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Abstract 

The structural transformation of countries moves them towards more sophisticated, 
higher-value products. Network analysis, using the Product Space Methodology (PSM), 
guides countries towards leading export sectors. The identification process rests on two 
pillars: (1) available opportunities, that is, products in the product space that the country 
does not yet export which are more sophisticated than its current exports; and (2) the stock 
of a country’s accumulated productive knowledge and the technical capabilities that, 
through spillovers, enable it to produce slightly more sophisticated products. The PSM 
points to a tradeoff between capabilities and complexity. The methodology identifies very 
basic future products that match the two countries’ equally basic capabilities. Top products 
are simple animal products, cream and yogurt, modestly sophisticated plastics, metals and 
minerals such as salt and sulphur for Egypt; and slightly more sophisticated products such as 
containers and bobbins (plastics) and broom handles and wooden products for Tunisia, 
which is the more advanced of the two countries. A more interventionist approach steers the 
economy towards maximum sophistication, thus identifying highly complex manufactured 
metals, machinery, equipment, electronics and chemicals. Despite pushing for economic 
growth and diversification, these sectors push urban job creation and require high-skill 
workers, with the implication that low-skilled labour may be pushed into unemployment or 
into low-value informal jobs. A middle ground is a forward-looking strategy that takes 
sectors’ shares in world trade into account. This approach identifies medicaments in the 
chemicals sector; seats (e.g. car and aeroplane seats) in the “other highly manufactured” 
sector; inflated rubber tyres in the chemicals community (plastics and rubber); containers, 
bobbins and packages of plastics also in the plastics and rubber section; and articles of 
iron and steel in the metals sector for Egypt. The top product for Tunisia is furniture in the 
highly manufactured and special purpose goods community, followed by three products in 
plastics and rubber in the chemicals community, and finally three machinery sectors.  

 ملخص
من  (PSM)منھجیة فضاء المنتجات وتقوم وأعلى قیمة؛  تعقیدامنتجات أكثر إنتاج نحو  الدولل الھیكلي والتح یدفع

تحدید ھذه القطاعات على ركیزتین ھما:  ویعتمد .بتوجیھ البلدان نحو القطاعات التصدیریة الرائدة تحلیل الشبكاتخالل 
أكثر  لكنھا فى الوقت ذاتھ والتي لم تقم الدولة بتصدیرھا بعد  فضاء المنتجاتالفرص المتاحة، أي المنتجات في  )1(

مكنھا من خالل ة اإلنتاجیة المتراكمة للدولة والقدرات الفنیة التي تُ ) مخزون المعرف2من صادراتھا الحالیة؛ و( تعقیدا
فى  إلى حد ما تعقیدامن إنتاج منتجات أكثر  - spillover effect الجانبىأثیر التأو ما یسمى ب - غیر المباشر التأثیر

 product منتجال تعقیدمستوى مقایضة بین القدرات و إلى فضاء المنتجاتمنھجیة تشیر و. فترات مقبلة
sophistication  ُالتي تتوافق مع القدرات  ، تلكفي المستقبل  لتصدیرھابسیطھ جدا منتجات المنھجیة حدد ؛ حیث ت

المنتجات الحیوانیة البسیطة، مثل القشدة والزبادي،  مقدمة ھذه المنتجات،. ویأتي في للدولتین وغیر المعقدةالبسیطھ 
ا بعض الشيء النسبة لمصر، ومنتجات أكثر تعقیدبوالكبریت  األمالحوالمعادن مثل  دالتعقیمتوسطة البالستیك منتجات و

بین ا كثر تقدماألوھي مثل الحاویات وبكر الخیط (البالستیك) ومقابض المكنسات والمنتجات الخشبیة بالنسبة لتونس، 
 كالذى تحققھ التعقید مناالقتصاد نحو أقصى قدر دفع أكثر تدخال للسیاسة الصناعیة  ااتباع نھجشأن لكن من و. البلدین

تدفع  ورغم أن ھذه القطاعات. والتعقید التصنیع عالیةالمعقدة  واآلالت والمعدات وااللكترونیات والمواد الكیمیائیة المعادن
مرتفعة خلق فرص عمل في المناطق الحضریة وتتطلب عمالة ت ھاإال أن، وتنویع المنتجاتالنمو االقتصادي  نحو تحقیق

إلى وظائف منخفضة القیمة اتجاھھا البطالة أو  فيالعمالة منخفضة المھارات  سقوطاألمر الذي قد یؤدي إلى ، المھارات
ة في بة القطاعیوضع استراتیجیة مستقبلیة تأخذ في االعتبار األنص یمكنوسط حل ، وكلذلكفي القطاع غیرالرسمي. 

األدویة في قطاع الكیماویات، والمقاعد (مثل مقاعد المنھج التى یحددھا لنا ھذا  اتمنتجتأتى على قمة الو. التجارة العالمیة
المواد مجموعة ؛ واإلطارات المطاطیة في "التصنیع ةعالی يخراأل قطاعات ال"مجموعة السیارات والطائرات) في 

أیضا في قسم البالستیك  یكیةتواألغلفة البالس الخیط وبكر البالستیك وحاویات عیة أوالكیمیائیة (البالستیك والمطاط)؛ و
والمطاط، ومصنوعات الحدید والصلب في قطاع المعادن بالنسبة لمصر. أما بالنسبة لتونس فإن المنتج األول في السلع 

والمطاط في  البالستیك في، یلیھ ثالثة منتجات ھو األثاث والمصنعة ألغراض معینةوالتخصص عالیة التصنیع 
 .وأخیراً ثالثة قطاعات لآلالت الكیماویات،
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 فضاء المنتجاتتحدید القطاعات الرائدة في مصر وتونس باستخدام منھجیة  : التصدیر من أجل النمو

 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) / التنمیة لسیاسة األلماني المعھد 1

