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 مقدمة :
, وفي الوقت الذي  خالل الثالث سنوات الماضية % 40 أكثر من في ظل تراجع اسعار النفط العالمي بنحو

الئتماني من إستمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة تصنيف احذرت فيه مؤسسة "ستاندرد اند بورز" لل

 يوما يترتب عليه من تباطؤ اقتصادات دول مجلس التعاون , حيث تشكل العائدات النفطية في المتوسط حوال

% من 75 ما يقرب من% من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي في حين تشكل الصادرات النفطية 46

تعالت اصوات االقتصاديين بضرورة زيادة التنويع االقتصادي في دول في ظل هذه االزمة و,  اجمالي الصادرات

ورغم ان جهود مجلس التعاون الخليجي المعتمدة بصورة رئيسية في دخلها القومي على صادرات النفط , 

يتعين على  التنويع االقتصادي المبذولة بدول المجلس قد حققت بعض التقدم في السنوات الماضية , اال أنه

تشجيع والشركات من أجل  مالالحكومات القيام بالكثير في هذا المجال , حيث يجب تعديل الحوافز المتاحة للع

 . االفراد على العمل في القطاع الخاص وحث الشركات على البحث عن فرص تصدير جديدة لالسواق العالمية
 

 

 

 

 

Abstract                                                                                                                                                     

With the global oil prices declined more than 40 percent in the past three years, 

while the warning standard &amp; poor's rating of continued low oil prices for 

a long period and the consequent slowdown in the economies of the GCC 

countries, where oil revenues on average about 46% of revenues in the GCC 

countries, while oil exports constitute approximately 75% of total exports , In 

the voices of economic crisis, the need for increased economic diversification 

in Gulf Cooperation Council countries adopted mainly in national income on 

oil exports, despite the efforts of economic diversification efforts in GCC 

countries have made some progress in recent years, however, Governments 

need to do much in this area, where you must modify the incentives for 

workers and companies in order to encourage people to work in the private 

sector and urged companies to search for new export opportunities for global 

markets .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االطار النظري : 

  التنويع االقتصادي 
 فهناك منالرؤية التي ينظر من خاللها الى هذه الظاهرة ,  تختلف باختالف اهيم متنوعة مف للتنويع االقتصادي

يرتبط التنويع  اخرون بهيكل الصادرات السلعية , حيث يربطه في حين ع باالنتاج وبمصادر الدخل ,يربط التنوي

االقتصادي بالسياسات الهادفة الى تقليص االعتماد على عدد محدود من السلع المصدرة التي يتقلب سعرها 

 وحجمها أو تخضع الى انخفاض مزمن .

  اتجاهان يفسران العالقة بين التنويع والنمو االقتصادي : وهناك

ن التخصص )انخفاض درجة التنويع أفي  ردو , وتري: يتمثل في نظرية المزايا النسبية لريكا االتجاه االول

 االقتصادي( محفزا هاماً ومصدراً للنمو االقتصادي .

ن النخفاض درجة التنويع االقتصادي وتركز االنتاج والصادرات أ: يتمثل في دراسات عدة  تبين  االتجاه الثاني

التنويع االقتصادي وعدم تركز االنتاج زيادة درجة ضرورة النمو االقتصادي , وبالتالي اثاراً سلبية على 

 والصادرات في عدد قليل من المنتجات والقطاعات االقتصادية .

ن التنويع االقتصادي يقود الى النمو , يرى الكثيرون أوخالفاً لما يراه االتجاه األول  -

 االقتصادي وذلك من خالل مايلي :

ت على عدد كبير من االنشطة تقليل المخاطر االستثمارية من خالل توزيع االستثمارا -1

 .االقتصادية 

نخفاض حصيلة الصادرات , نتيجة اعتماد الدولة على تصدير الناجمة عن إتقليل المخاطر  -2

 منتج واحد أو عدد محدد من المنتجات .

