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 ملخص
معرفة الفلسفة التي تقوم عليها عملية التنويع االقتصادي، وسبل الخرروج مرا االقتصراد او الرد ل تهدف هذه الورقة إلى محاولة 

الوحيررد، عررا  ريررد إيجرراد البرردائل المختلفررة والبحررا عررا القذاعررا  البدتلررة، والرري عررا  ريررد تحليررل ا م ا يررا  المترروفر  فرري 
 ررال  التحليررل محدوديررة ا  تاجيررة القذاعيررة الترري تتمتررع بهررا  االقتصرراد الجزائررري واسررتااللها االسررتاال  ادمتررل، وقررد تبرري ا مررا

االقتصرراد الجزائررري ظررالن ر إلررى مجموعررة ا م ا يررا  والمررعهال  الترري تتمتررع بهررا هررذا اد يررر، رمررا ترر  ال شرر  علررى ظرر   وتيررر  
 ا صالح في الجزائر   رًا لتوفرها على موارد  بيعية ربير .

 قتصادية.االمحررا  التنموية، البدائل الجزائري، القتصاد اال قتصادي،االتنويع ال الكلمات الدالة:

 قدمةم -1

وتف يرري االرتبررا  تتذلررا البحررا فرري دراسررة تنويررع مصررادر الررد ل 
ظالمصادر اا  المورد الوحيد، العمل على فهر  العناصرر المتعلقرة 
ظالتنويع االقتصادي ومعرفة إم ا يا  البلد في القدر  على التنويع، 
والي ظالن ر فري إكر اليتيا تتذلرا منرا الترد ل لعمرل علرى ادقرل 
تصحيح أو إدراك لألهمية، ادولرى تتمترل فري تعردتل أسرلور إدار  

فوائض المترتبة على الموارد الذبيعية ال بيرر ، والتا يرة ت رون مرا ال
 ال  العمل على تم يا الت نولوجيرا  الحدتترة ورفرع القردرا  مرا 

 أجل تنمية قاعد  الموارد الموجود .

لررذلي فررلن الوصررو  إلررى إيجرراد الحلررو  وادراك هرراتيا ا كرر اليتيا 
مررا أ ررت يحترروي يعررد ظالنسرربة لرربعض البلرردان مررا ادهميررة ظم رران، ر

علررررى صررررعوأا  مررررا كررررو ها أن ت ررررون رقيررررود ترررردفع فرررري االتجرررراه 
المعرررالم لمنحرررى التنويرررع، لهرررذا فرررلن العمرررل فررري هرررذا الخصرررو  
تنذررررروي علرررررى مسرررررتو  ربيرررررر مرررررا الفهررررر  والتقيررررري  للخصوصررررريا  
وا م ا يرررررا  التررررري ي رررررون علرررررى أساسرررررها التنويرررررع والبحرررررا علرررررى 

جارر للبلدان المتقارأرة المصادر البدتلة، رما أ ت ما كون واقع الت
فرررري السياسررررا  والم و ررررا  أن تسررررمح ظالمعالجررررة والتررررد ل ظشرررر ل 
 مباكر أو غير مباكر لتحقيد ادهداف المرغوأة في هذا ا  ار.

  المورد الوحيد، وففي هذا ا  ار  جد أن البلدان الواقعة تحت و 
تسرررعى إلرررى تنويرررع مصرررادرها مرررما تحقيرررد ا م ا يرررا  المتررروفر  

قرردراتها فرري الرري، عررا  ريررد الرفررع مررا القرردرا  ا  تاجيررة وتعزيرز 
في القذاعا  اد ر ، وهذا في إ ار ما التنافسية العالمية التري 

فري هرذا ) ال بد  منها لضرمان التوسرع فري هرذه القذاعرا  المتنوعرة
الصررردد يم رررا التمييرررز بررريا كررر ليا مرررا التنويرررع ادفقررري والعمرررودي 

ع االسرتتمار علرى أدوا  مرا )الرأسري،، فرادو  تنصررف إلرى تو ير
 فررم الف ررة أي فرري قذرراأ واحررد، أمررا العمررودي فيذلررد علررى تو يررع 
االستتمار على قذاعا  متنوعة رالزراعة والصناعة والخدما  أو 
رندا  )المعهرد  ف ا  مختلفة ما اددوا  االسرتتمارية رادسره  والس 

رما يجا في هذا ا  ار أن  .،، بتصرف2016العرأي للتخذي  
تراعى في هذه القذاعا  االستدامة والقردر  علرى تحقيرد ادهرداف 
الترري اش شررو  مررا أجلهررا لت ررون البرردتل الررذي يضررما الخررروج مرررا 

 مو ق المورد الوحيد.

 التنويع االقتصادي واإلمكانات التنموية:   -2

تقررروم ف رررر  التنويرررع االقتصرررادي فررري ادصرررل علرررى اعتمررراد سياسرررة 
تنمويررة تهرردف إلررى التقليررل مررا  سرربة المخررا ر االقتصررادية، ورفررع 
القيمة المضافة وتحسريا مسرتو  الرد ل، والري عرا  ريرد توجيرت 
االقتصرررراد  حررررو قذاعررررا  أو أسررررواق متنوعررررة أو جدتررررد ، عررررو  

معنررى ر ررر فررلن االعتمرراد علررى سرروق أو قذرراأ أو منررتج واحررد، وأ
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التنويع يم ا أن يشار إليت على أ ت تنويع مصادر النراتج المحلري 
ا جمرررالي، أو تنويرررع مصرررادر ا تررررادا  فررري الموا  رررة العامرررة، أو 

 تنويع ادسواق الخارجية.

لهررذا فررلن العمررل علررى تحقيررد ف ررر  التنويررع االقتصررادي ي ررون عررا 
وعرررة وغيرررر  ريرررد اعتمررراد قذاعرررا  إ تاجيرررة سرررلعية أو  دميرررة متن

ا مرررا تررروفير ألبرررر قررردر مم رررا مرررا العوائرررد لعوامرررل  رررز ، ترررتم   مترر 
ا  تاج، أي الحصو  على د ل ألبر و سبة أوسع ما توفير اليد 
العاملررررررة، وهررررررذا الومررررررع ترافررررررد مسررررررتو  أحسررررررا مررررررا الرفاهيررررررة 

 االجتماعية لألفراد.

وا ذالقًا ما هذا فلن الن ر في تحقيرد التنويرع االقتصرادي  دمرة 
راظقة، ل را تحقيرد للتنم ية ي ون رما ت  ا كار  إليت في الفقررا  الس 

الري ي ررون مرا الصررعا الوصرو  إليررت مرا لرر  ترت  فيررت التوفيرد برريا 
ا م ا ررررا  الماديررررة والبشرررررية المترررروفر  والمتذلبررررا  الواجبررررة للقيررررام 
ظعمليررررة التنميررررة، ف ررررون أن التنميررررة تعتبررررر عمليررررة كرررراملة وواسررررعة 

ا  الماديرررررررة )اددا  االقتصرررررررادي، تسرررررررتهدف النهرررررررو  ظالمسرررررررتوي
والبشرررية )التنميررة البشرررية،، فررلن المشرر لة الترري ت ررون أمررام البلرردان 
اا  المصدر الوحيد ت ما في الموائمة بريا تحقيرد هردفي التنميرة 
والتنويع ظالمستو  والقدر المذلوأيا في وقت واحد، وهذا رون هذه 

 تيجرررة سرررو   العمليرررة متبوعرررة ظرررادنر الرررذي مرررا المم رررا أن ي هرررر
 تخصيص الموارد وتحقيد ادهداف النهائية للتنمية.