 مقدمة -1

دون أن تنزلقا إلى حرب  2011مصر وتونس الدولتان الوحیدتان اللتان مرتا بتجربة الربیع العربي في عام تعتبر 
حیث تواجھان تحدیات اقتصادیة متنامیة، مثل  شعبیھماإال أن كلتا الدولتین غیر قادرتین على تلبیة طموحات  1.أھلیة

 .البطالة بین الشباب وتضخم القطاع العام

 المشتركألنھ على الرغم من تاریخھما السیاسي  ؛مصر وتونس حالتین مثیرتین لالھتمام بشكل خاص وتمثل
في  كال البلدین تتركز صادراتھما، فا نتائج مختلفةتحقق إال أنھماالسیاسة االقتصادیة،  فيومساراتھما المتشابھة 

التحول رغم ھذا التشابھ إال أن ولكن  .التعقید، خاصة مصرصادرات محدودة سالل ب ویتسمانالھیدروكربونات 
في التكوین طویلة األجل مستمرة تحوالت بالتحول الھیكلى یعرف و، منھ في مصر أكبركان تونس الھیكلي في 

 ،)Kuznets, 1971; Pasinetti, 1981; Ricardo, 1817; Rodrik, 2007دراسات  القطاعي لالقتصاد (انظر
مثل الزراعة والتعدین واالتجاه نحو التصنیع أو  البسیطھ أو البدائیةوتتضمن ھذه العملیة االبتعاد عن القطاعات 

عالقة  حیث توجد ؛عقیداتواالتجاه نحو إنتاج أكثر  تنویع الھیكل اإلنتاجي لالقتصاد الخدمات عالیة القیمة، بما في ذلك
 ,de Ferranti, Perry, Foster, Lederman, & Valdés موجبة بین تنویع الصادرات والنمو (على سبیل المثال

2005; Feenstra, Lipsey, Deng, Ma, & Mo, 2005 الشریحة الدنیا من البلدان مرتفعة  في)، على األقل
 Brenton, Saborowski, Staritz, & von Uexkull, 2009; Cadot, Carrere, & Straussالدخل  (مثل 

Kahn, 2008; Klinger & Lederman, 2004; Sannassee, Seetanah, & Lamport, 2014)   ویخلق
، مما یؤدي إلى خلق فرص عمل، القطاع الخاص نمو وتوسعنمو الصادرات والتحول الھیكلي فرصا مجدیة تعمل على 

 .الة بین الشبابومن ثم تخفیف وطأة مشكالت البط

تونس  اتخذتھا، فإلى أي مدى عملت الخطوات األولیة التي الفوارقفي ھذه  یجعلنا نبحثالبلدین  في أداء تباینوھذا ال
ھذه الدراسة تقوم في ھذا اإلطار نحو التنویع والتحدیث على تمكین البالد من اتخاذ خطوات أكثر طموحا في المستقبل؟ 

 The Product Space) فضاء المنتجاتمنھجیة  بدائلوتونس باستخدام مزایا المستقبلیة لكل من مصر بتحدید ال
Methodology, PSM)   من دراسةet al. Hausmann كما تناقش بعض  ،) التالیةلمراجع في الفقرة (انظر ا

 .نھج التطبیقالقوة والضعف في  أوجھ

ال یوجد إجماع حول كیفیة توجیھ االقتصاد نحو ھذا إال أنھ اإلجماع على ضرورة التنویع والتغییر الھیكلي،  برغم
دراسة  ستخدمحیث تُ  لتجارة، لتعزیز النموبأنماط التنویع األكثر إنتاجیة، ومن ثم ا أن تتنبأالتغییر. وحاولت نماذج حدیثة 

االقتصاد  توجیھتعمل على  نشطھسیاسة صناعیة  رسمكأساس ل تاالمنتج فضاءل تاتحلیل الشبكھوسمان وآخرین 
 صدرة حالیا. إنتاج المنتجات المُ التى تتشابھ القدرات والمھارات الالزمة النتاجھا تلك المستخدمھ فى لقطاعات ل

نحو  الدول تدریجیامن شأنھا أن تقود وبالتالي التعقید  /رمن التطوقلیال مستویات أعلى بجدیدة ھذه القطاعات ال وتتسم 
 ;Hausmann, Hwang, & Rodrik, 2005; Hausmann & Klinger, 2006(في المستقبل  التعقیدمزید من 

Hausmann, Klinger, & Lopez-Calix, 2010; Hausmann et al., 2011; Hidalgo, Klinger, 
Barabási, & Hausmann, 2007.( 

إنتاجھا في المحتمل المنتجات التي من  مع التي یتم تصدیرھا حالیا proximityالمنتجات  تقاربالتركیز على بو
 ھذا النھج مع نظریة النمو غیر المتوازن، التي طالما جادلت بأن البلدان النامیة یجب أن تنوعیتناقض المستقبل، 
 ,Hirschman, 1969; Singerدراسات انظر تطویر الروابط األمامیة والخلفیة ( ، ال سیما من خاللصادراتھا

1958; Streeten, 1969(. على سبیل المثال لنأخذ و، أحیانا في االقتصادات المفتوحة قد یفشلھذا التنویع  إال أن
 ھاإنتاج بدافع -مصر مثال ف. والمنسوجاتخام الالقطن  وھما بقوة في سلسلة إنتاج المالبس الجاھزة صناعتین مرتبطتین

إلى منظمة التجارة ھا انضمامإال أن  ،ا تطویر صناعة المنسوجاتدائمحاولت  - التیلةقطن عالي الجودة طویل لل
وذلك  )El-Haddad, 2012( ھذه الصناعة تقریبااء ختفوالتى ادت بدورھا ال العالمیةلمنافسة أدخلھا في ا العالمیة