 زيادة انتاجية رأس المال البشري : -3

سعار الصادرات رفع معدالت التبادل التجاري , نتيجة توزيع مخاطر انخفاض الرقم القياسي ال -4

من تركز الصادرات في سلعة واحدة او عدد محدود  عدد كبير من السلع والخدمات بدالً  على

  من السلع والخدمات .

 : زيادة القيمة المضافة -5

حيث يعزز التنويع الرأسي الروابط االمامية والخلفية في االقتصادي , حيث تشكل مخرجات القطاع 

ما يساعد التنويع في توليد فرص عمل جديدة ومن ثم ارتفاع دخول مدخالت إنتاجية لقطاع اخر , ك

 عوائد عناصر االنتاج , وما يترتب عليه من ارتفاع القيمة المضافة المتولدة قطاعياً ومحلياً .

 تعزيز التنمية المستدامة : -6

 Acemoglu),  (Romer,1990),  (Dawe 1990)فقد أثبتت العديد من الدراسات منها دراسة 

and Zilibotti, 1999)  أن احد أهم أسباب تقلب معدالت النمو االقتصادي في العديد من الدول ,

الفقيرة يرتبط بضعف درجة التنويع االقتصادي , وذلك باعتماد العديد من الدول في انتاجها 

وصادراتها على عدد قليل من المنتجات وما يتبعه من تعرض اقتصاد هذه الدول لصدمات متكررة 

ت من تقلبات على االقتصاد الكلي , بالتالي فإرتفاع درجة التنويع ا تسببه هذه الصدما, وم

.االقتصادي ستؤدي الى استقرار معدالت النمو االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة 
(1)

 
 

في مقامه االول على تنويع مصادر الدخل يعتمد ن تحقيق التنويع االقتصادي وعلى الرغم من أ  -

 الهيكلن يترافق التنويع في ويع القاعدة االقتصادي , فالبد وأج , اال انه ال يفي بغرض تنواالنتا

نتاج مثل الصادرات , الواردات , مع التنويع في متغيرات اخرى مرتبطة بالدخل واال االنتاجي

ال يرادات الدولة , العمالة , وذلك انطالقا من كون التنويع االقتصادي ظاهرة متعددة االبعاد إ

داه الى متغيرات تقتصر على بنية الناتج المحلي واسهام القطاعات المختلفة في تركيبه , ولكن تتع

 جتماعية اخرى .اقتصادية وإ

 التنويع االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 

منذ أن اصبح النفط والغاز هما المصدران االساسيان والوحيد تقريبا للدخل في دول مجلس 

خليجي , فقد اخذت هذه الدول على عاتقها سياسة كبرى للتنويع االقتصادي والعمل على التعاون ال

 وذلك من خالل استثمار اموال النفط في اصول انتاجية اخرى تنفيذها , 

                                                 
(1)

 . 2014,  8-6ممدوح عوض , ص 



منذ  مجلس التعاونلدول  التنويع االقتصادي كأولوية اقتصاديةوهناك عدة اسباب وضعت مسألة 

 ه االسباب فيما يلي :اكتشاف النفط فيها , وتتمثل هذ

 .تذبذب اسعار النفط والطلب عليه  -1

تتبع نموذج الدولة  أن هذه الدول, ومن هذه المشكالت ,  مشكالت متعلقة بقضية التنمية -2

التوزيعية
(1)

وتحركه الدولة  هالذي يعتمد على بيع المواد البترولية , وهو نموذج تقود 

سم بتأخر كبير على مستوى االصول االنتاجية , ويستخدم العمالة االجنبية بصورة كبيرة , ويت

بالتالي فالنموذج ال يدعم مزيد من التنمية النه ال يساعد على توليد دخل ثابت وكافي للسكان , 

باالضافة الى انه ال يوفر فرص عمل لشريحة السكان والشباب المتعلمين تعليماً راقياً , وهي 

 .شريحة اخذة في التزايد في الوقت الحالي 
(2)

 

 التنويع االقتصادي في خطط التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي
(3)

 