ررراظقة فرررلن البلرردان التررري تتجرررت إلرررى تنويرررع  ظا مررافة إلرررى القيرررود الس 
مصرررادر د لهرررا عرررا  ريررررد التنويرررع االقتصرررادي، تلترررزم ظالدرجررررة 
ادولررى ظحمايررة ظعرررض القذاعررا  ا  تاجيررة التررري تضررعها ربررردائل 

ر  مرررع مرررا تفرمرررت البي رررة مذروحرررة، وهرررذا ترررعدي إلرررى  لرررد تعرررا
العالميررة، مررا وجررود قرردر ربيررر مررا الحريررة واال فترراح والتخلرري عررا 
لررل الممارسررا  التقييديررة أمررام ا سرريابية وا تقررا  عناصررر ا  ترراج، 
ول رررا ظرررالرغ  مرررا هرررذا فرررلن الوصرررو  إلرررى التنميرررة المرررراد تحقيقهرررا 

 ما هذه ا جرا ا  الحمائية. اً تتذلا قدر 

مسرررتويا  التنميرررة  اتجريبيرررة التررري أظا رررت عررروأرررالرغ  مرررا اددلرررة ال
الضعيفة لبعض ادقذار التي ا تهجت سياسة التنويع االقتصرادي 

،، والرررررذي يشررررر  ي فررررري العالقرررررة 1990والصررررريا،  1997)لوريرررررا، 
السببية واتجراه العالقرة بريا ررل مرا التنويرع والتنميرة، إال  أ رت علرى 

ة أو أ رر  ادقل ي ون ما كون االهتمام ظليجاد مصرادر تعويضري

لت رررون الضررررمان  حررررو مصررررادر بدتلرررة أساسررررية، تقل ررررل مررررا ا نررررار 
لبية الناتجة عا تراجع ادهمية للمصادر الرئيسية.  الس 

وفي هذا الخصو  يم ا القو  ظاالسرتفاد  مرا فروائض المصردر 
الوحيررد للررد ل علررى المررد  الزمنرري القصررير والبعيررد ادمررد، فعلررى 

رررا هرررذا القذررراأ مررر ا  صررريا ألبرررر مرررا النررراتج المرررد  القصرررير  م  
عررا  ريررد الت وسررع فررري  -المحلرري ا جمررالي والعوائررد التصررردترية 

أمررا فرري المررد  البعيررد  سررعى إلررى تحقيررد  -عائرردا  هررذا اد يررر 
استخدام العوائد الم تسبة  حردا  تنميرة اقتصرادية كراملة أساسرها 
التنو أ االقتصادي، والتوجت  حو االستتمار فري القذاعرا  المقابلرة 

لقذاأ الرئيسي، وأالتالي فل ت بهرذا الشر ل ي رون القذراأ الرئيسري ل
هرررو الرررذي يقرررود عمليرررة التنميرررة ظاتجررراه القذاعرررا  اد رررر ، وهرررذا 
الت صررور  جررده فرري اددر االقتصررادي قريررا جرردًا مررا ف ررر  ألبررر  
هيرتشمان حو  النمو غير المتوا ن ظلحدا  دفعرة قويرة لقذاعرا  

القائررد ، ليعمررل علررى  قررل التنميررة  معينررة فرري االقتصرراد )القذاعررا 
 إلى القذاعا  اد ر  )القذاعا  التاظعة،. 

وقرررررد أبرررررر   العدترررررد مرررررا الدراسرررررا  الن ريرررررة والتجريبيرررررة العالقرررررة 
 االيجابية بيا التنويع والتنمية االقتصادية فنجد العمل الذي قام ظرت

(Lambs et Wacziarg, 2003،  حيرا أومرح فشرل التنويرع
والمرروارد فرري البلرردان اا  الررد ل المررنخفض مررا أجررل فرري ا  ترراج 

النهو  ظالتنمية، وهي تعد ما بيا الدراسا  ادولى التي تذرقت 
 ,Berthélemy) إلى هذا المومروأ ظالتحليرل، ررذلي  جرد دراسرة

الذي أومح مساهمة التنويع في عملية التنمية ما  ال   ،2005
، إمررافة إلررى هررذا مررا تضررمنتت   ريررا  النمررو والتنميررة االقتصررادية

هنرراك دراسررا  أ ررر  فرري أدبيررا  التجررار  الدوليررة تناولررت ظالتحليررل 
العالقررة برريا التنويررع فرري مصررادر الررد ل وقيررام التنميررة االقتصررادية 

 Klinger et) فررري ادقذرررار المختلفرررة، فنجرررد دراسرررة ررررل مرررا

Lederman, 2006، و((Hesse, 2009، و (Cadot et Al, 

تنويع الصادرا  تررتب  ظمسرتويا  الرد ل بينت أن عملية  ،2011
الفرررررردي فررررري القذرررررر، حيرررررا تترررررونر هرررررذه اد يرررررر  ) ذررررر  تنويرررررع 
الصادرا ، ظمستويا  الد ل الفردي المرتفعة في االتجاه الموجا 
إلرررى غايرررة مسرررتو  معررريا أترررا ي رررون الع رررم، ظخرررالف مسرررتويا  
الد و  الضعيفة فلن العالقة تبقى موجبة، ظا مافة إلى هذا فلن 

 جررده تعرررد علررى أهميررة الوفررورا  الناجمررة مررا  ،Romer) ومرررر 
تنويررع مصررادر الررد ل فرري اعتمرراد تنررو أ فرري المررد ال  الوسرريذية 
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لع النهائية، أما على المستو  المحلي  جد ررل  وتعزيز إ تاجية الس 
)قرررروف، و ،2016مرررا االسرررهام الرررذي قدمرررت )برررا علررري و اترررري، 

صررررررادي علررررررى النمررررررو ، لقيرررررراس وتقيرررررري  أنررررررر التنويررررررع االقت2016
االقتصررررادي فررررري الجزائرررررر حيرررررا  لصررررتا إلرررررى مرررررع  مسررررراهمة 
قذاعرررررا  االقتصررررراد الرئيسرررررية فررررري الرفرررررع مرررررا مسرررررتويا  النمرررررو 
االقتصرررررادي، مرررررع مالح رررررة االرتبرررررا  القررررروي ل تررررررادا  العامررررررة 

 ظقذاعا  أ ر  غير القذاعا  الرئيسية في االقتصاد.  

 نموذجاالحالة الدراسية االقتصاد الجزائري   -3

يعررد  االقتصرراد الجزائررري مررا االقتصرراديا  الناميررة الترري تحصررلت 
ياسي عرام  م ظعرد فترر  اسرتعمارية  ويلرة  1962على استقاللها الس 
رررا مرررا  اللهرررا 1962 -1830دامرررت مائرررة ونالنررريا سرررنة ) ،، تم  

المسرررتعمر مرررا اسرررتاال  الترررروا  الجزائريرررة و هبهرررا، مرررا أد  إلرررى 
ا والترررروا  التررري مرررا المم رررا فقررردان الجزائرررر للعدترررد مرررا الم اسررر

الحصرررو  عليهرررا دون الررري، وسرررعيًا منهرررا  عررراد  بنرررا  اقتصرررادها 
المتهالي تم  نت هذه اد ير  أواًل ظعد استرجاأ سيادتها الو نية ن  
استقاللها االقتصادي ما العمل على ومع  ذ  لبنا  االقتصاد 

ولرة الو ني، حيا قامت بتذبيرد الرنهج االكرترالي الرذي يعرز   للد
دورهرررا االقتصرررادي وهرررذا مرررا  رررال  عدترررد المخذذرررا  التنمويرررة، 
ورون االقتصاد الجزائري يصن   ما مما االقتصاديا  النفذية 

عالميررًا والتاسررعة مررا حيررا التصرردتر لعررام  14)المرتبررة  فرري العررال 
، فرلن اعتمراده فرري تمويرل موا  تررت العامرة تترروتى مرا  ررال  ،2013

تسرراه  فرري الاالررا ظررولتر مررا ) يلمررا ترردر ه هررذا القذرراأ مررا مرردا 
في المائرة  66تفوق بنسا نلتي اترادا  الموا  ة العامة في البالد 

رررز مصرررادر الرررد ل فررري االقتصررراد لمتوسررر ، ، إال أ  رررت و  ررررًا لترر 
الجزائرررر تعرررر   هرررذا اد يرررر إلرررى صررردمة اقتصرررادية حررراد  سرررنة 

 تيجررررة لال هيررررار ال بيررررر دسررررعار الررررنف ، تبررررع الرررري أ مررررة  1986
لأل مررررة النفذيررررة عررررام    ررررراً ) صررررادية حرررراد  وا فجررررار اجتمرررراعياقت

والهبررو  الحرراد دسررعار الررنف  تعررر  االقتصرراد الجزائررري  1986
د مة اقتصادية واجتماعية حاد  ترتا عنها ا هيار القدر  الشررائية 
للمررررروا ا وفقرررررردان عدتررررررد المررررررواد والسرررررلع الاذائيررررررة فرررررري ادسررررررواق 

،  أمررررا علررررى االجتماعيررررةوالمحررررال  التجاريررررة هررررذا علررررى الجبهررررة 
قتصرررادية فقرررد تسررربا الررري فررري ارتفررراأ المسرررتو  العرررام الجبهرررة اال