أن القدرات ذلك ب فضاء المنتجاتالصناعتین. وتفسر منھجیة على الرغم من الروابط األمامیة والخلفیة الواضحة بین 
صناعة المنسوجات ل الالزمة، تختلف اختالفا كبیرا عن تلك والمیاه، مثل المناخ ارات الالزمة إلنتاج القطن الخاموالمھ

 أیضا.المنسوجات وف ینجح تلقائیا في إنتاج ال یعني أنھ سالقطن، إنتاج  فيبلد ما  نجاح وبالتالي، .كثیفة رأس المال
وبمجرد رفع الحظر  ،ردئتنتج أقمشة منسوجة بشكل  تحول القطن المصري عالي الجودة إلى خیوط خشنةبالفعل و

                                                 
تونس ومصر ولیبیا والیمن وسوریة ( الدول الست الرئیسیة التي شھدت اضطرابات كبیرة مقارنة بباقي دول الربیع العربي بین أي من 1

 .)والعراق

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Streeten
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التعریفة  على 2004 -2000خالل الفترة من ة كبیر اتتخفیض وإجراء ،1998الواردات من المنسوجات في عام  عن
الواردات بینما ارتفعت في السابق، انھارت صناعة المنسوجات التي كانت مفروضة  على الوارداتالباھظة الجمركیة 

 .المستوردة واألقمشة من المنسوجات

إلى حد كبیر  ختلفت، في المستقبلتنویع الصادرات الطبیعى لھیكل ال، والتي تحدد فضاء المنتجاتفإن منھجیة  وبالتالي
عامل الصناعات على أنھا متصلة رأسیا من خالل الروابط األمامیة ، الذي یُ المتعارف علیھ المعیاريالنھج عن 

 .والخلفیة

الخلفیة التاریخیة للبلدین والفوارق بینھما، في حین یستعرض الجزء  من الدراسة الجزء التالي في ھذا السیاق، یناقش
. فضاء المنتجاتالبلدین في  وضعكذلك و .Hausmann et alفي دراسة  فضاء المنتجاتالث مقدمة لمنھجیة الث

یناقش الجزء الخامس ، في حین البدائل، باإلضافة إلى اثنین من فضاء المنتجات منھجیةویعرض الجزء الرابع نتائج 
  یتضمن الجزء السادس الخاتمة.وأوجھ القصور المحتملة في المنھجیة، 

 مصر وتونسبین  لتباینا  -2

كما یستعرض الھیاكل  للدولتین، االقتصادیة السابقة على السیاسة ف بصورة مختصرةھذا الجزء إلى التعر ھدفی
؛ حیث إن ھذه المتغیرات توضح درجة التحول الھیكلي في واالنتشار والتعقیدز من حیث التنویع والترك لھمااالقتصادیة 

فوضع الدولة الیوم ھو ؛ في المستقبلالفرص  لخلقأیضا  ولكن، وھو أمر مھم لیس فقط بالنسبة لنمو اإلنتاجیة دولةكل 
في المستقبل.  وضعھاھو ما یحدد الیوم  فضاء المنتجاتالدولة في  وضعباألحرى ، أو ما یحدد وضعھا في المستقبل

التي فھم النتائج على ثم ومن للصادرات،  العالمي المنتجاتفضاء في  دولةوضع كل  علىھذه المتغیرات  تعمللذلك و
 .فیما بعد نحصل علیھا

 الرئیسیة للسیاسات االقتصادیة في مصر وتونس منذ استقاللھما العالمات  2-1

كل فالتنمیة االقتصادیة؛  تحقیقلالذي اتبعاه  المشترك النھجتشترك مصر وتونس في كثیر من السیاسات المتأصلة في 
 )، وزیر التخطیط واالقتصاد1969-1961() في مصر، وأحمد بن صالح 1970-1956جمال عبد الناصر (من 

 داخلیة المنحى سیاسة صناعیة انتھجاأول رئیس للبالد بعد االستقالل،  ،أثناء حكم الحبیب بورقیبة ،التونسي الوطني
من القرن العشرین منذ منتصف الستینیات  شھدت تونس ومصركما  تھدف إلى إحالل الواردات.والقطاع العام،  یقودھا

نصیب  إال أن، 2010إلى  1995الفترة من  حتىذلك و )، على التوالي2.74و 2.94متشابھة (بمتوسط  معدالت نمو
 .)1(الشكل  تقریبا 50%في مصر بنسبة أعلى من نظیره في تونس ظل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

"سیاسة الباب المفتوح"، أو  نحو ما یُطلق علیھ رسمیا واتجھتاعكست الدولتان ذلك النموذج وفي نفس الوقت تقریبا 
)، ورئیس الوزراء، 1981-1971وھو نموذج اقتصاد مختلط انتھجھ الرئیس أنور السادات في مصر ( -االنفتاح

الصادرات، وإن  وتعزیزإحالل الواردات سیاسات )، في تونس. وجمع ھذا النموذج بین 1980-1970ھادي نویرة (ال
بالنسبة لمصر، فقد ركزت اإلصالحات على تحریر سعر الصرف واألخیرة بصورة أكبر. بقت تونس ط كانت

نظمتا  االستثمار األجنبي المباشر ولكنوالواردات من السلع االستھالكیة. إال أن كال البلدین شجعا القطاع الخاص و
 مرافق العامة، واستمرتا في دعمللبشكل صارم النفاذ إلى األسواق وتخصیص الموارد، وحافظتا على احتكار الدولة 

عملت شركات القطاع العام في حیث  من جانب الدولة، االئتمان منخفض التكلفةاستمرار توفیر  لقطاع العام من خاللا
 ونتیجة لذلك 2واجھت صعوبات.ما یتم إنقاذھا إذا كان " وsoft budget constraints إطار "قیود میسرة للمیزانیة

 یمثل قوة سیاسیة واقتصادیة كبیرة، مما جعل ھذه المرحلة مرحلة التحریر الجزئي.ظل القطاع العام 

