملها مع بقية الدول األخرى، وعليه سنحاول عرض مسامهة اإليرادات النفطية يف ميزان 

 .1املدفوعات للنرويج
 2015-2005ميزان المدفوعات للنرويج مساهمة القطاع النفطي في ): 04- 02الشكل (

: بتاريخ ،/http://www.imf.org/external/arabic: مت االطالع على املوقع .2015صندوق النقد الدويل، المصدر: 
  .14:15:على الساعة، 19/04/2017

أن مسامهة مؤشر األداء اخلارجي مليزان املدفوعات بنسبة كبرية يف  ) تبني04-02( من خالل الشكل       
ميزان  بالنسبة ملؤشر 2008 سنةيف  مبليارات الدوالرات األمريكية 72.39 اإليرادات النفطية حيث وصل

النفطية لسنة  باألزمةويعود هذا االخنفاض اىل التأثر  2015مليار دوالر سنة  27.73ت، يف ما قيمته املدفوعا
2014.  

                                                        
 .04، ص: 2012 "، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، العراق،ميزان المدفوعات بوصفه أداة في التحليل االقتصادي"وليد عيدي عبد النيب،  1
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 املالية اقتصاد يف احملوري العنصريف النرويج الصرف  سعر آلية تعترب :للنرويج الصرفالتغير في أسعار  - 2
 املدفوعات ميزان وتسوية تعديل يف بالغة أمهية وهلا احلديث، املايل الفكر يف القطب عنصر تعترب كما الدولية،
  .1النامية البلدان تلك وخصوصا للدولة

  EUR/ NOK2005-2017  -كرونة نرويجي  -اليورو): أسعار صرف 05-02الشكل (

  
 :مت االطالع على املوقع، "لنرويج كرون إلى الدول األعضاء في منطقة اليوروا" اإلحصائيات السنوي،تقرير : المصدر

nok-investing.com/currencies/eurhttps://sa. ،44:17: على الساعة، 29/04/2017: بتاريخ.   

عرف سعر الصرف ثباتًا نسبيًا  2008إىل  2005من أن يف الفرتة  ) 05- 02( من خالل الشكل نالحظ       
اخنفاض  2013إىل  2009كما شهدت نسبة أسعار الصرف يف الفرتة نظرًا لالستقرار  يف أسعار النفط،  

إىل وهذا راجع كرونة نروجيية،   7.4218ما يعادل يورو  1بنسبة  2013مستمرًا مسجالً أدىن مستوى يف سنة 
 2013من  يف الفرتة املواليةإجيابًا كما انعكست اخنفاض تقلبات السوق وارتفاع أسعار األصول واملوجودات،  

تمتعها باقتصاد متنوع مما جعلها ال تتأثر إىل يومنا هذا، حيث عرفت ارتفاعا يف أسعار الصرف وذلك يعزى ب
  باألزمة النفطية.

  اإلمارات العربية المتحدة في التنويع االقتصاديالمطلب الثاني: مؤشرات تطوُّر تجربة 
ا النفطية لدعم التنمية ورفع  ا دولة اإلمارات العربية املتحدةاحلكمة والرشادة اليت وظفت         معظم إيرادا

مستوى النمو االقتصادي ساعدت على بناء هيكل اقتصادي قوي وقطاعات اقتصادية حيوية وواعدة، وبنية 
، وساعد على بروزها كالعب اقتصادي اسرتاتيجي على حتتية على أ ًا وكفاءًة وتقدمًا ّ حدث املستويات العاملية رقي
عاملي، ومن خالل هذا املطلب سنحاول دراسة مؤشرات تطوُّر جتربة اإلمارات العربية املتحدة يف املستوى ال

  التنويع االقتصادي.

                                                        
، أبو ظيب، مركز 1اإلمكانيات والقيود، ط–قطاع النفط والغار يف اخلليج العريب  "التجربة النرويجية في التنوع االقتصادي الخاص بالصناعة النفطية"،أويسنت نورينج،  1

  .220، ص: 2007اإلمارات للدراسات البحوث االسرتاتيجية، 
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  أوالً: األداء الداخلي
صادر التطوُّر االقتصادي الذي شهدته الدولة يف ضوء خصائصها االقتصادية للتعرُّف على مدى وم      

  الرئيسية اليت تعكس األداء الكلي والقطاعي يف االقتصاد الوطين.
 ن النشاط االقتصادي احمللي العاميعربَّ الناتج احمللي اإلمجايل ع: تيااإلمار  التغير في معدل نمو االقتصاد - 1

العادة عام واحد حيث يعكس القيمة املضافة اليت حققتها القطاعات االقتصادية اليت خالل فرتة معينة، يف 
  تشكل يف جمملها هذا الناتج.

  2018-2008لإلمارات  الداخلي اإلجمالي الناتج المحليمساهمة ): 06- 02شكل(

: االطالع على املوقعمت ، املركز الوطين لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطين، تقديرات وتوقعاتالمصدر: 
https://www.csb.gov.kw/  ، :52:13، على الساعة: 14/04/2017بتاريخ.  

ته بعد من خالل الشكل السابق نالحظ أنَّ منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف اإلمارات يستجمع قو        
أن شهد تباطئًا دام عامني متتاليني، وذلك أثر تعايف القطاع الغري نفطي مقابل االعتدال الذي شهده منو القطاع 

يف عام  %4و 2017يف عام  %3النفطي. حيث حيقق الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ارتفاعًا ليصل إىل 
وقد شهد االقتصاد الغري نفطي باملقابل تعافيًا يف عام  .2016يف عام  %2.5من نسبة تقدَّر عند  2018
ته متاشيًا مع تسارع النشاط يف القطاعات اليت تشكل أهم حمركات النمو 2017   . 1وحيافظ على قوَّ

تعرب دولة اإلمارات كباقي  :امة في اإلمارات العربية المتحدةلميزانية العمساهمة اإليرادات النفطية ل  - 2
ا العامة، إذ أن سلوك هذه  دول اخلليج، حيث تعتمد بشكل رئيسي على اإليرادات النفطية يف متويل موازنا

                                                        
، بتاريخ: /http://alqabas.com: ، باالطالع على املوقع التايل2014المركز الوطني لإلحصاءات والتقديرات بنك الكويت الوطني، تقديرات وتوقعات"، " 1

  .10:01، على الساعة: 30/04/2017
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مسامهة اإليرادات النفطية للميزانية األخرية يتطوَّر تبعًا لسلوك العائدات النفطية. وفيما يلي سوف يتم عرض 
 .2016إىل  2001خالل الفرتة املمتدة من  املتحدةالعربية  لدولة اإلمارات العامة

  )2016-2001لميزانية العامة في اإلمارات خالل(): مساهمة اإليرادات النفطية ل17- 02لجدول (ا
  مليار درهمالوحدة:   

  رصيد الميزانية  النفقات الكلية  اإليرادات الكلية  السنوات
2001  68633  95459  26826-  
2002  57218  86616  29398-  
2003  77012  91433  14421-  
2004  94751  96274  1523-  
2005  143905  104430  39475  
2006  201166  125977  75189  
2007  228750  159726  69024  
2008  383936  275683  108253  
2009  234475  390785  156310-  
2010  282022  344036  62014-  
2011  379865  451871  72005.9-  
2012  412722  479349  66627-  
2013  465353  493975  28622-  
2014  427676  506926  79250-  
2015  -  -  49100  
2016  -  -  48550  