 42لألسررعار وتسررجيل مسررتويا  عاليررة مررا التضررخ  الررذي تجرراو  
بيا  % 01، أما معدال  النمو االقتصادي فقد ا خفضت إلى %

أد ررررل  ،1985عررررام  % 3.5ظعرررردما ررررران  1987-1986عررررامي 
الجزائررررررررر فرررررررري حزمررررررررة واسررررررررعة مررررررررا ا صررررررررالحا  االقتصررررررررادية 

 مع صندوق النقد الدولي.واالجتماعية 

فقد تبنت الجزائر  يرار  1989واست مااًل لمسار ا صالحا  منذ 
وق ربدتل للنهج االكترالي المتبنى سراظقاً  ، التوجت  حو اقتصاد الس 

وهررذه الرةيررة تجسررد   مررا  ررال  مررا جررا  فرري تقريررر بنرري الجزائررر 
 رما تلي:  2008لسنة 

  ظعا النسريج الصرناعي إن التنويع الضروري للموارد تتذلا إعاد
وت تيفررررررت، وا عرررررراال ا  ترررررراج الفالحرررررري وت تيفررررررت، وهمررررررا عررررررامالن 
 مرروريان لضررمان  مررو مسررتدام وتلبيررة الحاجيررا  ادساسررية لألمررة

  .،47،  2008تقرير بني الجزائر )

 

 

 
 

 (2016-1990خالل الفترة ) للجزائر(: تطور معدالت نمو متوسط الناتج المحلي اإلجمالي والفردي 1شكل )

 .( UNCTADما إعداد الباحا اعتمادًا على قاعد  بيا ا  :الشكل)       

، أعررراله أن معرررد   مرررو 1تتضرررح مرررا  رررال  الشررر ل البيرررا ي رقررر  )
% سررنة 07.2النراتج المحلري بلرق أقصرراه محققرًا  سربة  مررو تقردر برر 

مليررون دوالر أمري رري، وهرري السررنة الترري  93431.2ظقيمررة  2003
أعقبت االرتفاأ في أسعار النف  العالمية، ا ع م الي علرى  سربة 
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% لررنفم السررنة 5.80 مررو د ررل الفرررد الجزائررري الررذي ارتفررع إلررى 
 2830.96إلرى  2002دوالر أمري ري سرنة  2675.72منتقاًل مرا 

 2004،، وفرري سررنة 2005 لسررنة التابتررةدوالر أمري رري )ظادسررعار 
% مقار ررررة ظسررررنة  02.87كررررهد الررررد ل الفررررردي ا خفامررررًا بنسرررربة 

دوالر أمري ي،، وهذا مدفوأ ظالنمو الديمارافي  2912.29) 2003
% مقار ررة ظالسررنة السرراظقة، توالررت  سررا النمررو 01.38البررالق  سرربة 

%، 3.4أترررا عررررف تحسرررنًا ) 2007فررري التراجرررع إلرررى غايرررة سرررنة 
 %،. 1.7) 2006مقار ة ظسنة 

جعرًا محسوسرًا  تيجرة اعرفرت  سرا النمرو تر  2008وأد ًا ما سرنة 
للصدمة الخارجية التي عصفت ظاالقتصاد الجزائري  تيجة لأل مة 
الماليررة العالميررة، رررون هررذا اد يررر يعررا ي مررا التبعيررة القويررة فرري 
صررادراتت علررى المحروقررا ، رمررا أن الميزا يررة العامررة للدولررة تعتمررد 

علرررى إتررررادا  هرررذا القذررراأ فررري  فقاتهرررا ا جماليرررة، بدرجرررة ربيرررر  
ظا مررررافة إلرررررى هررررذا فرررررلن مرررررع  تاذيررررة االحتياجرررررا  الاذائيرررررة 

ادمر الذي بواسذة ا  تاج الفالحي والنمو الصناعي غير رافية، 
عنر فررري وتيرررر  النمرررو مرررمجموعرررة هرررذه العوامرررل  ترررعدي دن ت رررون 

 2012و 2011 2010الحقيقرررري للجزائررررر، وفرررري السررررنوا  التاليررررة 
 2.9 3.6كررررهد  معرررردال  النمررررو تحسررررنًا ل ررررا برررروتير  متوامررررعة 

المسرجل للنسربة  2009% على الترتيا وهذا مقار ة ظسنة 03.4و
 .2008% رحد أد ى ظعد أ مة 1.7

وفي السنوا  التالية تواصلت وتير  النمو للناتج ا جمالي الجزائري 
ر )تراجررررع ظمقرررردا 2013فرررري المائررررة سرررنة  02.8أترررا بلاررررت  سررربة 

في المائة ل ل  03.8% مقار ة ظالسنة الساظقة، واستقر  عند 0.6
وهررذا يعرود للمشرراريع والخذرر  التنمويررة  2015و 2014مرا سررنتي 

الترررري ظاكرررررتها الح ومرررررة   عرررراال ودعرررر  النمرررررو االقتصررررادي فررررري 
ودجل تتبع وتير  التذور في المساهما  لم و را  النراتج  الجزائر.

المحلرري ا جمررالي فرري االقتصرراد الجزائررري عبررر الفترررا  المختلفررة 
 :،2رق  ) ورد الش ل البيا ي 

 2016إلى  1990االقتصاد الجزائري خالل الفترة من  في(: نسبة مساهمة مكونات الناتج المحلي اإلجمالي 1) جدول
  االستهالك الخاص اإلنفاق الحكومي االستثمار الصادرات الواردات

 الفترة متوسط 50785.115 24708.1765 54368.03 29232.226 39297.82
68262.38 

(2014، 
48714.92 

(2005، 
97554.17 

(2014، 
42476.7 

(2012، 
77746.35 

 القيمة العظمى ،2014)

10333.26 
 ،1997سنة )

9749.532 
 ،1994سنة )

11181.89 
 ،1997سنة )

6939.653 
 ،1990سنة )

23823.88 
 القيمة الدنيا ،1991سنة )

 .(UNCTAD STAT)ما إعداد الباحا اعتمادًا على قاعد  بيا ا  المصدر: 
 

 

 
 
 

 
 2015إلى  1990االقتصاد الجزائري خالل الفترة من  في(: تطور مساهمة مكونات الناتج المحلي اإلجمالي 2شكل )

 .،، أعاله1ما إعداد الباحا اعتمادًا على الجدو  ): الشكل)

، أن 2، المعررررررز   ظالشرررررر ل رقرررررر  )1تتضررررررح مررررررا الجرررررردو  رقرررررر  )
الصررادرا  تعررد مررا أهرر  م و ررا  النرراتج المحلرري ا جمررالي، حيررا 

% مررا النرراتج 25.52سرراهمت  ررال  الفتررر  محررل الدراسررة بنسرربة 
المحلي ا جمالي في المتوس ، تليت ا  فراق االسرتهاللي الخرا  



 فار غذاسعبد الا                                                             ...البدائل وايجادمقارأة   رية حو  فلسفة التنويع االقتصادي  

 
38 

%، وتوتي الواردا  24.35%، ن  االستتمار بنسبة 24.71بنسبة 
%، ن  يوتي ا  فاق الح ومي في 16.35في المرتبة الراظعة بنسبة 

% مررررا إجمررررالي النرررراتج 09.06المرتبررررة اال يررررر  بنسرررربة مسرررراهمة 
المحلي في المتوس ، وما  ال  النسا المبي نرة فري الجردو  ل رل 
ما القيمة الد يا والع مى لم و ا  الناتج المحلي ا جمرالي، فل رت 

رررز  فررري سرررنوا  التسرررعينا  ) ، 1990تالحرررن أن القررري  الرررد يا ترر 
ررررررنوا  الترررررري أعقبررررررت الفشررررررل 1997، 1994، 1991 ، وهرررررري الس 

في الجزائر  تيجة لال خفا  الحاد في إترادا  الدولة االقتصادي 
ما العال  الخارجي وا حصرار الموا  رة العامرة وتسرجيلها لمعردال  
سررلبية فرري أرصرردتها، رمررا أ ررت فرري هررذه الفتررر  ظاكررر  الجزائررر مررع 
صرررندوق النقرررد الررردولي فررري تذبيرررد بر رررامج ل صرررالح االقتصرررادي 

ا ت  فيت التخلي عا بررامج )بر امج التتبيت والت يي  الهي لي،، أت
الرررردع  الموجهررررة للذبقررررا  الضررررعيفة، رمررررا ترررر  تجميررررد العدتررررد مررررا 

صة العدتد ما الشررا  خالمشاريع العمومية مع العمل على  ص
، بدعو  ا فالس وعردم جردو  هرذه 1997والمعسسا  العمومية )
 المعسسا  اقتصاديًا.