                                                 
العوائد یتم زیادة اإلنفاق عن ألن  والعوائد اإلنفاقالعالقة الصارمة بین  تیسیر من خاللالقیود المفروضة على المیزانیة  تیسیر یتم  2

ھذه المساعدة، باحتمال كبیر الحصول على ھو أن یتوقع صانع القرار والدولة. وھناك شرط آخر للتیسیر میزانیة  تغطیتھا من خالل
أول من استخدم ھذا المصطلح، ثمة طرق مختلفة  ووھ ، Kornai ). ووفقا لكورنايKornai, 1986في سلوكھ ( توقعھ ھذاویؤثر 

) األسعار اإلداریة 4و) االئتمان المیسر 3، المیسرة) الضرائب 2 المیسر،) الدعم 1لتیسیر قیود المیزانیة الخاصة بالشركات من خالل: 
  ).Kornai, 1986المیسرة (
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 أ-2016، البنك الدولى، مؤشرات التنمیة الدولیةباالعتماد على  المؤلفة، المصدر:

إلى جانب مرحلة االستھالك التي ھیمنت على فترة  1979و 1973عامي  النفط فيصدمتي أسعار  وفي أعقاب
عجز زداد الضغط على الموارد من النقد األجنبي، وارتفع إالسبعینیات وحتى جزء كبیر من ثمانینیات القرن العشرین، 

فقط في تونس)، وتراكمت الدیون بصورة كبیرة. ففي مصر ارتفع الدین  4.5 %في مصر، و 18%الموازنة (
إلى  1970من الناتج المحلي اإلجمالي) في عام  %26ملیار دوالر ( 2الخارجي بأكثر من عشرة أضعاف: من أقل من 

ملیار  50شر سنوات فقط، وإلى ما یقرب من عغضون من الناتج المحلي اإلجمالي) في  %92ملیار دوالر ( 21نحو 
أصغر كثیرا مقارنة تونس، فنظرا لكونھا في أما من الناتج المحلي اإلجمالي) في أوائل التسعینیات.  %116دوالر (
ملیار  0.6: من ر ضعفاثالثة عشارتفع التونسي إال أن الدین الخارجي ، أدنى كثیرا النسبكانت ھذه فقد ، 3بمصر

من الناتج المحلي اإلجمالي)  %63ملیار دوالر ( 7.7إلى  1970ام من الناتج المحلي اإلجمالي) في ع %42دوالر (
النقد من موارد المن الضغوط على  مزید وضع المیزان التجاري إلى الحاد في عجزال أفضى. كما 1990في عام 
 األجنبي.

، 1986في عام إلصالح االقتصادي والتكیف الھیكلي ل اتونس برنامج انتھجت، المتردي لوضع االقتصاديا ولمواجھة
كما بورقیبة ومبارك، على التوالي.  كل من حكم إبان، وذلك 1991بعد بضع سنوات في عام ولكن مصر  وتبعتھا

. 1987عام  قام بھ فيبعد عام واحد من االنقالب الذي  في تونسبرنامج اإلصالح االقتصادي استمر بن علي في تنفیذ 
اإلصالح االقتصادي بالسمات  يواتسم برنامج ،في اقتصاد السوق العالمي الدولتینه الفترة تعمیق اندماج ھذ وشھدت

القتصاد الكلي للحسابات الخارجیة، استقرار اتحقیق التي تدعمھا المؤسسات المالیة الدولیة: استھداف المعتادة للبرامج 
تبني و، بصورة أكبرا من خالل تشجیع التوجھ نحو السوق عمقإصالحات أكثر  تنفیذالبدء في مع  العامة والموازنات

شكل تحریر التجارة حجر الزاویة والمركزیة وتحریر االقتصاد من خالل الحد من تدخالت الدولة وتشوھات األسعار. 
الموجة  ضمنتونس  كانتحیث ، 1995إلى منظمة التجارة العالمیة في عام  ن، فانضمت الدولتافي عملیة اإلصالح

 ھاتبعتو، اقیات الشراكة في ذات العاممتوسطیة ووقعت اتفة التي انضمت إلى الشراكة األوروالعربی البلداناألولى من 
في البلدین . وخالل ھذه المرحلة بدأ الناتج المحلي اإلجمالي المطلق للفرد 2001مصر بعد ذلك بعدة سنوات في عام 

متوسط  تجاوز؛ حیث )1(الشكل  األوروبیةمصر إلى السوق  نفاذربما بسبب تأخر  وضوحا،ینحرف بصورة أكثر 
غیر الدولتین بصورة  نفاذالتي شھدت سنوات ال خالل) %2.7(نظیره في مصر  بكثیر )%3.5( معدل النمو في تونس

 ).1995-2001إلى األسواق ( 4متكافئة

                                                 
 في تونس. نظیرهملیون نسمة یمثل تقریبا أكثر من ثمانیة أضعاف  91في مصر البالغ أكثر من  عدد السكان 3
مما یحد من المنافسة  یر صحیحتتمتع الدولتان بإعفاء من التعریفات الجمركیة عند النفاذ إلى أسواق االتحاد األوروبي، ولكن العكس غ  4

 األوروبیة. 
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تھدف إلى إحداث تأثیرات دائمة  عمقا، إصالحات اقتصادیة أكثر 2004وشھدت المرحلة التالیة، والتي بدأت في عام 
وشملت اإلصالحات خفض الرسوم والتعریفات الجمركیة،  على أي استراتیجیات باقیة إلحالل الواردات في البلدین.