تؤكد استراتيجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية بعيدة المدى في مجلس التعاون الخليجي على 

اد عتمأهمية التنويع االقتصادي , وتهدف هذه االستراتيجيات الى تعزيز التنمية المستدامة والحد من اال

استراتيجية على سبيل المثال عمل في القطاع الخاص للمواطنين ) الفرص  على عائدات النفط , وزيادة 

 استراتيجية,  2020, سلطنة عمان عام  2025المملكة العربية السعودية على المدى الطويل عام 

 (2030قطر عام تيجية استرا,  2030البحرين عام استراتيجية ,  2021االمارات العربية المتحدة عام 

على اعتراف ضمني بين واضعي السياسات بان دول مجلس التعاون  هذه االستراتيجياتوتتضمن 

 الخليجي يجب ان تتبع استراتيجية تنويع اقتصاداتها من خالل تطوير قطاعات التصنيع المختلفة .
 

  االستراتيجيات
اضية اتخاذ مجموعة من الخطوات استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقود الم

المهمة على طريق تنويع اقتصاداتها بعيداً عن االعتماد على النفط والغاز كمصدر اساسي للدخل 

القومي , فتم انشاء بنية تحتية , ووضع نظم تعليمية وصحية , باالضافة الى انشاء مجموعة واسعة 

المشروعات البارز في مجال التنويع  ومنحويلية التي تخدم السوق العالمي , من الصناعات الت

االقتصادي بدول المجلس , مشروع صهر االلمونيوم في البحرين , والمدن الصناعية في ينبع والجبيل 

وتتمثل استراتيجيات التنويع بالمملكة العربية السعودية , والموانئ العالمية في دبي , وغيرها , 

 ا يلي : االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي فيم

  السياسات المالية والضريبية 

 : تمثلت السياسات المالية في

محفظة متنوعة من االصول لتمويل االستهالك الحكومي في المالية في  تنويع االستثمارات  -

 المستقبل 

زيادة الضرائب والرسوم على القطاع غير النفطي للحد من االعتماد على عائدات النفط لتمويل  -

  .االنفاق العام

  التجارة واالستثمار االجنبي المباشرFDI 

اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من التدابير لتحرير التجارة وتعزيز االستثمار 

االجنبي المباشر , وشملت الجهود انشاء مناطق تجارة حرة في االمارات , وانشاء منطقة للتجارة 

                                                 
(1)

استطاع هذا النموذج في الواقع تحقيق عدد من النتائج االقتصادية واالجتماعية القوية , حيث قامت حكومات دول المجلس  

فرص التوظيف في القطاع العام , وزيادة االنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم , مما ساعد على رفع مستويات  بزيادة

المعيشة ودعم نشاط القطاع الخاص , خاصة في قطاعات البناء وتجارة التجزئة والنقل والمطاعم , اال أن هذا النموذج يعاني من 

)انظر نشرة صندوق النقد الدولي  اد لتقلبات عديد نتيجة تقلب اسعار النقط العالمية .نقاط ضعف كثيرة , مما يعرض االقتص

 ( 2014ديسمبر  23االلكترونية , 
 

       
(2)

 .2014,  9مارتن هفدت , ص  

  للمزيد من المعلومات انظر ,   (3)

Economic Diversification in theGCC: Past, Present, and Future, I M F staff  discussion note , 

december 2014. 

 



تعريفة جمركية مشتركة , ومن المتوقع ان يدخل  ,وتوحيدالحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي 

, باالضافة الى مشاركة  2015االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون حيز التنفيذ مع نهاية عام 

, باالضافة الى تحسين حرة مع الهند واالتحاد  االوروبي دول المجلس في اتفاقيات التجارة ال

 . البيئة المالئمة للتصدير في دول المجلس

دول  فيالى انخفاض نسبة االستثمار االجنبي المباشر   2011 تشير بياناتوبالرغم من ذلك 

قطاع المواد الكيميائية والمنتجات تم توجيهه في السعودية  FDI% من 20حوالي )المجلس , 

النفطية , وفي االمارات حوالي خمس االستثمارات في قطاع البناء والتشييد , وخمس اخر في 

 . (ويلقطاع التم

  التعليم 

% , لتقترب من المعدالت 90زاد معدل االلتحاق بالمدارس , وبلغ معدل محو االمية اكثر من  -

 العالمية .