، 2012، 2005أمرررا القررري  الع مرررى فقرررد تبي نرررت  رررال  السرررنوا  )
فرري  نف ، وهرري سررنوا  تلررت الزيررادا  فرري أسررعار برميررل الرر2014

ا الجزائر ما تحقيد فوائض مالية معتبر عالمادسواق ال  ية، ما م  
 ت  استااللها في دع  م و ا  الناتج المحلي ا جمالي.

   القطاعااات البدةلااة غياار النفطيااة التااي تاادعو سياسااة التنويااع
 والخروج من األزمة:

تم نت الجزائر ظفضل الذفرا  فري ادسرعار النفذيرة التري عرفتهرا 
ادسررواق العالميررة مررا تحقيررد فررروائض ماليررة معتبررر ، ادمررر الرررذي 
سراه  فري ارتفراأ النراتج المحلري ا جمرالي مرع تحسرا ملحرو  فرري 
معررردال  النمرررو االقتصرررادي، ظا مرررافة إلرررى  مرررو الرررد ل الفرررردي 

ررررا المعكرررررا  االجتماعيررررة فرررري ال جزائررررر، و اللهررررا توسررررعت وتحس 
الح ومررررررررة فرررررررري التخصيصررررررررا  الماليررررررررة الموجهررررررررة إلررررررررى قذرررررررراأ 
االستتمارا  العامة وا  فاق الجاري، وهذا بدوره يعمل على تحفيز 
ررع فرري جا ررا  القذرراأ الخررا  لزيرراد  اسررتتماراتت، إال أن هررذا التوس 
العرررر  مرررا لررر  ي رررا مسرررتندًا إلرررى رةيرررة تنمويرررة وامرررحة أو  ذرررة 

  ادمررررد، سرررريعمل علررررى اهرررردار الفرررروائض الماليررررة اسررررتراتيجية ظعيررررد
المتوتيررررة مررررا قذاعررررا   امرررربة )غيررررر متجرررردد ، وتحذرررري  للترررررو  

(Wealth Destruction ، وهو في حد ادجيا  الحالية والقادمة
 يعد   سار  ربير  وعذا  بال مقابل.

م وسرررعيًا للحفرررا  علرررى الفررروائض الماليرررة  لرررذلي وأنرررا  علرررى مرررا تقرررد 
  النفذية التي تشهدها ادسرواق العالميرة عملرت المصاحبة للذفرا

واترداأ الجرز  الجزائر إلى استحدا  رليرة ترت  مرا  اللهرا االحتفرا  
المتبقي ما ا ترادا  ظعرد تخصريص حاجرا  التنميرة الو نيرة فري 
 ك ل احتيا يا  ما العملة الصعبة في صندوق مب  ا تررادا 

 02-2000القررا ون ترر  إ شررائت ظمقتضررى  صررندوق مررب  المرروارد)
المتعلرررررد ظقرررررا ون الماليرررررة الت ميلررررري  27/06/2000المرررررعر  فررررري 

يفررتح فرري رتاظررا  الخزينررة حسررار  :، حيررا تررنص علررى أ  ررت2000
ندوق مررب  المرروارد، ويفيررد ظعنرروان صرر 302-103تخصريص رقرر  

جة هذا الحسار أواًل في ظار االترادا  فوائض القيمة الجبائية النات
المحروقررا  عررا تلرري المتوقعررة مررما عررا مسررتو  أعلررى دسررعار 

قررا ون الماليرررة، رررل االتررررادا  اد رررر  المتعلقررة ظسرررير الصرررندوق، 
نا يًا فري ظرار النفقرا  مرب   فقرا  وتروا ن الميزا يرة المحردد  عرا 
 ريرررررد قرررررا ون الماليرررررة السرررررنوي والحرررررد مرررررا المدتو يرررررة العموميرررررة، 

سررري وتخفررريض الررردتا العمرررومي، ويعتبرررر و يرررر الماليرررة ا مرررر الرئي
 .،ظصرف هذا الحسار عا  ريد التن ي 

حيا يفيد هرذا الحسرار أواًل فري ظرار ا تررادا  أن فروائض القيمرة 
الجبائيررة الناتجررة عررا مسررتو  أعلررى دسررعار المحروقررا  عررا تلرري 
المتوقعرررة مرررما قرررا ون الماليرررة، ررررل ا تررررادا  اد رررر  المتعلقرررة 

وا ن ظسررررير الصررررندوق، نا يررررًا فرررري ظررررار النفقررررا  مررررب   فقررررا  وترررر
رررنوي والحرررد مرررا  الميزا يرررة المحررردد  عرررا  ريرررد قرررا ون الماليرررة الس 
 المدتو ية العمومية، وتخفيض الدتا العمومي، ويعتبر و ير المالية

 ا مر الرئيسي ظصرف هذا الحسار عا  ريد التن ي .

ومنت ا ذالقًا ما مجموعة هذه ا جرا ا  فلن الجزائر تولي أهمية 
االستتماري والجاري، مع محاولة إيجاد  ظالاة لضب  ا  فاق ظشقيت

بدائل تنموية أ ر  عا  ريد العمرل علرى اسرت ما  ا صرالحا  
االقتصررادية فرري مختلرر  القذاعررا  االقتصررادية، إمررا عررا  ريررد 
ا عفررا ا  والتحفيرررزا  الضرررريبية أو عرررا  ريرررد فرررتح البرررار أمرررام 

 االستتمارا  ادجنبية ما الخارج.

رر  لهي  ررل االقتصرراد الجزائررري مررا  ررال  وعررا  ريررد تحليررل مبس 
 المساهمة القذاعية في الناتج المحلي ا جمالي  جد:
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 (2015 -2000(: مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )2جدول )

 2016 2015 2013 2012 2010 2005 2000 النشاط

 11.6 11.5 9.9 9.0 8.5 7.7 8.4 الزراعة

 20.5 24.3 47.60 50.73 51.41 59.73 58.60 الصناعة
قة االقتصادي التقرير المصدر:  د )أعداد متفر   ،.2017 ،2000العرأي الموح 

ما  ال  البيا ا  الوارد  في الجردو  تتبري ا تراجرع  سربة مسراهمة 
القذررررراأ الصررررناعي فررررري النررررراتج المحلرررري ا جمرررررالي مرررررا إجمررررالي 
ا  مراال  هذا راجع ظادساس إلىفي المائة، و  47.60إلى  58.60

فررري قذررراأ الصرررناعا  االسرررتخراجية  تيجرررة تراجرررع أسرررعار الرررنف  
ن  سررربة مسررراهمة القذررراأ فرررل فررري المقابرررل  جررردو ، ادسرررواق الدوليرررة

بتسع أعشار مرا الزراعي في الناتج المحلي ا جمالي تشهد تزاتدًا 
، وهري مقار رة ظا م ا يرا  الترري 2013و 2000المائرة بريا سرنتي 

تمتل هرررا الجزائرررر فررري الميررردان الفالحررري متوامرررعة جررردًا وأقرررل مرررا 
 الررذيالمسررتو  المذلررور، ظررالرغ  مررا تعررال  مرروارد الترررو  النفذيررة 

االستتمار في هذه القذاعرا  البدتلرة وعمرل أمام مجا  ال فتحتتيح 
 حقيقية.  هضة تنموية

والحقيقررررررة أن االقتصرررررراد الجزائررررررري ربرررررراقي االقتصرررررراديا  الناميررررررة 
اد ررررر  او  بيعرررررة ا دواجيررررة مجرررررزأ إلررررى قسرررررميا منعررررزليا عرررررا 
ظعضرررررهما ادو  )قذررررراأ الصرررررناعة، موجرررررت  حرررررو التصررررردتر، أمرررررا 
القذرراأ التررا ي عبررار  عررا قذرراأ متخلرر  تقليرردي )قذرراأ الزراعررة، 

واد ادع   ما قو  العمل، لذلي لاهر  االستبعاد وعدم  يحتوي الس 
الت امل بيا القذاعيا ي ون ما الذبيعري مالح ترت فري مترل هرذه 

 Hollisاالقتصراديا ، وهرذه ال راهر  أكرار إليهرا هروليز جنيرري )

Chenery والمشرررررارريا معرررررت، مرررررا عررررردم وجرررررود  مرررررواج واحرررررد ،
للتايرررا  فرري حصررص القذاعررا  االقتصررادية فرري النرراتج المحلرري 

بلرردان العررال  الناميررة، فرري المقابررل واسررت مااًل لجهررود ا جمررالي فرري 
ظا مرافة إلرى رو رت ، Fei -Ranis) في -هوليز فلن  مواج را يز

 مواجررًا مرررا المم رررا أن يفيرررد الرردو  الناميرررة فررري تحليرررل مشررر ال  
التخل ررر  فل رررت يعمررررل ررررذلي علررررى المسررراعد  فرررري دراسرررة معرررردال  

، والترررري تعررررد  مررررا التاييرررررا  الهي ليررررة فرررري القذاعررررا  االقتصررررادية
 العناصر ادساسية في عملية التنمية االقتصادية.