، أي أشخاص ذوي خبرة مھنیة ولكن لیس لدیھم جدول أعمال سیاسي متخصصین واستبدال السیاسیین بتكنوقراط
عي لدعم اإلصالحات الكبیرة التي بذلتھا تونس للحفاظ على التماسك االجتمامعین. وعلى الرغم من الجھود 

)، إال أن سلسلة الثورات العربیة، أو ما یسمى Erdle, 2011(  استقاللیةقوة و وتواجد نقابات مھنیة أكثرالنیولیبرالیة، 
 .2011ثم امتدت بعدھا إلى مصر في  2010لعربي، اشتعلت في تونس عام بالربیع ا

تزاید دور الجیش في ومصر، في عودة إلى سیطرة الدولة الدت الفترة األخیرة التي أعقبت االنتفاضة في البلدین وشھ
عزى إلى وجود یُ  األمر الذيزیادة القمع السیاسي مع ، واتباع مزید من التدابیر الحمائیة بصورة ملحوظة االقتصاد

 7%و 12%إلى  عجز الموازنة والحساب الجاريوارتفاع ؛ )%33( الشباببین بطالة الوأزمة حادة في النقد األجنبي 
مستوى لھ  ألعلىالتضخم  وارتفاع؛ 100%الحكومي فضال عن تجاوز الدین من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي؛ 

 من ذات العامنوفمبر  في 19%مرتفعا إلى ، 2016في أغسطس % 15أكثر من التضخم  حیث سجلفي سبع سنوات. 
)Central Bank of Egypt, 2016 .(فخالفا  ؛من مصر كثیراأفضل  نتائجحققت تونس على الجانب السیاسي و

مصر  ھ فيكثیرا منأقل تحول البالد نحو الدیموقراطیة، كما أن عجز الموازنة في تونس  الجیش التونسي، دعم لمصر
 مقابل 4.9%نصف معدل التضخم في مصر (الذي یبلغ أقل من  ، وكذلك التضخمالناتج المحلي اإلجمالي)من  %4.5(

 –الحساب الجاري فضال عن تفاقم العجز في وذلك ). World Bank, 2016c( 2016في عام في مصر)  %9.4
  22.6 %و ؛بین الشباب)( 36% ؛15.4% والبطالة –) World Bank, 2016a, 2016b( 2014في عام  %9

 .)لنساء(بین ا

 مقابل االقتصاد التونسي ھیكل االقتصاد المصري   2-2

 حیث یشكل. خاصتجاه تحویل االقتصاد الموجھ إلى اقتصاد  ، وإن كان متباینا،مصر وتونس بعض التقدمأحرزت 
والتي ارتفعت )، بالقیم النسبیة( ةالخاصات االستثمارب مقوماً  نظیره المصري تقریبا ضعفالقطاع الخاص في تونس 

 1991عامي  خالل الفترة بین 21%) إلى نحو %15.92من الناتج المحلي اإلجمالي ( 16%نسبتھا من أقل من 
االئتمان  حجم فإنالفترة. وبالمثل، خالل ذات  10.5%إلى فقط  7.6%من في مصر بینما ارتفعت  ،في تونس 2010و

 ادي والتكیف الھیكليتطبیق برنامج اإلصالح االقتصفي بدایة  مصر،بضعف مثیلھ في تونس المقدم للقطاع الخاص 
 ففي، 2015مصر بحلول عام في  نظیرتھاأضعاف مستویات االئتمان في تونس ثالثة بلغت ، و2010وفي  1991في 

مصر  فقط في 27%قد بلغت  النسبة نجد أن ھذه ،80% في تونس للقطاع الخاص المقدم حین بلغت نسبة االئتمان
)World Bank, 2016a .( تقریبا العاملة  ةلقطاع العام ربع القواوتبلغ نسبة التشغیل في) و  25%نحو في البلدین

، على في مصر وتونس 2016في عام  نصیب الفرد من التشغیل في القطاع العام 6%و 7%: من قوة العمل %20
 في الملحق). 1-شكل مالعالم (انظر ال بباقي دولمقارنة التوالي)، وھي نسبة كبیرة 

استمر االنفتاح التجاري لمصر (نسبة حیث  ؛بالضعفمصر في االقتصاد العالمي  اتسم اندماجتونس، وخالفا ل
في عام  48%من في التدھور الصادرات والواردات غیر النفطیة من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي اإلجمالي) 

من  نموا مطردا تونس االنفتاح التجاري في شھد). بینما 2010في عام  %41( 2015فقط في عام  30%إلى  1991
الشرق األوسط  منطقة جمیع البلدان في متجاوزا بصورة كبیرة 2014عام  في 87.9%إلى  1991في عام  %78

، اتسعت الفجوة بین وبوجھ عام .52%متوسط االنفتاح التجاري بھا حالیا التي یبلغ و،  (MENA)وشمال أفریقیا
 في قبل الربیع العربي مباشرة، فمصر مع مرور الوقتفي  هونظیرنصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في تونس 

دوالر  4177إلى  مرتفعامصر  نظیره في كثیرا في تونس نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي فاق 2010عام 
السیاسات الصناعیة واالقتصادیة اختالف یعكس أیضا  ھولكنفقط حجم البلد وال یرجع السبب في ذلك إلى  ).1(الشكل 

 .الدولتانالتي اتبعتھا 

 الصادرات الھیدروكربونیةحیث بلغت حصة  یة.صادرات الھیدروكربونالعن  بعیداً تنوعا  أكثرتونس كما أن صادرات 
 World) (25.7%مصر (لتقریبا ثالثة أضعاف ذلك  مقابل، 2015في من إجمالي الصادرات فقط  8.9%تونس ل

Integrated Trade Solution (WITS), 2016 ،( زیادة اعتماد مصر على القطاعات القائمة  یشیر إلىوھو ما
، ارتفعت ھذه النسبة 2010وتحدیداً فى عام  أنھ قبل تراجع أسعار النفطمع األخذ فى االعتبار  .الطبیعیة على الموارد