  : من إعداد الطالبات باالستناد إىل املعطيات:المصدر

، بتاريخ:   cwww.fcsa.gov.aعلى املوقع:  االطالعاهليئة االحتادية للتنافسية واإلحصاء لدولة اإلمارات العربية املتحدة، مت  -
 .08:30، على الساعة:  06/05/2017

 ) اإلشارة السالبة تعين حالة عجز.-( -

 2008 اىل 2000شهدت يف الفرتة من حظ أن رصيد ميزانية اإلمارات من خالل اجلدول السابق نال      

، حيث حققت 2008 و 2005وجب وذلك خالل الفرتة كان فيها مرصيد امليزانية فقد  حالة عجز، أما 
حالة عرف رصيد امليزانية  2014و  2009الفرتة املوالية مليون درهم، ويف  108253امليزانية فيها اكرب فائض 

  .2016و 2015خالل السنتني ، لتعود وحتقق ارتفاعًا ملحوظًا من العجز ايضًا 



 
  

 ..............................................االقتصاديالدول النفطية في التنويع  بالفصل الثاني: تجار 
 

85 

 العمالية الطاقة من كبريًا  جزءًا  األجنبية العمالة متثل العربية المتحدة:إلمارات ل التغيير في هيكل البطالة - 3
م والذين ،املتحدة العربية اإلمارات يف  %86 نسبة مشكلني االقتصادية واألنشطة واملشاريع ملالع فرص جتذ
وتزايد االستثمارات اليت بدورها ختلق مناصب ان ارتفاع اسعار النفط يعين ارتفاع عائداته . الدولة سكان من

  لط الضوء على التغيري يف هيكل البطالة يف االمارات العربية املتحدة.وخالل هذا سوف نسشغل وتقلل البطالة، 
     2016-2000 لإلمارات العربية المتحدة التغير في هيكل البطالة): 07- 02الشكل(

  
، 18/04/2017بتاريخ  / http://www.albankaldawli.org :مت االطالع على املوقع، 2016 : جمموعة البنك الدويلالمصدر

  .09:10: على الساعة

ومعدالت البطالة، حيث شهدت عالقة بني إرتفاع أسعار البرتول نالحظ ان هناك لسابق ا من الشكل     
ومعدالت البطالة الناجتة عن ميكن ارجاع العالقة عكسية بني اسعار النفط  2003إىل  2000الفرتة من سنة 
طردية بني اسعار النفط د عالقة فتعود اىل وجو  2011اىل  2004من  سنة ، اما بالنسبة للفرتة العوائد النفطية

العمل فرص على العمالة االجنبية حيث تنافس على اىل االعتماد الكبري االقتصاد االمارايت معدالت البطالة و 
التحدي االقتصادي لدولة ترجع هذه النسب املتقاربة اىل  2016إىل  2011اما يف الفرتة  امام العمالة الوطنية، 

  االقتصادي.االمارات عن طريق زيادة التنويع 
إن التغـــري يف معـــدالت  ):2015-2000( العربيـــة المتحـــدة معـــدالت التضـــخم لدولـــة اإلمـــاراتتطـــور  - 4

التضـــخم لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ينـــتج عـــن أثـــر تقلبـــات أســـعار الـــنفط علـــى االرتفـــاع املتزايـــد واملســـتمر 
 :عرضها يف اجلدول التايلللمستوى العام لألسعار، ولتحديد التغري يف معدالت التضخم سنحاول 
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  2015-2000: تطور معدالت التضخم لدولة اإلمارات العربية المتحدة )18 - 02الجدول (
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  11.13  9.29  6.20  5.04  3.12  2.92  2.80  1.35 %معدل التضخم

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  3.67  2.35  1.10  0.67  0.8  0.8  1.56  12.25 %معدل التضخم

على املوقع:  االطالع"، مت التضخم–اإلمارات العربية المتحدة : من إعداد الطالبات باالعتماد على: مقالة بعنوان: "المصدر
php-rate-inflation-emirates-arab-united-ar.actualitix.com/country/are/ar، على 12/40/2016: بتاريخ ،

  .17:12الساعة: 
من خالل اجلدول السابق نالحظ أنـه ظـل التضـخم يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف مـدى يـرتاوح بـني       

ـــك بنســـبة كبـــرية بلغـــت 2003خـــالل عـــام  %3.12 إىل 1.35% ، 2007يف عـــام  %11.13 وارتفـــع بعـــد ذل
، ويعـزى ارتفـاع املسـتمر ألسـعار الـنفط خـالل تلـك الفـرتةا مـع االرتفـاع يوذلك متاشـ 2008يف عام  %12.25و

-2009معـــدالت التضـــخم إىل اخنفـــاض قيمـــة الـــدوالر مقابـــل العمـــالت الرئيســـية. أمـــا بالنســـبة للفـــرتة املواليـــة (
يف حـني رجعـت يف ارتفـاع  ،%1) فلقد شهدت اخنفاض يف معدالت التضخم يف تلك الفـرتة مبـا يقـارب 2015
  .%2.75بنسبة 

  : األداء الخارجيثانياً 
إن التذبذب املستمر احلاصل على أسعار النفط حيتم دراسة أثره على القطاع االقتصادي للدولة. ولذا      

سنحاول يف ما يلي التعريج إىل مدى مسامهة اإليرادات النفطية على مؤشرات األداء اخلارجي بالنسبة لإلمارات 
  العربية املتحدة.

يعدُّ ميزان املدفوعات النافذة اليت يطل منها  :اإلماراتي ميزان المدفوعاتمساهمة اإليرادات النفطية في  - 1
االقتصاد الوطين على االقتصاد العاملي وبالعكس، لكونه ذلك السجل الذي تدرج فيه آل العمليات االقتصادية 

ة تزدوج فيها الدائنية واملديونية، وتتضمن حركة اليت تربط االقتصاد الوطين باالقتصاد العاملي بعالقات تبادلي
 .1انتقال السلع واخلدمات ورأس املال

  
  
  
  

                                                        
 .01ولید عیدي عبد النبي، نفس المرجع، ص:  1
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 2015-2000): ميزان المدفوعات لإلمارات العربية المتحدة للفترة 08- 02شكل(

  
بتاريخ:  ،/http://www.imf.org/external/arabicمت االطالع على املوقع: ، 2015: صندوق النقد الدويل المصدر

  .11:18، على الساعة: 19/04/2017

 الفرتةرصيد ميزان املدفوعات يف تقلبات مستمرة بفوائض متفاوتة يف نالحظ من خالل الشكل السابق ان      
 26.25من  ايضًا ان رصيد ميزان املدفوعات اخذ اجتاه تنازيل حيث اخنفض، يتبني 2002و 2000من  املمتدة
وذلك تأثرًا باخنفاض اسعار النفط والعائدات املرتتبة عليه يف  2002مليار دوالر سنة   06.87اىل  2000سنة 

 42.67بفارق  2009،مث اخنفض بعد ذلك اىل غاية 2006اىل  2002تلك الفرتة وشهد الرصيد تزايد سنه 
ارتفع اىل مليار دوالر كما نالحظ ان فائض الرصيد  7.24قدار مب 2010مليار دوالر ليحقق اقل فائض يف 

، مث اخذ اجتاهًا تنازليًا تزامنًا مع االزمة النفطية 1مليار دوالر 79.56رب فائض بقدار حمققًا اك 2012غاية 
  واخنفاض اسعار النفط.