لذلي وما أجل الخروج ما مائقة الوقوأ في َكَرك القذاأ الواحد 
والوحيررد فرري إترررادا  الدولررة، ال بررد  مررا فهرر  الحاجررة إلررى مرررور  

، عا  ريد ومع سياسا  هي لية االقتصادعمل إصالحا  في 
ة ظش ل جرد ي ووامرح، ترت  فيهرا تهدف إلى  لد مشروعا  تنموي

تعب ة القو  المحررة في االقتصاد رالشبار الذموح، ظا مافة إلى 
محاولررررة االسررررتفاد  مررررا الومررررعية الماليررررة المتوتيررررة مررررا الفرررروائض 

 النفذية  ال  حدو  الذفرا  النفذية في ادسواق العالمية.

لهررذا فررلن المشررروأ االقتصررادي الررذي تتذلررا علررى الجزائررر بنائررت 
للخروج ما واقع االعتمراد علرى القذراأ الوحيرد، فري سربيل التوجرت 
 حرررو مفهررروم التنويرررع االقتصرررادي، وعمرررل  هضرررة لتحريررري مختلررر  
القذاعررا  االقتصررادية اد ررر  فرري االقتصرراد الررو ني، والمقصررود 
هنرررررا القذاعرررررا  التررررري تمتلررررري فيهرررررا الجزائرررررر ا م ا يرررررا  الماديرررررة 

مها إلرى والبشرية المعهلة ل قالأ االقتصادي ، ما المم ا أن  قس 
أرأعة محررا  أو وركا  ربر   ائدًا المحذة أو الوركة الخامسة 

، مرع المعرفية )بنا  اقتصراد المعرفرة ظ رل مضرامينت،، 01+  04)
اد رررررذ ظعررررريا االعتبرررررار ف رررررر  ومفهررررروم العالقرررررة بررررريا القذاعرررررا  

عل االقتصادية المحر لة لعجلة التنمية االقتصادية، ظحيا تت  التفا
بريا القذاعرا  عررا  ريرد الررواظ  ادماميررة والخلفيرة المعديرة إلررى 
حفز االستتمار وا  تاج بريا تلري القذاعرا ، ظالشر ل الرذي ترعدي 
إلررررى التعجيررررل فرررري معرررردال  النمررررو االقتصررررادي و لررررد صررررناعا  

ترر  فرري هررذا الجررز  تبنرري ف ررر  ) جدتررد  ترردع  تنفيررذ الخذرر  التنمويررة
حرررو  مرررا جرررا  فررري  ،Albert Hirschman) ألبرررر  هركرررمان

ل اتجاه الترريز على حالة    ريتت للنمو غير المتوا ن، حيا يفض 
)مادية أو اجتماعيرة،  االرت ا يةعدم التوا ن بيا الهيالل أو البنى 

واالسررتتمار فرري اد شررذة المنتجررة مباكررر ، عررا  ريررد فهرر  ريفيررة 
ترررونير االسرررتتمار بنسرررا مختلفرررة علرررى هرررااتا العنصرررريا، والف رررر  

برررريا ، Linkages) الرئيسررررية لهركررررمان هنررررا هرررري مسررررولة الرررررواظ 
 الصناعا  والقذاعا  االقتصادية. 

حليررررل لالقتصرررراد :  ررررال  التالمحاااارك األولا قطاااااق المحروقااااات
الجزائرررري تبرررري ا أن قذررراأ المحروقررررا  يح ررررى ظوهميرررة ربيررررر  فرررري 



 فار غذاسعبد الا                                                             ...البدائل وايجادمقارأة   رية حو  فلسفة التنويع االقتصادي  

 
40 

فري المائرة  66االقتصاد الو ني، رون هذا اد ير يساه  ظحوالي 
، رمرا أ  رت يحرو  رمتوسر  سرنوي  ما إتررادا  الماليرة العامرة للدولرة

على النصيا ادلبر ما إترادا  الدولة ما العال  الخارجي بنسبة 
وهررذا مالحررن فرري المائررة مررا الصررادرا  ا جماليررة،  فرري 97تفرروق 

سلسررلة القيمررة المعب ررر  عررا تذررور الصررادرا  مررا المحروقررا  يجررد 
لسررلة إلررى غايررة سررنة  أتررا برردأ  2013التزاتررد المسررتمر فرري قرري  الس 

التراجع في القي   تيجة اال خفا  فري سرعر وحرد  الصرادرا  مرا 
ررز لهررذا فررلن فرري اال،، 01البترررو  )ا  ررر الملحررد  رتبررا  عررا الترر 

ال بير حرو  هرذا القذراأ فري ادجرل القصرير والمتوسر  ي رون مرا 
 - اصة مع تسجيل ا خفا  في معامرل هيرفنردا  الصعا جدًا،

، إلرررررى 1980) 0.97لتنويرررررع الصرررررادرا  مرررررا  ،HHI) هيركرررررمان
الدالررررة علررررى تحقررررد تنررررو أ  فيرررر  جرررردًا فرررري بنيررررة  ،2014) 0.95

لرررررذلي فمرررررا  رررررال  ،، 2016الصرررررادرا  )محمرررررد ررررررري  قرررررروف، 
القذررراأ يم رررا تحقيرررد ادهرررداف االسرررتاال  ادمترررل لحصررريلة هرررذا 

 التالية:

االسررررتفاد  مررررا الفرررروائض الماليررررة المتحققررررة فرررري هررررذا القذرررراأ  -1
 صاد.بتمويل الحاجا ، وتنشي  االستتمارا  المنتجة في االقت

تحدتد استراتيجية اقتصادية و نية جدترد ، ترتم ا مرا  اللهرا  -2
، الجزائر ما إيجاد بدائل  اقوية جدتد  واستااللها اسرتاالاًل أمترل

 مع العمل على تذوير الذاقا  المتجدد .

رذلي وما أجرل فري االرتبرا  ظقذراأ المحروقرا ، ال برد  مرا  -3 
فاقرت المسرتقبلية فري لرل تحدتد م ا رة هرذا اد يرر فري االقتصراد ور

رررعرية وال ميرررا  المنتجرررة فررري ادسرررواق العالميرررة، مرررع  اد مرررا  الس 
 اد ذ ظعيا االعتبار أن هذه الترو  يذالها النضور وعدم التجدد.