 زيادة عدد المنح الدراسية في الخارج  -

 – 2004% من الدخل القومي خالل الفترة من 3.9زيادة متوسط االنفاق على التعليم ليصل الى  -

 %(4.6)متوسط نسبة االنفاق العالمي  الت العالمية .لتقترب من المعد 2013

  السياسة الصناعية 

وضعت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة لتنويع قطاعاتها االقتصادية الخدمات الصناعية, 

وتشمل الصناعات المرتبطة بالنفط , السياحة , الخدمات اللوجستية , خدمات النقل , الخدمات 

 المالية , مثل :

 لبحرين لالستثمار في القطاع المالي في الخارج )صناديق االوفشور(اتجاه ا -1

اتجهت االمارات وقطر الى تطوير خدمات النقل )شركات الطيران( , وتطوير الخدمات  -2

 اللوجستية , لتصبح مركز رئيسي للخدمات اللوجستية في الشرق االوسط .

 انشاء مدن اقتصادية في المملكة العربية السعودية -3

  ذلك كله لم يكن له التأثير الكافي على معدالت التوظيف واالنتاجية .اال أن 

استيراد التكنولوجيا المعقدة بسبب انخفاض  تتمثل فيبالرغم من ذلك هناك بعض المعوقات 

 .  االنفاق على االستثمار في البحث العلمي
 التنويع االقتصادي ) ما تم تحقيقه(

, فقد بلغ  2013 – 2000اعات غير النفطية خالل الفترة من زيادة انتاج القطتشير البيانات الى 

خالل الفترة % في دول المجلس  6.8النفطية حوالي متوسط النمو في الناتج المحلي للقطاعات غير 

 2000% عام 12فيما ارتفعت حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي االجمالي من المذكورة , 

شكل رئيسي من قبل المملكة العربية السعودية واالمارات العربية , مدفوعا ب 2013% عام 70الى 

 المتحدة .

في المقام االول بارتفاع اسعار النفط خالل السنوات  كبيرة لكن هذا االرتفاع كان مدفوعا بصورة

ومع النمو القوى للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي , فقد استطاع القطاع الماضية , 

في دول  تم خلقها مليون وظيفة 7يقرب من  عدد من الوظائف للمواطنين , فهناك ماتوليد  الخاص

لى الرغم مليون في القطاع الخاص , لكن ع 4.5منها ,  2010 – 2000وذلك خالل الفترة من  المجلس

% من الوظائف في القطاع الخاص يشغلها اجانب , في حين 88هناك حوالي من هذه االرقام اال أن 

 % من وظائف القطاع العام .70غل المواطنين حوالي ش

 – 2000وفي مجال تنوع الصادرات , فقد ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية خالل الفترة من 

% من الناتج 30% الى 13الصادرات غير النفطية )سلع وخدمات( من نصيب , حيث ارتفع  2012

 غير النفطي .المحلي االجمالي 

% من الناتج المحلي االجمالي غير النفطي 23-8ت صادرات السلع غير النفطية من في حين ارتفع

خالل نفس الفترة , وتمثلت اهم الصادرات السلعية في صادرات المنتجات الكيمائية وخاصة في 

 المملكة العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة .

السلعية غير النفطية مصدر قلق للجميع من حيث ويثير تركز صادرات الكيماويات في هيكل الصادرات 

 اعتمادها االساسي على النفط .