لقد مت ربط دولة اإلمارات العربية املتحدة بالدوالر : العربية المتحدة إلماراتار الصرف لسعالتغير في أ - 2
درهم للدوالر األمريكي الواحد. وإن هذا  3.67حيث يبلغ سعر الصرف حوايل  1980األمريكي منذ نوفمرب 

الربط يضمن هلا احلفاظ على معدالت تضخم منخفضة، وخاصة يف ظل أسعار النفط املسماة بالدوالر 
األمريكي وعلى الرغم من التقلبات الكبرية يف هذه األسعار مما أدى إىل تقليل خماطر سعر الصرف وإىل تقليل 

 .2حدة التذبذبات يف العمالت احمللية املقومة بالدوالر إىل حد كبري
 
  
  
 

                                                        
  .20:45، على الساعة: 04/05/2017، بتاريخ: /www.imf.org/external/arabic، مت االطالع على املوقع: 2016صندوق النقد الدويل    1
  .76، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، ص: "الجملة الخليجية المحلية الفرص والتحديات"إميان عبد الكاظم جبار الكريطي،  2
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 2016-2000 صرف اإلمارات العربية المتحدةالر اسعالتغير في ا ):09- 02الشكل(

 
بتاريخ  / http://www.albankaldawli.orgمت االطالع على املوقع:، 2016: جمموعة البنك الدويل المصدر

  09:17:، على الساعة18/04/2017

بالثبات املستمر خالل الفرتة يتميز  ان سعر الصرف اإلمارايت نالحظ )09- 02( من خالل الشكل      
ربط درهم دولة االمارات ل نتيجة كما هو موضح الشكل، وذلك  2016إىل  2000املمتدة من سنة 

  .يضمن هلا احلفاظ على معدالت تضخم منخفضة كي، وهذا الثباتبالدوالر االمري
  المطلب الثالث: مؤشرات تطوُّر تجربة الجزائر في التنويع االقتصادي

تعترب اجلزائر من بني الدول الريعية، واليت يعتمد اقتصادها بالدرجة األوىل على اإليرادات النفطية، إال أن       
فإن حتسني األداء االقتصادي هدف أي سياسة أسعار النفط متتاز حبالة عدم استقرار وتذبذب مستمرة، وعليه 

االقتصادية الرئيسية (الداخلية واخلارجية) اليت تعترب اقتصادية كانت، إذ يقصد باألداء االقتصادي هنا املؤشرات 
  الرتكيبة اليت من خالهلا ميكن احلكم على الوضعية االقتصادية السائدة.

  أوالً: األداء الداخلي
إن مؤشر األداء االقتصادي الداخلي قد تضمن الناتج احمللي اإلمجايل الذي يعترب كمقياس للنشاطات        

  املوازنة العامة والعمالة. ضمناالقتصادية، كما ت
إن الناتج ): 2015- 2001( مساهمة اإليرادات النفطية على الناتج الداخلي اإلجمالي الجزائري - 1

تمع خالل فرتة زمنية معينة ، الداخلي اإلمجايل يف مفهومه العام يعرب عن جمموع السلع واخلدمات اليت ينتجها ا
. ومبا أن احملروقات هو الفرع األساسي لالقتصاد اجلزائري 1لدولة ما عادة تكون سنة، داخل احلدود اجلغرافية

فخالل هذا اجلزء سنحاول توضيح أثر التقلبات يف أسعار النفط على الناتج الداخلي اإلمجايل وما إذا كانت 
 هناك عالقة فيما بينهما.

                                                        
علوم االقتصادية، (مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت األكادميي، قسم ال "دراسة تأثير تطورات أسعار النفط الخام على النمو االقتصادي"،علي املعمري، 1  

  .102، ص: 2008-2007ختصص: اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر)، 
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                             )2015-2000جمالي للفترة (): مساهمة اإليرادات النفطية على الناتج المحلي الداخلي اإل19- 02الجدول(
  الوحدة: مليار دج  

  تطور الناتج الداخلي اإلمجايل  السنوات
2000  4123.50  
2001  4227.10  
2002  4522.80  
2003  5252.30  
2004  6149.10  
2005  7562  
2006  8514.80  
2007  9352.90  
2008  11043.70  
2009  9968.025  
2010  11991.56  
2011  14588.53  
2012  16208.60  
2013  16643.84  
2014  17205.11  
2015  4155.2  

على املوقع بتاريخ:  االطالع، مت www.ons.dz، على املوقع: 2014-2000تقارير الديوان الوطين لإلحصاء، حسابات اقتصادية  المصدر:
  .15:28على الساعة:  ،08/05/2017

، 2008-2000شهد تطورًا متزايدًا ومستمر يف الفرتة الناتج احمللي االمجايل بأن يتبني من اجلدول اعاله       
وذلك راجع اىل اخنفاض اسعار  2009سنة الل للناتج احمللي االمجايل خ ًا خنفاضًا حاداونالحظ ايضًا بأن هناك 

 فقد شهدت  2011اىل  2009اما للفرتة ، 2008نتيجة للطفرة النفطية لسنة دوالر للربميل  33.4النفط بقيمة 
بسبب اخنفاض  2015-2011يف الفرتة املوالية قيم الناتج احمللي االمجايل اجتاهًا تصاعديًا ليغري املسار باملعاكس 

  .20141اسعار النفط حمدثة طفرة نفطية اخرة يف اواخر 
من املتعارف عليه أن األصل يف املوازنة العمومية  :لموازنة العامة في الجزائرل مساهمة اإليرادات النفطية  -2

هو تساوي النفقات العامة مع اإليرادات العامة، أي مبدأ توازن امليزانية، ولكن هذا املبدأ  ليس بالضرورة دومًا 
ع إيرادات كافية لتغطية حمقق، قد خيتل التوازن بني اإليرادات والنفقات أما نتيجة عدم قدرة الدولة على مج

                                                        
، 01"، كلية العلوم االقتصادية، جامعة حممد الصديق بن حيي، اجلزائر، ص ص: تداعيات انخفاض اسعار النفط على االقتصاد الجزائريعبد احلميد مرغيت، مقالة بعنوان: " 1

02.  
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دف حتقيق  ا تعتمد زيادة النفقات العامة عن اإليرادات العامة بقصد معاجلة أزمة اقتصادية ما، و ا، أو أ نفقا
أهداف اجتماعية يكون هلا أثر إجيايب يف األجل البعيد، وميكن إظهار ذلك فيما خيص موازنة اجلزائر من خالل 

    اجلدول التايل: 
  )مليون دجالوحدة: (  2016-2010جزائر لللموازنة العامة مساهمة اإليرادات النفطية ل ):20- 02الجدول(

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  -193.46  -109.04  -64.25  -75.42  -758.6  -63.5  -74  الموازنة العامة 

     Algeria.dz-of-www.bankتقرير بنك اجلزائر، على املوقع  - المصدر:
 com/atlos/ar.knoema. الناتج احمللي، مت تصفح املوقع:  أطلس بيانات العامل، إمجايل -

نستخلص أن املوازنة العامة حققت عجز خالل مجيع السنوات يف الفرتة املذكورة أعاله،  من خالل اجلدول   
الذي يفسره تفاقم النفقات العمومية، اليت قابلها زيادة طفيفة يف  2012حيث اتسعت فجوة العجز ذلك سنة 

هيز، هذه خصصت هلا الذي جلُّ أهدافه نفقات التسيري والتج إيرادات الدولة نتيجة لربنامج املخطط اخلماسي
 مبالغ كبرية وهذا ما أدى إىل حتقيق العجز يف رصيد املوازنة. 