: تعتبررررر الجزائررررر فرررري مجررررا  المحاااارك الثااااانيا قطاااااق الصااااناعة
الصرناعة مرا الردو  التري سرارعت إلرى التصرنيع واقامرة صررناعا  

ر ا كرررررار  إلرررررى أن الجزائرررررر اسرررررتند  فررررري   امهرررررا يجرررررد) جدترررررد 
الصرررناعي فررري السرررتينا  علرررى تصررروريا أساسرررييا أحررردهما مترررونر 

 ج. لرر: والصرناعا  المصرنعةلفرا سوا بيررو  بن رية أقذار التنمية
د. دوأررر يم، وا  ررر تذبيقرري يو ررذ محتررواه مررا مخذرر  قسررنذينة 

إدرالًا منها  ،،الموموأ ما قبل السلذا  الفر سية قبل االستقال .
رروق المحليررة والتوجررت  حررو  لمررا يم ررا تحقيقررت فرري مجررا  رفايررة الس 

م االقتصادي والنهضة الحضارية دترالتص ، واعتقادًا منها ظون التقد 
لرذلي فرلن هنراك عرد   ،،Harry Jhnson) ت رون مرادفرة للتصرنيع

أسررررررربار دفعرررررررت هرررررررذه اد يرررررررر  دن تضرررررررع اسرررررررتراتيجية للتنميرررررررة 
والشرررواهد التجريبيرررة تبررري ا أن القيمرررة المضرررافة للقذررراأ  .الصرررناعية

  رًا لوفر   االستخراجيةالصناعي في الجزائر مصدرها الصناعا  
المرروارد الذبيعيررة فيهررا، وهررذا القذرراأ إا يمتررل مررررز نقررل ظالنسررربة 

 تيجرة لزيراد  رميرة ا  تراج وارتفراأ أسرعار  لعدتد ما الدو  العرأية
رمررا تقررع مرما دائررر  هررذه الردو  وهررذا   جرد الجزائررر حيررا، و الرنف 

، إال أن 2014ورد فرري التقريررر االقتصررادي العرأرري الموحررد لسررنة 
االعتماد المفر  على هرذا النروأ مرا الصرناعا  لرا ي رون لرت أنرر 
علررررى االقتصرررراد الررررو ني، ظالشرررر ل الررررذي مررررا المم ررررا أن تحدنررررت 
الصررررناعا  التحويليررررة،  اصررررة تلرررري الصررررناعا  التحويليررررة اا  

لع الصل ة ظالنف  ومشتقاتت، رون هذه اد ير  تشمل على إ تاج الس 
الترري تتذلررا ظعررض التحويررل مررا مررواد أوليررة أو كرربت مصررن عة إلررى 
حالة جدتد  اا  قيمة مضافة على قيمة المواد ادوليرة، لهرذا فل رت 
سررت ون  سرربة هررذه القيمررة إلررى النرراتج المحلرري ا جمررالي ألبررر مررع 

المنع سران فري النهايرة علرى الرد ل  احتوا  عردد ألبرر مرا العمالرة
، ولبيرران ادهميررة النسرربية لقيمررة النرراتج الصررناعي الفررردي ظاالرتفرراأ

 الجزائري في الناتج المحلي ا جمالي  ورد الجدو  التالي:

 (2016-1990قيمة الناتج الصناعي الجزائري لسنوات مختارة خالل الفترة ) (:3)جدول 

 2016 2013 2010 2005 2000 1990 المعكرا  )مليون دوالر،
 الصناعة االستخراجية

 24.138 65.359 56.426 45.786 21.536 - القيمة المضافة
 15.0 28.9 36.2 46.0 -  المساهمة في الناتج المحلي ا جمالي )%،

 الصناعة التحويلية
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 2016 2013 2010 2005 2000 1990 المعكرا  )مليون دوالر،
 8.884 9.035 6.727 4.596 3.167 - القيمة المضافة

 5.5 4.00 4.2 4.3 - - المساهمة في الناتج المحلي ا جمالي )%،
 إجمالي القذاأ الصناعي

 33.022 72.14 66.56 59.16 48.38 40.76 القيمة المضافة

 - 2.3 3.6 5.57 4.32 2.55 معد  النمو السنوي )%،

 20.5 47.60 51.41 59.73 58.60 48.16 المساهمة في الناتج المحلي ا جمالي )%،

  إلى عدم توفر البيا ا  ،-)تشير عالمة. 
  :2015التقرير االقتصادي العرأي الموحد )أعداد متفرقة،، تقرير التنمية العالمية المصدر. 

 

تالحرررن مرررا  رررال  البيا رررا  الررروارد  فررري الجررردو  تراجرررع ادهميرررة 
د التحويلية في الناتج المحلري ا جمرالي أمرام تزاترالنسبية للصناعة 

اا  ادهميرة فرري الصرناعة االسررتخراجية، وهرذا ظررالرغ  مرا ارتفرراأ 
القيمررررررة المضررررررافة فرررررري الصررررررناعة التحويليررررررة مقار ررررررة ظالصررررررناعة 
االسرررتخراجية، وهرررذا تررردعو إلرررى التف يرررر فررري عمرررل إصرررالح  حرررو 

رتبررررا  تحريررررر الصررررناعة التحويليررررة وتعزيررررز الجهررررود  حررررو فرررري اال
 واالعتماد على الصناعة االستخراجية.

 لذلي واسرت مااًل لمسرير  ا صرالح وتذبيقرًا لالسرتراتيجية الصرناعية
الجدتررررد ، تتحررررت  علررررى الجزائررررر أن تعمررررل فرررري لررررل منررررا  تسرررروده 
 العولمة واال فتاح والتنافسرية العالميرة فري مجرا  الصرناعا ، ظعيرداً 

رر ررائدتا عهررد الس  بعينيا  مررا التوجررت  حررو عررا الن ررر  والتف يررر الس 
الشرق وعدم االعتبار للتذورا  فري المشرهد االقتصرادي العرالمي، 
مع العمل على التولي  ال امل للقدرا  ا  تاجية لعوامل ا  تراج 

 والمصا ع المقامة تماكيًا مع التقدترا  المتوقعة منها.

وفرررري اد يررررر ال بررررد  مررررا التنويررررت ظالعالقررررة برررريا المحرررررريا ادو  
ا ي ملررررررم ي )قذرررررراأ الذاقررررررة والقذررررراأ الصررررررناعي، رو همررررررا والترررررا

بعضرررهما الررربعض بنررروأ مرررا العالقرررا  ادماميرررة والخلفيرررة، لرررذلي ل
ياسررررررة والقرررررررار أن يعملرررررروا علررررررى رأرررررر   تتوجررررررا علررررررى صررررررن اأ الس 
ياسرررتيا ظعضرررهما بررربعض لألهميرررة البالارررة التررري تتضرررمنها ررررل  الس 

 قذاأ لوحده والقذاعيا معًا.

: تروتي ادهميرة لقذراأ الزراعرة فري لزراعاةالمحرك الثالثا قطااق ا
االقتصاد الو ني ما  ال  عملهرا علرى تروفير الحاجرا  الاذائيرة 
)ادمرررا الاررررذائي، وتررروفير المرررروارد النقديرررة، ظا مررررافة إلرررى ترررروفير 
العمرررل للقذررراأ الزراعررري والقذاعرررا  الال راعيرررة، فتحقيرررد الهررردف 

د   متايررررا  فررري ادو  لوحرررده يعررردا تحرررديًا ربيررررًا، رو رررت مررررتب  ظعررر
متها الزياد  السًّ ا ية مقار ة ظمتيلتها في الدو  المتقدمة، ترافقرت  مقد 
ارتفاأ في الميل الحرد ي السرتهالك الارذا ، أمرا الهردف الترا ي مرا 
تررروفير للمررروارد النقديرررة تتررروتى مرررا  رررال  الت وسرررع فررري المحاصررريل 

سرررر  ظالمقرررردر  أو المحاصرررريل الترررري تت   ،Cash Crops) النقديررررة
ر برررر ال تصررردترية،  اصرررة وأن الجزائرررر تمتلررري مسررراحة  راعيرررة تقرررد 

مرررررا المسرررراحة ا جماليرررررة للبلرررررد،،  %18مليررررون ه ترررررار ) 8.458
ر بررر  مررا المسرراحة  %28مليررون ه تررار ) 2.4والمسررتالة منهررا تقررد 

الزراعيررة ا جماليررة،، وهرري إم ا يررا  )هبررا ،  بيعيررة قررادر  علررى 
توفير م تسبا  عرد   فري ميردان القذراأ الفالحري، مرع تمي رز منرا  
الجزائر ظالتنو أ )المعدي لتنو أ المحاصيل،، إمافة إلى ا م ا يا  

وفيمررا تلرري ظعررض المعكرررا  البشرررية المترروفر  فرري قذرراأ الزراعررة، 
  عررا حصرريلة القذرراأ الزراعرري فرري الجزائررر ومسرراهمتها فرري المعب رر 

 الناتج المحلي ا جمالي:
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 (2016-2005: الناتج الزراعي ونصيب الفرد منه لسنوات مختارة خالل الفترة )(4)جدول 

 2016 2015 2014 2010 2005 المؤشرات

 19.274 19.274 21.990 13.644 7.927 الناتج الزراعي )مليون دوالر(

 456 482 562 379 241 نصيب الفرد من الناتج الزراعي )دوالر(

 11.6 11.7 10.3 8.5 7.7 مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي

 معدل التغير السنوي للناتج الزراعي )%(

2000 – 2009 2000 – 2012 2010 – 2016 2015 – 2016 
12.0 11.5 5.3 -3.6 

 وأعداد متفرقة. 2017التقرير االقتصادي الموحد  المصدر:
 