 ھیرشمان-ھیرفندال وینعكس ھذا التنویع المحدود في مؤشر بالنسبة لتونس). %15.9( لمصر 35%إلى 
Herfindahl-Hirschman  بالنسبة تحسن  بینما ،بشكل مطرد بالنسبة لمصر تفاقم لقیاس تركز المنتج، والذي
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 فيتونس ضعف  3.5قبل أن تصل إلى في المؤشر مصر  نقاطحیث تضاعفت  - بین البلدین اتسعت الفجوةو .لتونس
إلى أقل بقلیل من وتراجع لمصر  0.069إلى ؛ 2010لتونس في عام  0.026مقابل ، مصرل 0.046من ( 2015عام 

صدمات للتأثر بصورة كبیرة بعرضة مصر  أن ر إلىیاألمر الذي یش ).1، الجدول 2015في عام لتونس  0.02
 .التغیرات في أسعار المواد الھیدروكربونیة الناجمة عنالتجارة 

 نوات مختارة)لقیاس تركز المنتج (س  Herfindahl-Hirschmanھیرشمان -: مؤشر ھیرفندال1الجدول 

 

2010 2012 2013 2014 2015 

 0.069 0.068 0.067 0.071 0.046 مصر

 0.020 0.021 0.025 0.025 0.026 تونس

 ،الدول المصدرةمنتجات لالقیمة التجاریة  انتشار یقوم بقیاس مستوىلقیاس تركز المنتج   Herfindahl-Hirschmanمالحظة: مؤشر 
مما یشیر إلى أن ھذه  1على نقاط تقترب من في المؤشر فالدولة التي تتركز غالبیة القیمة التجاریة لھا في عدد قلیل من المنتجات تحصل 

التجاري  الوضعتراجع المؤشر إلى تنوع  قد یشیر بمرور الوقت، تركز المنتج وبقیاس الدولة المصدرة عرضة للتأثر بالصدمات التجاریة.
یشیر ارتفاع المؤشر إلى تركز الصادرات في عدد أقل من القطاعات، بینما و؛ 1نطاق قیم من صفر إلى  یتخذ المؤشرحیث للدولة المصدرة. 

 .الدولة التي یكون لدیھا حافظة متنوعة من الصادرات یقترب المؤشر الخاص بھا من الصفر
 .WITS (2016) database, mirror dataالمصدر: 

نصیب الفرد من مرتفعة، بل إن معیشیة ت بالكامل بمستویان لسكاایتمتع  ألنلنفط امصر من  معطیات تكفيال 
في قطاع النفط، مثل  طیات البلدان األخرى األقل تخصصامن احتیاال یمثل سوى نسبة ضئیلة احتیاطي النفط في مصر 

بشكل كبیر على النفط مقارنة بالدول  ي یعتمدمصرالاد قتصإال أن االسنغافورة وكندا وھولندا وأسترالیا وبلجیكا. 
). أ-2، مثل الصین والھند والوالیات المتحدة (الشكل یةصادرات النفطالالتي لدیھا نفس نصیب الفرد من األخرى 

حجم التي لدیھا نفس الشرق األوسط وشمال أفریقیا األخرى المختارة منطقة ، جمیع بلدان )DZAوباستثناء الجزائر (
مصر أكبر  ھذه المنتجات في ز، بل إن تركمصرأقل من بھا الھیدروكربونات  منتجات تركزالھیدروكربونیة  الثروة

التي لدیھا نفس مستوى اإلنتاج أو أكبر، البلدان الصناعیة بمقارنة ضعیف  ھاداءوبالنسبة لتونس، فإن أمنھ في سوریة. 
، التي تقع على یسار شمال أفریقیا مثل إسرائیل واألردن ولبنانحتى بالمقارنة مع بلدان أخرى في الشرق األوسط وو

 من مصر. كثیراتونس أفضل أداء ومع ذلك،  .كال البلدین

كنسبة من سلة الصادرات النفطیة  حیث تراجعت، 2013ع أسعار النفط بدءاً من عام منذ تراجتغیر الوضع إال أن 
مستویات  التي لدیھا نفسكثیر من البلدان یزال ھناك  ال ولكن .ب)-2(الشكل  لبلدین إلى النصف تقریبالالصادرات 

 .تركز أقلباإلنتاج النفطي ولكن 

 من إجمالي الصادرات في البلدان المختارةكنسبة الصادرات النفطیة ونصیب الفرد من الصادرات النفطیة  :2 شكل
 2008أ: -2 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 2015ب: -2 شكل
 

: ةالشرق األوسط وشمال أفریقیا المتضمنمالحظة: البلدان في منطقة 
اإلمارات، والجزائر، ومصر، وإسرائیل، واألردن، ولبنان، والسعودیة، 

 وسوریة، وتونس.
 World Bank (2016a) and WITS؛ ةحسابات الباحثوفق المصدر: 

(2016) database . 

: ةمالحظة: البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا المتضمن
، والمغرب، والكویت، والجزائر، ومصر، وإسرائیل، واألردن، البحرین
  .وقطر، والسعودیة، وتونس والیمن، وُعمان

 World Bank (2016a) and WITS؛ ةحسابات الباحثوفق المصدر: 
(2016) database . 
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 طلق علیھ مؤشر التعقید االقتصاديأُ  مؤشرا لقیاس تعقید الصادرات Hausmann et al. (2005)استحدثت دراسة 
The Economic Complexity Indexالمنتجات التي تنتجھا خاصة بمستوى تنوع ال معلوماتالالمؤشر  یجمع. و

تقوم بتصدیر عدد فى الوقت ذاتھ )، فالبلدان التي تتسم صادراتھا بالتنوع و3(الشكل  ھاانتشاركذلك درجة ودولة ما 
أن نیع منتجات ال یقوم بتصنیعھا سوى عدد قلیل من البلدان األخرى؛ أي بتص الواقع تقومكبیر من المنتجات ھي في 

 األخرى،جمیع البلدان ببالمقارنة . و)4(الشكل  less ubiquitous أو اعتیادیة انتشارامنتجات أقل  ھذه البلدان تنتج
أما . متوسطة االنتشارمن التنوع ویقومان بإنتاج منتجات  من البلدان التي لدیھا مستوى متوسطتعد مصر وتونس 