ا تعطي دالالت ومؤشرات عن  :لجزائرالتغيير في هيكل البطالة ل - 2 تربز أمهية التشغيل حسب القطاع كو
وبالتايل مدى مدى مسامهة القطاعات االقتصادية املختلفة يف عملية التشغيل والتوظيف يف االقتصاد الوطين، 

التغيري يف ) 02-10ولقد بينا من خالل الشكل ( تأثريها يف حتسني مستويات املعيشة والتخفيف من الفقر،
  1هيكل البطالة يف اجلزائر 

  .2016-2001 لجزائرلالبطالة  التغير في هيكل):10- 02الشكل (

  

                                                        
 لربامج سابقة ، حيث يهدف إىل زيادة التنمية يف اجلزائر برنامج املخطط اخلماسي مكمل.  

، معهد العلوم االقتصادية والعلوم 09، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد "سياسة االنفتاح التجاري وسوق العمل في الجزائر: دور الصادرات النفطية"عبد العزيز عبدوس،  1
  .204، ص: 2016لحاج بوشعيب، عني متوشنت، التجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي ب
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، 18/04/2017بتاريخ  / http://www.albankaldawli.orgمت االطالع على املوقع:، 2016جمموعة البنك الدويل  المصدر:
  .10:00: على الساعة

، ني ان معدالت البطالة يف من خالل الشكل السابق يتب        خالل هذه املرحلة اخنفضت اخنفاضًا كبريًا ومتتاليًا
اىل سياســة وهــذا راجــع إىل توجــه اجلزائــر  2013ســنة  %9.8اىل  2001ســنة  %27.3مــن نســبة فقــد انتقلــت 

 2013امـا يف فـرتة مـن  توسعية بزيادة االنفاق العمومي النعاش اقتصادها حيث تتجلى يف ثالث برامج تنمويـة ،
   .ن ذلك سياسة انكماشية تقشفيةونتج ع 2014نتيجة الطفرة النفطية لسنة  ملحوظاً عرفت ارتفاعًا  2016اىل 

ــة تطــور  -4 ــرمعــدالت التضــخم لدول إن حــاالت التضــخم والكســاد مــن التقلبــات  ):2015-2000( الجزائ
ــة   االقتصــادية ــنفط ممــا يســبب يف تقلبــات يف أســعاره، ففــي حال الــذي جيعلــه متذبــذبًا يف الطلــب والعــرض علــى ال

ارتفاع هذا األخري يدعم التضخم ويف حالة اخنفاضه يساهم يف خفض معدالت التضخم، وهذا ما سنتطرق إليه 
  بالنسبة لالقتصاد اجلزائري كالتايل: 

  2015-2000ة الجزائر : تطور معدالت التضخم لدول)21-02(جدولال
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  3.67  2.31  1.38  3.97  4.26  1.43  4.20  0.30 %معدل التضخم

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  4.8  2.9  3.3  8.58  4.52  3.91  5.74  4.85 %معدل التضخم
  باالعتماد على:من إعداد الطالبات  المصدر:

، بتــــــــاريخ: www.ons.dz املوقـــــــع: علــــــــى االطـــــــالعمت ، 2014-2000تقـــــــارير الــــــــديوان الـــــــوطين لإلحصــــــــاء، حســـــــابات اقتصــــــــادية  -
 .23:15، على الساعة: 30/04/2017

علـــــى املوقــــــع:  االطـــــالعمت ، 2011ســـــنة  ،%4.5مقابــــــل  %8.9ارتفــــــاع معـــــدالت التضـــــخم إلـــــى جريـــــدة اخلـــــرب اليوميـــــة اجلزائريـــــة،  -
http://www.elkhabar.com/ar/autres_nouvelles،  :مت نشـــــر 22:30علــــى الســــاعة ، 30/04/2017بتــــاريخ ،

 .02، 01، ص ص: 2013جانفي  23املقال بتاريخ: 

، مــا يعــين أن       يتبــنيَّ مــن خــالل اجلــدول الســابق أن معــدل التضــخم يف تذبــذب مســتمر، ولكنــه دائمــًا موجبــًا
ا  2000األســعار يف تزايــد مســتمر، ففــي ســنة  يف ذلــك تزامنــًا مــع  %0.3اخنفضــت معــدالت إىل أدىن مســتويا

ــنفط، ويف  شــهد  2004و  2003ســنة إنشــاء صــندوق ضــبط املــوارد الــذي امــتصَّ الفــائض مــن ارتفــاع أســعار ال
التضخم ارتفاعًا مصاحبًا الرتفاع النفط وذلك راجع الرتفاع األرصدة اخلارجيـة وضـعف العملـة الوطنيـة ممـا جعـل 

وصـل التضـخم إىل أعلـى مسـتوياته بسـبب عوامـل داخليـة ومنهـا باخلصـوص  2012التضخم يرتفـع، أمـا يف سـنة 
  .سوء تنظيم أسواق اجلملة والتجزئة

 :   الخارجي األداءثانيًا
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تعددت مؤشرات األداء االقتصادي اخلارجي الذي يتضمن ميزان املدفوعات، ويعترب من أهم املؤشرات اليت     
تعتمد عليها السياسة االقتصادية، والذي يقوم بالتسجيل احملاسيب املنتظم لكافة العمليات االقتصادية، وجمموعة 

  لطات النقدية يف سوق الصرف. القواعد ألنظمة الصرف اليت حتدد تدخل الس
يعترب ميزان املدفوعات مؤشر هام للداللة على  للجزائر: المدفوعاتميزان مساهمة اإليرادات النفطية في  - 1

تطورت العديد من  )2014- 2001(خالل الفرتة  الوضع اخلارجي للبلد ومع تطبيق الدولة لسياسة اإلنعاش
 :املؤشرات وعلى رأسها ميزان املدفوعات وللوقوف على تطور أرصدة هذا األخري سنقوم بعرض اجلدول التايل

                             مليار دوالر أمريكي الوحدة:        2016 - 2001): تطور رصيد ميزان المدفوعات خالل الفترة 22- 02( الجدول رقم

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  السنوات

 36.99 29.55 17.73 16.94 9.25 7.47 3.66 7.57 ميزان المدفوعات

  2016 2015 2014 2013 2012  2011 2010 2009  السنوات

 - 27.23 -9.51 1.32- 0.13 12.06 20.14 15.58 3.86 ميزان المدفوعات

 : من إعداد الطالبات باالعتماد على:                                                                            المصدر
: ص، 2012، 11جملة الباحث العدد: ميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مجيلة اجلوزي،  -

235.  
 .15، ص: 2009، سبتمرب 08لعدد: ا Algeria.dz-of-www.bankعلى املوقع:  ، 4 -
، ديسمرب 12العدد:  Algeria.dz-of-www.bank ، على املوقع:اإلحصائيات المالية والنقديةالثالثية،  اإلحصائيةبنك اجلزائر، النشرة  -

 .15ص:  ،2010
، ديسمرب 16لعدد: ا Algeria.dz-of-www.bank: ، على املوقعاإلحصائيات المالية والنقديةبنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية،  -

 .15، ص: 2011

، 28، 25العدد:   Algeria.dz-of-www.bank :، على املوقعاإلحصائيات المالية والنقديةبنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية،  -
 .15، ص: 2014مارس 

 .2016، البياناتصندوق النقد الدويل، والكتاب السنوي إلحصاءات ميزان املدفوعات، وملفات    -
) أن رصيد ميزان املدفوعات اجلزائري سجل يف بداية برنامج اإلنعاش سنة 21-02اجلدول رقم ( لمن خال      

ــــ  2001 مليار دوالر  3.66إىل  2002 مليار دوالر أمريكي، يف حني أنه اخنفض سنة 7,57رصيدًا قدر بـــ
، حيث %151.25بزيادة متفاوتة تقدر مبعدل  2008إىل غاية  2003أمريكي لريتفع من جديد يف السنوات 