الحقيقة أن الجزائر حققت  تائج مقبولة في هذا المجا   اصة مع 
وأد   ، 2000إ الق المخذ  الو ني للزراعة والتنمية الريفية عام 

نوي و سا المساهمة فري  على الي التذور في الناتج الزراعي الس 
النرراتج ا  ررذ  فرري االرتفرراأ مررا سررنة إلررى أ ررر ، وهررذا ظررالرغ  مررا 

 2016لهررور معررد  التاي رررر السررنوي للنرراتج الزراعررري سررلبي لسرررنة 
، وأرررالموا ا  مرررع هرررذه المقررردرا  فرررلن الجزائرررر 2015مقار رررة ظسرررنة 

امة تم نها ما  ياد  المساحا  المسقية، تحو  على موارد مائية ه
فرلن  2013فبحسا تقريرر المن مرة العرأيرة للتنميرة الزراعيرة لسرنة 

ر بررر   11.50الجزائررر تحررو  علررى مرروارد مائيررة  بيعيررة متجرردد  تقررد 
مليرار م عرا  4.6مليار م عا سنويًا ظاستخدام سرنوي يصرل إلرى 

ل إلرررى فررري المائرررة، أمرررا قرررو  العمرررل فتصررر 60يسرررتال منهرررا فقررر  
وهري  2014مقار رة ظسرنة  0.3، بنمو 2015أل   سمة ) 3.412

ر  برر   17.369 سبة معيفة إاا ما قور ت ظقو  العمل ال ليرة المقرد 
لذلي فل ت مع حج  المقدرا  المتروفر  فري أل   سمة لنفم السنة، 

هرررذا القذررراأ رررران مرررا الضرررروري العمرررل علرررى تحسررريا ا  تاجيرررة 
اف ررررة علررررى الترررروا ن فرررري الميررررزان القذاعيررررة أو علررررى ادقررررل المح

الزراعرررررري، وهررررررذا مررررررا  ررررررال  إتررررررال  االهتمررررررام للقذرررررراأ وتشررررررجيع 
 االستتمار فيت.

وهنا رذلي ال بد  ما محاولة الرأ  بيا هذا القذاأ والقذاأ التا ي 
)الصررررررررناعة،، مررررررررا  ررررررررال  التنسرررررررريد القذرررررررراعي  ررررررررال  إعررررررررداد 

الوارد   االستراتيجيا  المعد   في رل قذاأ، وهذا لتحقيد ادهداف
 مذلع هذا الجز . 

ااياحة والصااناعات التقليديااة : تح رررى المحاارك الرا،ااعا قطاااق السو
ياحة ظوهمية ربير  في االقتصاديا  الو نية والدولية، حيرا تر   الس 
االعتماد عليها في تمويل اقتصاديا  رتير ما الدو  التي  جحت 

رياحة فري عرال   اليروم في  ياد  د ولها ما هذا القذاأ، وتعتبر الس 
مورد هام مرما مروارد الدولرة لتمويرل ماليتهرا العامرة، ادمرر الرذي 

العمرررالق االقتصرررادي الجدترررد ) رجعرررل هرررذا القذررراأ يذلرررد عليرررت بررر
رحا ادماميرة والخلفيرة  ،والصناعة ادلتر  مواً  مرا  رال  رنرار الس 

رحا ) التي تحدنها في قذاعا  االقتصاد الرئيسرية تتمترل رنرار الس 
المنتجررا  الوسرريذية مررا مختلرر  القذاعررا  اد ررر  الخلفيررة فرري 

التي يستهل ها قذاأ السياحة )النقل، الزراعة، الصناعا  الاذائية 
...،، أما ا نار ادمامية فتتمتل فيمرا تسرتهل ت وسريذيًا القذاعرا  
رررياحي )ا تررروا ، اال تررراج الارررذائي  اد رررر مرررا منتجرررا  القذررراأ الس 

ياحي ...، ائر تولي أهمية ظالاة لهذا القذراأ ، لذلي  جد الجز  .الس 
مليررررون دوالر أمري رررري  200حيررررا ا تقلررررت مرررردا يل القذرررراأ مررررا 

،، ومرررررررررا 2013مليرررررررررون دوالر أمري رررررررري ) 1313، إلررررررررى 2004)
،، رو هررا 2013وافررد ) 3.098، إلررى 2004مليررون وافررد ) 1.195

ر  التاريخي والتقافي، تجعلهرا تتمتع ظمعهال  ومقوما  ربير  )ا 
ررياحية، ومررا أجررل تجسرريد هررذا المسررعى جررا  فرري صرردار  الرر دو  الس 

ررررياحية  2020 فرررراق  ،SDAT) المخذرررر  الترررروجيهي للتهي ررررة الس 
ياسررررة الو نيررررة الراميررررة إلررررى تنويررررع االقتصرررراد  وهررررذا فرررري إ ررررار الس 

 الو ني وجلا االستتمارا  ادجنبية ربدتل للمحروقا .

حيررا يسررتمد هررذا المخذرر  مرجعيتررت مررا المخذرر  الررو ني لتهي ررة 
، والذي ما  اللت ت  إبررا  أهر  معرال  تحقيرد 2030قلي   فاق ا 
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التنميرررة المسرررتدامة فررري جميرررع القذاعرررا  االقتصرررادية والتررري منهرررا 
ررياحية الجزائريررة  ررياحة، حيررا  جررد مررا أهدافررت ترقيررة الوجهررة الس  الس 
رياحية  وجعلها الوجهة المفضلة، ظا مرافة إلرى تذروير المرالرز الس 

القذرررراأ العررررام والخررررا  مررررع تشررررجيع دعرررر   وترقيررررة الشرررررالة برررريا
ررررياحة  جررررد الصررررناعا  التقليديررررة  ررررياحة المحليررررة، وأجا ررررا الس  الس 
لمرررورو  نقرررافي وارر  تررراريخي يع رررم التنرررو أ فررري مجرررا  عرررادا  
البشررر وتقاليررده ، ويبرري ا مسررير  النهضررة التنمويررة لمراحررل اال تقررا  

 التي عاكتها الشعور الجزائرية على مر العصور.

 knowledge)الخامسااااااةا القطاااااااق المعرفااااااي  المحطااااااة

stations) عرالم : في لل تنامي لاهر  العولمة وت نولوجيا  ا
واالتصا ، أصبحت االقتصاديا  المعرفيرة والمبنيرة علرى المعرفرة 
ر النجاح والر ياد  في عال  الما  وادعما ، رون العال  اليوم  تتصد 

و ررررق التسررريير  أصررربح يعتمرررد ألترررر فرررولتر علرررى العلررر  والمعرفرررة
 الحدتتة المبنية عليت، وليم فق  على الرأسما  المادي والبشري.

لرررذلي فرررلن اد رررذ بتذررروير قذاعرررا  االقتصررراد الرئيسرررية روسرررلور 
للعمل علرى تنويرع مصرادر الرد ل، ال برد  وأن ترافقرت تحرو   ممانرل 
فرري الت نولوجيررا  الحدتتررة، الترري ترفررع مررا ا  تاجيررة وتعمررل علررى 

لما  وابت ار أساليا حدتتة في ا  تاج،  اصة وأ رت ت تي  رأس ا
 رررال  تحليرررل القذررراأ الصرررناعي فررري الجزائرررر، وشجرررد أن المحترررو  
الت نولرررروجي المتوسرررر  والمرتفررررع فرررري القيمررررة المضررررافة الصررررناعية 
التحويلية تعتبر معيفة إاا ما قور ت بدو  عرأيرة أ رر ، رمرا أن 

صررناعا  يعررد  رررذلي  سرربة اددا  المعرفرري المشررارك ظررت فرري هررذه ال
عي  حو مزيد ما التذور في هذه القذاعا   معيفًا، لهذا فلن الس 
ال برررررد  وأن يجا برررررت مزيرررررد مرررررا تررررروفير القررررردرا  التعليميرررررة والبحرررررا 
العلمررررري، وهرررررذا عرررررا  ريرررررد دعررررر  التوجرررررت القرررررائ  علرررررى المعرفرررررة 
والتذرروير، وتشررجيع المبررادرا  الخاصررة فرري مجررا  االسررتتمار فرري 

تتة، مع الحر  على توفير الدع  والرعاية لها، الت نولوجيا  الحد
واد ذ بهرذه ادسربار مرا كرو ت أن ترفرع م ا رة االقتصراد الرو ني 
احة العالمية، ويتيح مجااًل أوسع للمبادال  التجارية واقامة  في الس 

 العالقا  الدولية.