أنواع المنتجات غیر الشائعة  كافة، حیث تنتج نفس الوقتا في راألقل انتشاو، ي العالما فلدولة األكثر تنوعا فھى الصین
ال یزال ھناك المنتجات  تنویعمن مستوى ھذا ال عند ھأنلى خط االنحدار یعني وجود دولة ما أعف .التفكیر فیھا التي یمكن

مستوى الدولتین في مؤشر التعقید ، وبوجھ عام .والعكس بالعكسمجاال لتَحُسن الدولة من حیث انتشار منتجاتھا 
صادراتھا غیر ب ارتقت والتي ومالیزیا،السعودیة والمكسیك صدرة للنفط مثل المً األخرى االقتصادي أدنى من البلدان 

 بقيوإن ، 2006في مؤشر التعقید االقتصادي منذ عام مصر  أكثر تقدما منإال أن تونس حافظت على مستوى  .النفطیة
                                                 

التعقید االقتصادي لترتیب  -وحسابات  -ھو مقیاس یستخدم نظریة  product complexity index (PCI) مؤشر التعقید االقتصادي   5
بإنتاج سلع معقدة باإلضافة التي تقوم دولة ال  Hausmann, Hidalgo et al. (2014)دراسةل فوفقا البلدان وفقا لمستویات التعقید بھا.

أنھا سوف تشھد نموا اقتصادیا سریعا في بتوقع المن الناحیة االقتصادیة أو یمكن  دماتقإلى عدد كبیر من المنتجات، تكون عادة أكثر 
في مؤشر ما دولة  كمقیاس للتنمیة االقتصادیة. ولتحدید مستوى مؤشر التعقید االقتصادي المستقبل القریب. لذلك یمكن استخدام مستویات

(عدد المنتجات المختلفة التي یمكن أن تنتجھا ھذه الدولة) على مستوى انتشار  في ھذه الدولةالتعقید االقتصادي، یتم قسمة مستوى التنوع 
ھذه المنتجات). وللحصول على قیاس دقیق لدرجة التعقید االقتصادي، یتم تصحیح مثل ھذه المنتجات (عدد البلدان القادرة على صناعة 

مستوى انتشار بالنسبة للبلدان یتطلب ذلك حساب متوسط ور. البیانات الخاصة بالتنوع واالنتشار باستخدام كل منھما لتصحیح اآلخ
 مستوى التنوع للبلدان التي تصنع ھذه المنتجات، وھكذا.المنتجات التي تصدرھا الدولة، ومتوسط 

𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑛𝑛 =  1
𝑘𝑘𝑐𝑐,0 ∑

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑛𝑛−1 𝑐𝑐) 1( 
، ومتوسط مستوى انتشار المنتجات األخرى التي تقوم لھا تنوع للبلدان المصنعةالیتطلب ذلك حساب متوسط مستوى وبالنسبة للمنتجات 
  ھذه البلدان بإنتاجھا.

𝑘𝑘𝑝𝑝,𝑛𝑛 =  1
𝑘𝑘𝑐𝑐,0 ∑

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑛𝑛−1 𝑐𝑐)2(  ) 1)  إلى (2وبإضافة( 

 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑛𝑛 =  1
𝑘𝑘𝑐𝑐,0 ∑

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐
1

𝑘𝑘𝑐𝑐,0 ∑
𝑀𝑀𝑐𝑐′𝑐𝑐𝑘𝑘𝑐𝑐′,𝑛𝑛−2𝑐𝑐′𝑐𝑐 =  ∑ 𝑘𝑘𝑐𝑐′,𝑛𝑛−2 ∑

𝑀𝑀𝑐𝑐′𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑘𝑘𝑐𝑐,0𝑘𝑘𝑐𝑐,0𝑐𝑐𝑐𝑐′ =  ∑ 𝑘𝑘𝑐𝑐′,𝑛𝑛−2𝑐𝑐′ M�cc′ )3( 

′M�ccحیث     ≡  ∑
𝑀𝑀𝑐𝑐′𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑘𝑘𝑐𝑐,0𝑘𝑘𝑐𝑐,0𝑝𝑝 ) عندما یكون)3وتتحقق معادلة  𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑛𝑛 =  𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑛𝑛−2 = 1 . 

′𝑀𝑀�𝑐𝑐,𝑐𝑐ویقابل ذلك المتجھ الذاتي 
𝐶𝐶

 ، المرتبط بأكبر متجھ قیمة ذاتیة.
فھو ال یوفر أي معلومات، لذلك نبحث عن المتجھ الذاتي المرتبط بثاني أكبر متجھ قیمة ذاتیة، وھو  متجھ صفيوبما أن المتجھ الذاتي ھو 

 المتجھ الذاتي الذي یرصد أكبر قدر من التباین في النظام وھو مقیاسنا للتعقید االقتصادي، ومن ثم یمكن تعریف مؤشر التعقید االقتصادي
 :كما یلي

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  
k��⃗ −< k��⃗ >
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (k��⃗ المرتبط بأكبر متجھ قیمة ذاتیة    ′M�ccالمتجھ الذاتي لـ   ⃗��Kاالنحراف المعیاري و  stdevتمثل المتوسط، و <>حیث  (

)Hausmann, Hidalgo et al. , 2014.( 

 

 )2015المنتجات ( انتشاردرجة وتنوع   4 شكل ECI ،1995-2015 مؤشر التعقید االقتصادي  3 شكل

  

 

 

 

 

االقتصادي مركز  للتعقیدأطلس بیانات  ، وفقباحثةال حساباتالمصدر:
 2016.5التنمیة الدولیة التابعة لجامعة ھارفارد، 