                                                        
 دف األوىل، بالدرجة ظرفية سياسة فهي مث، ومن. القريب املدى يف االقتصادي الوضع على للتأثري الدولة تستخدمها اليت امليزانية سياسة وسائل أهم إحدى تعترب  دعم إىل و

  خمتلفة. بوسائل االقتصادي النشاط
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مليار  36,99وصل إىل  2008مليار دوالر أمريكي ويف سنة  7,47 2003بلغ رصيد ميزان املدفوعات سنة 
مليار  3,86شهد رصيد ميزان املدفوعات اخنفاضا شديد حيث وصل إىل  2009دوالر أمريكي، أما يف سنة 

  .2008دوال أمريكي نتيجة تأثر أسعار احملروقات باألزمة املالية سنة 
مليار دوالر  20,14و  15,58فقد حقق ميزان املدفوعات رصيدًا بلغ  2011و  2010أما بالنسبة لسنيت      

ر مليار دوال 12,06وقدر بـــ  2012أمريكي على الرتتيب، يف حني اخنفض رصيد ميزان املدفوعات سنة 
فقد  2016ة نمليار دوالر أمريكي، أما بالنسبة لس 0,13حيث بلغ  2013أمريكي ليتدهور أكثر فأكثر سنة 

    .مليار دوالر أمريكي - 27.23بـ حقق عجزًا قدر 
 لجزائر: ار الصرف لسعالتغير في أ - 2

أخرى، ويتأثر يعرف سعر الصرف على أنه عدد وحدات عملة ما واليت استبداهلا بوحدة واحدة من عملة     
هذا األخري حبجم املبادالت التجارية للدولة، وانتقال رؤوس األموال منها وإليها ولذا مت اختاذ سعر الصرف  

 كمؤشر خارجي للجزائر لقياس تأثره بتقلبات أسعار النفط كون النفط العماد األساسي لصادرات اجلزائر.
  2016-2000 سعر صرف الجزائر للفترة: )11-02(الشكل

  
 مت االطالع على املوقع:، 2016 البيانات، وملفات املدفوعات، ميزان إلحصاءات السنوي والكتاب الدويل، النقد صندوق :المصدر

http://www.albankaldawli.org/  12:10: ، على الساعة18/04/2017بتاريخ.  

ينار الدينار اجلزائري مقابل الدوالر االمريكي يبني ان الديوضح اجلدول السابق تطور سعر الصرف       
وهذا االستقرار ناتج عن الفائض املسجل يف  2007اىل  2000اجلزائري سجل استقرار نسيب خالل الفرتة من 

 1دج مقابل  64.58حيث وصل ارتفاع يف قيمة الدينار مقابل الدوالر  2008امليزان التجاري، كما سجل يف 

ولكن سرعان ما عرف الدينار ، ذاكويعزى ذلك لالرتفاع الشديد الذي عرفته اسعار النفط آن دوالر امريكي 
 109.44حيث سجل  2016اىل  2009الل الفرتة من دًا من جديد مقابل الدوالر خاجلزائري اخنفاضًا شدي

  خرية.األويرجع ذلك لألزمة النفطية دوالر  1دج مقابل 
  

0

100

200

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

عملة (سعر صرف رسمي 
محلیة مقابل الدوالر 

)األمریكي، متوسط الفترة



 
  

 ..............................................االقتصاديالدول النفطية في التنويع  بالفصل الثاني: تجار 
 

94 

  :الخالصة
يعترب النفط بالنسبة للدول املنتجة للنفط له السيما العربية منها احملرك األساسي لالقتصاد، ومتثل عوائده       

أهم املداخيل هلذه الدول حىت أصبحت تسمى بالدول الريعية. ومن خالل ما تطرقنا له يف هذا الفصل اتضح 
عالقة ارتباط تشابكيه بني ه السمة، وهناك يتشاركون مع تلك الدول يف هذزائر واإلمارات والنرويج أن اجل

اقتصادهم الوطين وقطاع احملروقات حىت أصبح حتديد وضعية االستقرار أو االختالل االقتصادي هلاته البلدان  
ارجي وجعل  يتوقف على حركة أسعار النفط وقيمة صادراته وعوائده، مما أثره على أداء اقتصادهم الداخلي واخل

  كل منهم عرضة للصدمات اخلارجية.
كما استخلصنا أيضًا من دراستنا هلذا الفصل إىل أن جتربة كل من النرويج واإلمارات العربية املتحدة يف جمال       

استخدام العوائد النفطية والتنويع االقتصادي،  جتارب حازت على جناح عاملي باهر بشهادة خرباء دوليني 
ال،  بعكس التجربة اجلزائرية اليت مازالت فتية مقارنة بالتجربتني السابقتني الذكر، وكذا إىل خمتصني يف هذ ا ا

ال، واليت جيب معاجلتها باإلضافة إىل أن جناح أي بلد يعتمد أساسًا على مدى  النقائص اليت حتتويها يف هذا ا
اجلزائر يف جمال استخدام العوائد النفطية يف سالمة وضعه االقتصادي، ومن هنا ميكن القول أن معاجلة جتربة 

التنويع االقتصادي، جيب أن تتم باملوازاة مع معاجلة االختالالت اليت يعاين منها اقتصادها ويف مقدمتها عدم 
 االعتماد الكلي على القطاع النفطي واستغالل القطاعات األخرى لتحقيق عوائد أكرب.
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لقد استحوذ سوق النفط العاملي على قدر كبري من االهتمام، وحظي تطوره مبتابعة مستمرة ملا يقوم به من    
دور حيوي يف حتريك عجلة االقتصاد العاملي، فباإلضافة إىل تأثرياته الواضحة يف اقتصاديات البلدان 

لى رأسهم النرويج، اإلمارات العربية املستهلكة، يؤثر النفط بشكل حاسم يف اقتصاديات البلدان املنتجة له، وع
  املتحدة واجلزائر. 

ولقد كان اهلدف من وراء هذه الدراسة هو معرفة مدى مسامهة العوائد النفطية يف األداء الداخلي       
فعلى املستوى الدويل برزت أمهية الثروة  واخلارجي هلذه البلدان وسياسات التنويع املتخذة ملواجهة هذه التقلبات،

ا مصدر الطاقة الرئيسيا ، وهذا ما جعل الدول الصناعية خصوصًا واليت تعترب أكرب املستهلكني لنفطية يف كو
إال أن األزمات النفطية للطاقة تسعى جاهدًة للحصول على اإلمدادات النفطية يف وقتها وبأسعارها املناسبة، 

              ات أداءها االقتصادي الداخلية واخلارجية.التنويع االقتصادي كحتمية ضرورية، وذلك لتوازن مؤشر جعلت من 
  :اختبار صحة الفرضيات 
واألسئلة الفرعية، كما مت  متت اإلجابة على التساؤل الرئيسيمن خالل ما مت عرضه يف هذا السياق وقد     

  اختبار صحة الفرضيات من عدمها، واليت وضعت كإجابة مبدئية للدراسة: 
  إن تقلبات أسعار النفط جعلت من الدول الريعية عرضة  والتي تنصالفرضية األولى: إثبات صحة"

 ويع االقتصادي لمحاولة تخفيف حدةلصدمات خارجية، مما جعلها تتخذ جملة من التدابير وسياسة التن
هاته التقلبات على اقتصادياتها، فقامت بإنشاء صناديق للثروة السيادية وصندوق ضبط الموارد بالنسبة 