 خاتماة:ال  -4

أمررام ا راد  القويرررة للتايي رررر ومحاولرررة التوجرررت  حرررو تجسررريد مخذررر  
لتنويع االقتصادي في الجزائر، ت هر الجهود وامحة ما صن اأ ا

رعيه  الحتيررا  حرو تنفيررذ بررامج ومخذذررا  تنمويررة  القررار  ررال  س 
، وهررذا رل ررت للخررروج مررا دائررر  يهادفررة إلررى ترقيررة االقتصرراد الررو ن

اد مرة و ذرر االعتمرراد علرى مصردر واحررد للرد ل الرو ني، لررذلي 
تصرراد الررو ني المختلفررة ظشرر ل   الجهررود وتفعيررل قذاعررا  االقذفبرر

ت املي وكامل، ما كو ت أن يحد  قفرز   وعيرة  حرو بنرا  مشرروأ 
اقتصررررادي و نرررري واسررررع النذرررراق، وهررررذا ظاد ررررذ ظالمحررررررا  )أو 

ررراظقة الرررذرر  الزراعرررة، والمتمتلرررة فررري ررررل مرررا الوركرررا ، ادرأرررع الس 
رياحة والصررناعا  التقليديرة، ظا مررافة إلرى المحذررة  الصرناعة، الس 

، والمتمتلررة فرري قذرراأ االقتصرراد 01+04مسررة المشررار إليهررا )الخا
المبنررررري علرررررى المعرفرررررة، والرررررذي تنتقرررررل مرررررداه وأنرررررره إلرررررى مختلررررر  
القذاعا  ادرأرع اد رر  ويعمرل علرى تحردتتها وتذويرهرا لموالبرة 

 المشهد االقتصادي العالمي.

لررذلي أمررام هررذه المحذررا  والمشرراريع  رردرك قناعررًة حجرر  التحررديا  
راحة ونقل تجسيد ها على أر  الواقع،   رًا للومع الر اها في الس 

العالميرررة وعلرررى المسرررتو  المحلررري،  اصرررة مرررع تررردهور الومرررعية 
الو نيررررة مررررا العملررررة ادجنبيررررة فرررري  االحتيا يررررا الماليررررة وت لررررل 

ررنوا  اد يرررر  جرررا  اد مرررة النفذيررة وتراجرررع أسررعار الرررنف  فررري  الس 
ادسرواق العالميرة، و ظقرا  واسررتدامة عوامرل النجراح لخذر  التنويررع 
االقتصادي والخروج ما  ذر الترريز على قذاأ واحرد رمصردر 

 رئيسي للد ل تتوجا:

القتصررررادي، والتف يررررر فرررري إتررررال  ادهميررررة لمشررررروأ التنويررررع ا -1
رررز الرررد ل علرررى مصررردر واحرررد  الخذرررر المم رررا حدونرررت  تيجرررة لترر 

، مررا تتسرربا فرري ا تقررا  التررونير إلررى للدولررة العامررة لتمويررل الخزينررة
 ظقية القذاعا  االقتصادية عبر قنا  ا  فاق العمومي.

إراد  التايي ر والشروأ في تذبيد مخذر  التنويرع االقتصرادي،  -2
رد فعراًل فري البلردان الفقيرر  مرا حيرا المروارد الذبيعيرة،   جرده متجس 

على ع م تلي البلدان التي تمتلي مقدرا  معتبر  ما هذه الموارد 
ا الحر  أتا فشلت في اال تقا  إلى االقتصاد المتنو أ، لد  تذل  

وأذ  الجهد  حو عمل إصالحا  وتاييرا  في سبيل في االرتبا  
ظعيد  عا  ذر الترريز على قذاأ قتصادية و نية اواقامة قاعد  

 واحد.

أنبتت الشواهد التجريبية أن هنراك عوامرل مشرتررة فري البلردان  -3
الترري قامررت ظلصررالحا  لسياسرراتها مررا أجررل التنويررع االقتصرررادي 
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ياسرررررري  تسرررررره  فرررررري إ جاحهررررررا منهررررررا ترررررروفر عامررررررل االسررررررتقرار الس 
العمرل فري إ رار مشرترك مرع القذراأ ظا مرافة إلرى  واالقتصرادي،

خا ، مع الحر  على إقناعت في رو ت  رف مه  في عملية ال
 التنمية والتنويع االقتصادي.

م ما عوامل النجاح الدا لية، فلن هنراك  -4 ظا مافة إلى ما تقد 
مجموعة ما عوامل التوا ن الخارجية تعنر على إم ا يرا  التنويرع 
 االقتصادي، راال فتراح علرى االسرتتمار والخبررا  ادجنبيرة والعمرل

دار  علررررى ولرررروج ادسررررواق الدوليررررة للصررررادرا ، ظا مررررافة إلررررى ا 

الجي رررد  لمعرررردال  الصرررررف تجنبررررًا لحصرررو  تاييرررررا  مفاج ررررة فرررري 
 أسعار الصرف الحقيقية.

رررررذلي ومررررا أجررررل اسررررت ما  عمليررررة  جرررراح وتحقيررررد التنويررررع  -5
برد علرى الدولرة أن تحرر  علرى تروفير  االقتصادي فري الربالد، ال

لمعسسرررا  فررري القذررراأ الخرررا  والمبرررادرا  بي رررة مالئمرررة لعمرررل ا
الفردية، رالعمل مرما مفهروم الحورمرة الركريد  والشرفافية والحريرة 
االقتصررررررادية، ظا مرررررررافة إلررررررى تررررررروفير البنيررررررة التحتيرررررررة والقررررررروا يا 

مررة لعمرررل المعسسررا ، مررع اد رررذ بتحرردتتها ظمرررا  والتشررريعا  المن
 تتماكى والتذورا  في المشهد االقتصادي العالمي.

 

 (2016-2004: قيمة الصادرات واالحتياطي اإلجمالي للعملة الصعبة في االقتصاد الجزائري خالل الفترة )حقلم

 2008قبل األزمة المالية العالمية 

 2008 2007 2006 2005 2004 (مليار دوالر أمريكي)المؤشرات 
 :(F.O.B)الصادرا    

  المحروقا 

  01)المحروقا  ارج، 

32.22 
31.55 
0.67     

(2.1، 

46.33 
45.59 
0.74    

(1.6، 

54.74 
53.61 
1.13   

(2.1، 

60.59 
59.61 
00.98   

(1.6، 

78.59 
77.19 
1.40     

(1.8، 
 143.10 110.18 7.78 56.18 43.11 االحتيا ا  ا جمالية )بدون اها،

 34.99 39.73 36.66 27.36 23.72 ظعدد أكهر استيراد السلع والخدما 

 99.97 74.95 65.85 54.64 38.66 سعر وحد  صادرا  البترو  )دوالر/برميل،

 2008،عد األزمة المالية العالمية 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 المؤشرات

 :(F.O.B)الصادرا  
  المحروقا 

 01)المحروقا   ارج، 

45.186 
44.415 
0.77 

(1.7، 

57.090 
56.121 
0.96 

(1.7، 

72.888 
71.661 
1.22 

(1.7، 

78.620 
70.571 
2.048 

(2.82، 

65.823 

63.662 
2.161 

(3.28، 

61.172 
58.362 
2.810 

(4.59، 

35.138 
33.081 
2.57 

(5.85، 

29.668 
27.887 
1.781 

(6.0، 
 االحتيا ا  ا جمالية

 ،02))بدون اها،
148.910 162.221 182.224 190.661 194.71 179.61 144.67 114.39 

ظعدد أكهر استيراد السلع 
 ،02)والخدما 

36.405 38.326 36.765 36.516 32.78 28.19 25.92 / 
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Abstract:  

 In this paper  we are going to cover philosophy of economic variety. How we can exit from that 

model wich has one income resource to another model has variety of resources. The best method to do 

that is via analytic potential resources in Algeria Economic. How we can maximize benefits from this 

resources. We found from this analysis lack of  capacity production and limited Economic power in 

Algeria regardless huge capacity production and variety of Economic resources. Also we discovered 

the Economic reform was very slow in period we covered in this research. 

Keywords:  economy diversification, Algerian economy, developmental alternatives, economic 

engine. 
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