بالرغم من ذلك فان صادرات دول مجلس التعاون الخليجي تعد اقل تنوعاً من غيرها بكثير , 

زيادة صادرات الصناعات التحويلية في بعض البلدات الى رفع مستوى  يباالضافة الى ذلك لم يؤد

 ات .جودة مؤشر الصادر

وتشير المؤشرات الى ان المملكة العربية السعودية والكويت تشهد اكبر نسبة لتركز الصادرات , 

بحرين في حين تشهد االمارات العربية المتحدة وعمان تنوعاً في المنتجات التصديرية , بينما ال

 ً  .ًً وقطر تشهدا تغيراً طفيفا

 المعوقات  

جه التنويع , وهي تتعلق بسيناريوهات النمو في هناك عدد من المعوقات الهيكلية التي توا

االقتصاد العالمي , وازدواج النشاطات االقتصادية بين دول المجلس , والمعوقات الكبيرة التي 

االوضاع السياسية الطارئة في المختلة , كذلك ردود الفعل تجاه تعترض التجارة بين االقاليم 

بتعد بسهولة عن سياساتها المدروسة والمخططة متى المنطقة العربية تشير الى ان تلك الدول ت

تعرضت للضغوط لتعود الى الطرق التقليدية المتمثلة في تدخل الدولة والدور المهيمن للقطاع 

العام , بالتالي فان احتمال التنويع االقتصادي من خالل اصالحات اقتصادية محفوفة بالصعوبات 

اسية يعاني تراجعا كبيراً.السي
(1)

 

 ت : توصيا 

في اطار ما تم تنفيذه من سياسات في سبيل زيادة التنوع االقتصادي في دول مجلس التعاون 

الخليجي , وفي سبيل تحسين االنتاجية وتعزيز نمو القطاع الخاص غير النفطي , هناك مجموعة 

 من التوصيات الواجب االلتزام بها خالل الفترة القادمة : 

, وإنشاء روابط أفقية ورأسية قوية ية عالية االنتاجية تجمعات صناع االستثمار في انشاء -1

في , واالستفادة من تجربة كال من اندونيسيا وماليزيا والمكسيك قائمة على هذه التجمعات 

من خالل تركيزها على تجمعات صناعية محددة الى  هذه الدول استطاعت هذا المجال , حيث

اتها بالرغم من امتالكها قاعدة تكنولوجيا النهوض بمستوى التكنولوجيا وزيادة تطور صادر

 منخفضة في البداية .

, واالستثمار في رأس المال البشري لضمان توافر زيادة االستثمارات في البنية التحتية  -2

العمالة الماهرة , حيث يتطلب انشاء مجمعات صناعية توافر عمالة على مستوى عالي من 

 المهارة 

تقديم حوافز ضريبية وتقديم دعم للصادرات في  باالضافة الى, المناسبةاالعمال  بيئةتهيئة  -3

 القطاعات غير النفطية .

ة الصغيرة والمتوسطة , وتقديم الدعم الالزم من خالل التمويل والدعم من بنوك تنمية المنشأ -4

 مخاطر , وهيئات تشجيع الصادرات .التنمية , وصناديق رأس المال ال

, واستخدام رأس المال االجنبي لتعزيز المباشر  االجنبياالستثمار  وتشجيعحرية التجارة  -5

 القاعدة التكنولوجية في الصناعة .

زيادة التكامل العربي وسرعة تنفيذ مشروع السوق الخليجية المشتركة , بهدف زيادة حرية  -6

 والخدمات بين دول مجلس التعاون .عناصر االنتاج والسلع 
 

 :  المصادر
 

االقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , االنجازات واالتجاهات المستقبلية , فدت , التنويع مارتن ه -1

      . 2014,  116مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية , سلسلة دراسات عالمية  , العدد 

ت ادارة االعمال في دول مجلس ممدوح عوض الخطيب , التنويع والنمو في االقتصاد السعودي .المؤتمر االول لكليا -2

 . 2014التعاون الخليجي , 

 . 2014ديسمبر  23, نشرة الصندوق االلكترونية , صندوق النقد الدولي  -3

                                                 
Martin havdit , p. 10 , 2013 .   
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