 الدراسة اليتوبعد األسعار".  انخفاضاتللجزائر، لجمع الفوائض المالية النفطية النفطية لمجابهة أخطار 
قلبات األسعار وذلك العتمادها مت تأكيد صحة أن الدول الريعية من أكثر الدول عرضةً لصدمات ت تأجري

االنفطية يف تكوين  اإليراداتالكبري على  العامة مما جيعلها أكثر تأثرًا من باقي الدول بأي اخنفاض  إيرادا
و  مفاجئ قد يطرأ على السوق النفطية، مما سيأثر حتمًا بالسلب على مستوى أدائها االقتصادي الداخلي

إنشاء  على أيضاالعربية املتحدة  اإلماراتخنفاض أسعار النفط. كما عملت اخلارجي، ولتقليل من حدة خماطر ا
تقلبات األسعار واليت كان أمهها جهاز أبو ظيب لالستثمار والذي كان هدفه استثمار فوائض  أجهزة الحتواء

 العائدات النفطية لصاحل األجيال القادمة.
 :للتنويع االقتصادي أهداف تسعى إلى تقليل : " أن واليت تنص على إثبات صحة الفرضية الثانية

مخاطر إحالل الطاقات البديلة محل النفط والفقدان التدريجي لدول األوبك لحصتها في السوق 
وبعد . النفطية العالمية، وكذلك تقليص دور الدولة في االقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص"
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الدولة على قطاع  ارتكازداف التنويع االقتصادي عدم أن من أهم أهمت تأكيد صحة  تأجري الدراسة اليت
من  تتمكنفبإتباع سياسة التنويع واحد "النفط"، مما جيعل اقتصادها هشًا وعرضة لتقلبات أسعار النفط 

 على إيرادات الدولة العتمادها على القطاعات البديلة.بشكل سلس وال تؤثر مواجهة األزمات النفطية 
  هناك تفاوت في مساهمة العوائد النفطية على واليت تنص على:  الثالثة:إثبات صحة الفرضية"

وبعد الدراسة اليت أجريت مت التأكد من مؤشرات األداء الداخلي والخارجي لكل من الدول الثالث". 
وجود تفاوت بني اقتصاديات كل من النرويج واإلمارات العربية املتحدة واالقتصاد اجلزائري، حيث يعتمد هذا 

وهذا ما جيعله هشًا وعرضة للصدمات النفطية. على عكس  98%ألخري على قطاع احملروقات بنسبة ا
اقتصاديات كل من النرويج واإلمارات العربية املتحدة اليت تتمتع بقدرات  اقتصادية كبرية  تساعدها على 

 رد النفطية. استدامة التنوع االقتصادي، وإدامة التغلب على التحديات النامجة عن وفرة املوا
  :ذا البحث ميكننا تقسيم النتائج املتوصل إليها إىل نتائج نظرية ونتائج نتائج الدراسة وبعد قيامنا 

 تطبيقية:
 :من خالل هاته الدراسة توصلنا إىل عدة نتائج نظرية، نذكرها فيما يلي: النتائج النظرية 
 إىل ظهور أنواع كبرية منه. شهد السعر النفطي تطورات كبرية مع مرور الزمن، هذا ما أدى 
  تعترب العوائد النفطية إيرادات مالية حتصل عليها الدول املنتجة للنفط من خالل تسويق النفط كسلعة

 جتارية. 
  السيادية األداة األمثل الستخدام العوائد النفطية.الثروة صناديق تعترب 
 على العوائد النفطية ومنه على أن تعرض  السوق النفطية إىل أي صدمة معاكسة، يؤدي إىل التأثري 

 االقتصاد اجلزائري مباشرة.
  دف إىل التقليل من نسبة املخاطر االقتصادية ورفع القيمة التنويع االقتصادي هو سياسة تنموية 

املضافة، وحتسني مستوى الدخل، وذلك عن طريق توجيه االقتصاد حنو قطاعات أو أسواق متنوعة وجديدة 
 سوق أو قطاع أو منتج واحد.عوض االعتماد على 

  إىل الرغبة يف حتقيق عدد أكرب ملصادر الدخل األساسية يف البلد، اليت من التنويع االقتصادي ينصرف
ا احلقيقة ضمن  ا أن تعزز قدرا يف  اإلنتاجيةالتنافسية العاملية، وذلك عرب حماوالت رفع القدرات  إطارشأ

 تكون تلك القطاعات ذات ميزة نسبية عالية. ، دون أن يقتضي األمر أنقطاعات متنوعة
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  وهو يقوم على احلاجة إىل االرتقاء بواقع عدد من هذه القطاعات تدرجييًا لتكون بدائل ميكنها أن حتل
 حمل املورد الوحيد.

  يتميز االقتصاد النروجيي بتنوع قطاعاته االقتصادية، وعدم اعتماده على النفط باإلضافة إىل تدفقات
الذي يعد مصدر وقاية لالقتصاد النروجيي يف حالة حدوث اليت تتجه إىل صندوق الثروة النروجيي،  اإليرادات

 أزمات اقتصادية وعند فناء النفط. 
  عملت اإلمارات على إنشاء العديد من صناديق الثروة السيادية وأمهها جهاز أبو ظيب لالستثمار ( جهاز

 نفطية واستثمارها وتكوين ثروة لألجيال القادمة.األجيال القادمة) يهدف إىل مجع الفوائض ال
  :أهم النتائج التطبيقية املتمثلة فيما يلي: مما سبق عرضه متكنا من معرفة بعض النتائج التطبيقية  
  ا العمومية عن حتويل أن املشكلة احلقيقية للجزائر يف استخدامها لعوائدها النفطية تكمن يف عجز سلطا

اقتصادية منتجة على املدى الطويل، والتخلي عن االعتماد الشبه الكلي على  شاريعفوائضها النفطية إىل م
 قطاع النفط، وخلق صادرات خارج القطاع النفطي.

  اتبعت النرويج اجتاها خمتلفًا عن بقية الدول النفطية األخرى يف استخدام العوائد النفطية، وذلك عن طريق
ا، إذ أبقت عوائدها النفطية يف صندوق ال تأخذ منه إال ما يعادل  عدم االعتماد على النفط يف متويل ميزانيا

 تقبلية.من قيمة الثروة اإلمجالية والباقي يستثمر لألجيال املس 4%
  إن للتقلب يف السوق النفطي أثر بالغ على االقتصاد اجلزائري، مما جعل املؤشرات االقتصادية ترتبط

جندمها أقل وطئًا وتأثرًا به، فبع الطفرة النفطية  واإلمارايتوتتذبذب وفقًا لتغرياته، أما بالنسبة لالقتصاد النروجيي 
دج يف حني  مليار 1070.3بقيمة  لي اإلمجايل اجلزائريواخنفاض أسعار النفط اخنفض الناتج الداخ 2008

 مليار درهم.  256.64تراجع الناتج الداخلي اإلمجايل اإلمارايت بقيمة 
  االستثمار يف القطاعات القابلة للتجارة الدولية يؤدي إىل التدفق املنتظم للعملة األجنبية، واستقرار سعر

فع الطلب على الصادرات، ويزيد من ارتفاع نسبة مسامهة صرف العملة احمللية، سوف يقلل التكلفة وير 
 القطاعات الغري نفطية وحيقق اقتصادًا أكثر تنوعًا خاليًا من ظاهرة املرض اهلولندي.

  والنرويج " صناديق الثروة السيادية"،  اإلماراتنستنتج من التجربة اجلزائرية "لصندوق ضبط املوارد" وجتربة
والصندوق النروجيي يتسمان بالوضوح والشفافية، وعليهم رقابة استثنائية ويهدفان  اإلمارايتأن الصندوق 

لتحقيق تنمية مستدامة، أما بالنسبة للصندوق اجلزائري فيتسم بالضبابية وعدم اإلفصاح وال خيضع ألي رقابة 
 وأهدافه قصرية األجل. 
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 وصيات واالقتراحات: ــالت 
ماد االقتصاد اجلزائري على إيرادات الصادرات النفطية، هذا ما جعلها من خالل هذا البحث تبني لنا مدى اعت

عرضة لتقلبات أسعار النفط يف السوق العاملية كذلك كون هذا املورد موردًا ناضبًا ويف أكثر السيناريوهات 
جتنبها سنة. هلذا وجب على اجلزائر إجياد بدائل  130املتفائلة عامليًا ال يتجاوز العمر االفرتاضي للنفط 

االستمرار يف االعتماد الكلي على العوائد النفطية الذي أصبح االقتصاد اجلزائري فريسة هلا. نقرتح يف هذا 
  الصدد: 
 ة،  وكذلك حتمية انتقال اجلزائر من اقتصادها الريعي إىل التنويع االقتصادي باستغالل الطاقات املتجدد

 القطاع السياحي خاصة السياحة الصحراوية. 
  سياسة حقن فائض العوائد النفطية يف قطاعات منتجة  اإلمارايت،باالقتصاد النروجيي واالقتصاد االقتداء

ا خلق منو ثابت ومستمر.  من شأ
  ترشيد اإلنفاق احلكومي وعقلنته، وتوجيهه حنو االستثمار على املشاريع الصناعية من أجل النهوض

 بالقطاع الصناعي.
 ائية على صندوق ضبط املوارد، وذلك حلماية املال العام والتحكم يف توزيع تسليط رقابة حمكمة واستثن

 نفقاته.
  استخدام اإليرادات النفطية يف تطوير مراكز التدريب والبحث والتطوير، واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات

 من خالل زيادة اإلنفاق االستثماري على هذه املراكز. 
  تقليل احلكومة من اعتمادها املفرط على صندوق ضبط املوارد يف حتقيق توازن امليزانية العامة، الستثمار

 فوائضه يف مشاريع تنموية. 
  بالنسبة للنرويج عليها زيادة رفع قدرات املؤسسات النفطية والصناعية من خالل إعادة هيكلتها، والعمل

، وهلا القدرة على التحول من األمثل اإلنتاجنها من حتقيق على حتقيق التكامل الرأسي واألفقي، لتمك
، والرتكيز على توجيه اجلهود حنو تدويل هذه املؤسسات ودجمها يف  الصناعات التقليدية إىل صناعات أكثر تنوعًا

 السوق العاملية أسوًة بالشركات السبع.
 ل االستمرار يف تثمريها يف االقتصاد االستفادة من اإليرادات النفطية املرتاكمة يف صندوق النفط من خال

 الدويل واحمللي واستثمارها يف أصول إنتاجية طويلة األجل.



  ............................................................................................................الخاتمة العامة
 

  ي 

  :بعد هذه الدراسة، واستخالص النتائج السابقة وتقدمي االقرتاحات، باعتبار أن العديد آفاق الدراسة
حساس ومتجدد، هذا ما من النقاط تتطلب تفصيالً أوسع، او قد تطرأ تغريات يف االقتصاد كون املوضوع 

 يستلزم وجود مواضيع تكون مثابة امتداد. من أهم هذه املواضيع نقرتح:
 ( الطاقات املتجددة)؟  روة الغري نفطيةلثالتنويع االقتصادي يف ظل حتديات ا 
  التنويع االقتصادي من خالل تنمية الصادرات الصناعية واالقتداء بنموذج اإلوز الطائر؟ 
 يف ظل حتديات انفصال اململكة املتحدة من أوروبا وأثرها على دول االحتاد األورويب  التنويع االقتصادي

 (دراسة نقدية)؟
 التنويع االقتصادي يف ظل حتديات استهداف التضخم (أخذ عينة من دول أمريكا الالتينية)؟ 
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ماي  8، كلية احلقوق والعلوم السياسية خمرب الدراسات القانونية والبيئية، جامعة 2014ديسمرب  14/15
 .2015 - 2014قاملة،  1945

"التنويع االقتصادي، مؤشراته، محدداته وعالقته بالتنمية"، مداخلة بعنوان:  دبيش أمحد، بوقدوم مروة، -6
الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل  (امللتقى الدويل السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي يف

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 2016نوفمرب 02/03 :املتاحة، فعاليات امللتقى يومي
 .2017 - 2016الوادي)،  -جامعة الشهيد محه خلضر

، "الجزائري وفرة الموارد والنمو االقتصادي: بالتطبيق على االقتصاد- المؤسسات"زايري بلقاسم،  -7
ا على التشغيل واالستثمار والنمو  (املؤمتر الدويل: تقييم آثار برامج االستثمارات العامة و انعكاسا

 .2013، 01سطيفجامعة  مارس)، 11/12، يومي: 2014-2001االقتصادي خالل الفرتة
التنويع االقتصادي سبل االستفادة من التجربة القطرية في ، مداخلة بعنوان: "شراد غزالن وآخرون،  -8

و والتنويع االقتصادي وحماولة االستفادة م: عرض جتارب دولية يف الن5"، احملور لتنمية االقتصاد الوطني
، (امللتقى الدويل السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي يف الدول املغاربية بني اخليارات  منها مغاربيًا

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 2016نوفمرب  02/03مي والبدائل املتاحة، فعاليات امللتقى يو 
 .2017-2016الوادي)،  -التسيري، جامعة الشهيد محه خلضر

مداخلة بعنوان: دور برامج االستثمارات العمومية في زيادة "طري عبد احلق، سعودي عبد الصمد،  -9
، (امللتقى الدويل "2014-2001التنويع االقتصادي ورفع معدالت النمو االقتصادي في الجزائر 

السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي يف الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحة، فعاليات 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشهيد محه 2016نوفمرب 02/03امللتقى يومي 

 .2017 -2016الوادي)،  -خلضر
 إدارة لكليات األول المؤتمر، يالسعود االقتصاد في والنمو  لتنويعا، "ممدوح اخلطيبعوض  -10

  .2014 فيفري 16/17، الرياض"، العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول بجامعات األعمال
يد،  -11 "، (املؤمتر العلمي : "االقتصاد الجزائري والنفط: فرص أم تهديداتمداخلة بعنوانقدي عبد ا

أفريل، كلية العلوم  07/08 :الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، يومي
 .2008االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف)، 
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"االقتصاد الجزائري بين ضرورة التحكم في مداخلة بعنوان: قصاب سعدية، صديقي مليكة،  -12
(امللتقى الدويل السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي  اإلنفاق العام وحتمية التنويع االقتصادي"،

، كلية 2016نوفمرب  02/03 :يف الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحة، فعاليات امللتقى يومي
 .2017 -2016الوادي)،  -العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشهيد محة خلضر

: "صندوق الثروة السيادية كمشروع مستقبلي مداخلة بعنواننصري امحد، زواري فرحات سليمان،  -13
ئل النمو والتنويع االقتصادي يف (امللتقى الوطين السادس حول: بدا للجزائر في ظل التحديات الراهنة"،

نوفمرب يف جامعة محة خلضر الوادي، كلية العلوم 03/04 :الدول املغاربية بني اخليارات والبدائل املتاحة يومي
 .2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري)، 

المحيط مصادر الطاقة النظيفة (أداة ضرورية لحماية وهيب عيسى الناصر، بوفالسة حنان مبارك،  -14
 .جامعة البحرين -إدارة برامج العلوم والبحث العلمي - ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلومالحيوي العربي)"

  المقاالت والمجالت 
لتنويع االقتصادي كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في اباهي موسى، رواينية كمال،  .1

لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد حالة البلدان العربية المصدرة للنفط –البلدان النفطية  ، 5"، ا
 .2016ديسمرب 

"، تطورات أسعار النفط وانعكاساتها على الموازنة العامة للدول العربية خالل الفترة"بلقلة إبراهيم،  .2
 .2013، 12جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، جملة الباحث، العدد 

، جملة الواحات قراءة في بعض تجارب االنطالق االقتصادي بالدول النامية"" بن سانية عبد الرمحان،  .3
 .2011، جامعة غرداية، 11للبحوث والدراسات، العدد 

دور الصناديق الثروة السيادية في معالجة األزمة المالية واالقتصادية العالمية، مجلة "بوفليح نبيل،  .4
 .2010 - 2009، القاهرة، 49 - 48، العددان "العربيةالبحوث االقتصادية 

"، جملة التنمية والسياسات االقتصادية، جملد "مسيرة التنوع االقتصادي في الوطن العربيالتوين ناجي،  .5
 .، بريوت2002، يونيو 2، العدد 4

جملة اإلدارة ، التجربة النفطية في النرويج وإمكانية تطبيقها في العراق"اجلبوري حممد حسني وآخرون،  .6
لد الثالث، العدد العاشر، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة  كربالءـ العراق  .واالقتصاد، ا
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 .2011سنة  ،%4.5مقابل  %8.9ارتفاع معدالت التضخم إلى جريدة اخلرب اليومية اجلزائرية،  .7
ميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مجيلة اجلوزي،  .8

 .2012، 11جملة الباحث العدد: 
"القطاع النفطي بين واقع االرتباط وحتمية الزوال في االقتصاد زغيب شهرزاد، حليمي حليمة،  .9

 .2008، اجلزائر، أوت 11"، جملة دراسات اقتصادية، العدد الجزائري
"، جملة ضرورات التنويع االقتصادي في العراقالشمري مايح شبيب، عبد الرضا أمحد عبد الرزاق،  .10

، 24العراق، العدد  -الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة واسط 
2016. 

افريل/ 21/22، روما،  والثمانون"المجلس التنفيذي الدورة الحادية الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، " .11
 .2004نيسان 

، جملة "سياسة االنفتاح التجاري وسوق العمل في الجزائر: دور الصادرات النفطية"عبدوس عبد العزيز،  .12
، معهد العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي 09أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد 

 .2016ني متوشنت، بلحاج بوشعيب، ع
"متطلبات التنويع االقتصادي في العراق في ظل فلسفة إدارة  عساف نزار ذياب، عواد خالد روكان، .13

 ."، املؤمتر العلمي الثاين، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، عدد خاص، العراقاالقتصاد الحر
المتحدة: االنجازات المحققة والتطلعات اقتصاد دولة اإلمارات العربية "عمرية سعد حممد،  .14

 .2002"، جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية، المستقبلية
دراسة لواقع ر(قيق التنمية المستدامة في الجزائالطاقات المتجددة كمدخل لتح"فروحات حدة،  .15

، خمرب اجلامعة: 11، جملة الباحث، العدد ")مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر
 .2012اجلزائر،  –املؤسسة والتنمية احمللية املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

، الجديد في عالقة الدول الصناعية في العالم العربي والتحديات المعاصرة"، "علي حممود الفكيكي .16
 .2003، 82، أبو ظيب، عدد مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية

، 373، سلسلة عامل املعرفة، العدد إدارة المصادر البترولية" - "النموذج النرويجيقاسم فاروق،  .17
 .2010الكويت، مارس
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"، كلية تداعيات انخفاض اسعار النفط على االقتصاد الجزائريمقالة بعنوان: "مرغيت عبد احلميد،  .18
 .بن حيي، اجلزائر العلوم االقتصادية، جامعة حممد الصديق

، أبو "مستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العالمية"مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية،  .19
 .2004، 1ظيب، ط 

 السلسلة، الكويت دولة"، األسود الذهب – ومصرفية مالية إضاءات، "املصرفية الدراسات معهد .20
 .2013يناير، 6العدد، اخلامسة

 ألهم وحتليل عرض ،"االقتصادي التنويع في النامية الدول بعض تجارب" للتخطيط، العريب املعهد .21
 .الكويت املؤشرات،

رض وحتليل ألهم "، عتجارب بعض الدول العربية في التنويع االقتصادياملعهد العريب للتخطيط،"  .22
 .2014املؤشرات، الكويت، 

أوبك الخليجية في السوق العالمية مع "إمكانات سلمان، عبد الصاحب أمحد صدام،  هيثم عبد اهللا .23
اخلاص  ،358"، جملة املستقبل العريب مركز دراسات الوحدة العربية، العدد إشارة خاصة إلى نفط العراقي

 .2008بشهر كانون األول، ديسمرب 
 ، الوزارة")الطاقة المتجددة ( تقنيات الطاقة المتجددة قصة نجاح ألمانية"الوكالة األملانية للطاقة،  .24

 .2008االحتادية لالقتصاد والتكنولوجيا، 
  التقارير و القوانين والمراسيم 

 .أطلس بيانات العامل، إمجايل الناتج احمللي .1
 .2013 -2000بناءًا على التقريرين السنويني لبنك اجلزائر ل  .2
 .2014-2009، اإلحصائيات المالية والنقديةبنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية،  .3
 .2014- 2000الديوان الوطني لإلحصاء، حسابات اقتصادية  تقارير .4
 .2014-2000تقارير الديوان الوطين لإلحصاء، حسابات اقتصادية  .5
 ).العربية املصدرة للبرتول(اوابك األقطارملنظمة 2016السنوي  اإلحصائيالتقرير  .6
 ."لنرويج كرون إلى الدول األعضاء في منطقة اليوروا"تقرير اإلحصائيات السنوي، .7
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، الفصل العاشر، "تطور السوق البترولية العالمية وتأثيرها على االقتصادات العربية"، تقرير العريب املوحد .8
 .2011،الكويت

 .2014-2000تقرير بنك اجلزائر  .9
 إدارة، "2010-2005العربية المتحدة اإلماراتالتطورات االقتصادية االجتماعية بدولة " تقرير: .10

 .2012:إصدارالتخطيط ودعم القرار، وزارة االقتصاد، 
 28الصادر بتاريخ ، 07-05من القانون  12املادة  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية"، .11

 .2005يوليو  19الصادر يف  50هـ، العدد: 1426ربيع األول  19املوافق ل  2005أفريل
 .2000جوان28الصادرةبتاريخ، 37العدد، اجلزائرية للجمهوريةالرمسية  اجلريدة .12
 .2015صندوق النقد الدويل،  .13
 .للتوقعات االقتصادية العاملية2011-صندوق النقد الدويل .14
 27املوافق لـ  1421ربيع األول  24مؤرخ يف  02- 2000: قانون رقم 2000قانون المالية التكميلي سنة .15

 .2000، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2000يونيو سنة 
 .2016جمموعة البنك الدويل  .16
 .2014،املركز الوطين لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطين، تقديرات وتوقعات .17
 .2016، اهليئة االحتادية للتنافسية واإلحصاء لدولة اإلمارات العربية املتحدة .18
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