االقتصادي مركز  للتعقیدأطلس بیانات  الباحثة وفقحسابات  المصدر:
 .2016التنمیة الدولیة التابعة لجامعة ھارفارد، 
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 وفقا بعده من تحویل مؤشر التعقید الى موجب.فقط تمكنت تونس  حین 2011حتى عام  سالباً كل منھما المؤشر في 
جاء ، 2015لعام  "UN COMTRADE "كومترید قاعدة بیانات إحصاءات تجارة السلع األولیة لدى األمم المتحدةل

أسوأ قلیال من  -دولة234األكثر تعقیدا من أصل من الدول ) 109 في المركز(تونس  137مصر في المرتبة  ترتیب
في مصر  جاءت، الشرق األوسط وشمال أفریقیانطقة م وفي .تونس أفضل قلیالوإن كان ترتیب  -التوزیع منتصف

على الرغم . ودولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 19السابعة) من بین  في المرتبة تونسوالمرتبة التاسعة (
 ن.للتحس بحاجةمازال إال أنھ  ،في اآلونة األخیرة األفضل بین الدولتین ھو ناداء تونس كأأن من 

 تجاتفضاء المنمنھجیة   -3

سالل  محدودیة وإلى نسبیا في الصادرات، الھیدروكربونیة  المواددرجة تركز  ارتفاعیشیر التحلیل السابق إلى 
لكل من تونس ومصر على السواء، وإن كان وضع مصر أسوأ من تونس. یشكل تنوع الصادرات وتعقیدھا  التصدیر

 deدراسات عالقة موجبة بین تنویع الصادرات والنمو (لوجود  ببساطةوھذا ألي سیاسة صناعیة فعالة،  مھمةأھدافا 
Ferranti et al., 2005; Feenstra et al., 2005 (تعمل على تعزیزالصادرات  فنظرا ألن؛ على سبیل المثال 

 فضاء المنتجاتمنھجیة  وتعد. قتصادفي األاألعلى نتاجیة اإلذات مستویات  األنشطةھى صبح تُ ، الحجم اقتصادات
كمحركات لنمو الصادرات، وبالتالي للنمو الشامل  یجب دعمھاالقطاعات التي إلى تحدید البلدان  یوجھ اثحدی امنھج

 ھذا التحلیل. لمصر وتونس استنادا إلىتوصیات السیاسات ، ثم ینتقل إلى ھذه المنھجیة القسم التالي یناقشووالتنمیة. 

  فضاء المنتجاتتحلیل    3-1

 Hausmann et al. (2005) ،Hausmann and Klinger كل من للجھود المشتركة لدراساتنتیجة المنھج ھذا  یأتي
(2006)،Hidalgo et al. (2007) ، )2009( Hausmann and Hidalgo، )Hausmann et al. (2010 

 أدوات تحلیل الشبكات، بالبناء بصورة تطبیقیة على ،. حیث قامت ھذه الدراسات Hausmann et al. (2011)و
قائمة ما مجموعة القدرات المطلوبة لصناعة  ھ یمكن تعدیلوبما أنصدرة. تخطیط فضاء المنتجات المُ وصوالً إلى 

 یاً أساسی اً مكونیعد  spillover effects تلك الصناعةل الجانبیة ثاربالفعل لخدمة صناعة جدیدة، فتحلیل الوفورات أو اآل
 لتوافر، وذلك كذلك إنتاج الخرشوفمثال سوف یكون بمقدورھا على األرجح فالدولة التي تنتج الھلیون لھذا المنھج. 

والنظم  البارد،نتجین باإلضافة إلى أنظمة نقل التخزین المناسب لكال المُ  المناخذات المناطق وبنیة تحتیة ریفیة 
منتجات وتصاریح الصحة على ال اتالموافق مثلالجمركیة والتنظیمیة، والخدمات التي تدعم تصدیر المنتجات الطازجة، 

، حیث یمكن شبیھة لھاصناعة ما في ظل وجود صناعة أخرى  النباتیة. وبالتالي، من السھولة بمكان الشروع في إنشاء
متقدمة لصناعة الجدیدة. ولكن ذلك ال ینطبق على صناعة لقیام االالزمة  القائمة بالفعل لتناسب تلك القدراتعدیل ت

وأجھزة قیاس الوزن، والمقاییس المغنطیسیة، والحفارات، وخطوط األنابیب المستخدمة  ندسین،فالمھ ؛نتاج النفط الخامإل
 ,.Hausmann et al( هصدیرتة وتلزراعتعدیلھا لخرشوف ویصعب نتاج امةً إلئمال غیرفي استخراج النفط ونقلھ 

في فضاء المنتجات، الخرشوف والھلیون عن بعضھم البعض  جداً الخرشوف والنفط مختلفان فبینما ولذلك ). 2010
 pathاألصلى او ما یعرف بال المسار نى االعتماد علىتعھذه الطریقة في النظر إلى األمور ولیسا كذلك. 

dependenceجھ في المستقبل.اتإن ھیؤثر على ما یمكن سوف ، بمعنى أن ما ینتجھ بلد ما الیوم 

 ,.Hausmann and Klinger (2006) , Hausmann and Hidalgo (2007)  Hausmann et alفي دراسات
لھ من  منتجر إلى أقرب صدمُ نتج عن طریق ربط كل مُ  فضاء المنتجات، یتم تكوین (2011 ;2010 ;2009 ;2005)

 مامنتج  الالزمة إلنتاجالقدرات والمعرفة  ھنا، مدى تماثل أو تشابھ تقاربال. ویقیس proximityالتقارب أو الحیث 
تمال أنھ في حالة تصدیر منتج ھنا تشیر إلى اح proximityلا. فضاء المنتجاتآخر في تلك الالزمة إلنتاج منتج مع 
لإلحتمال الشرطى على أنھ الحد األدنى  التقارب كذلك؛ ویتم قیاس ، القریب منھاآلخر المنتج یتم تصدیر سوفما 

ج كل منتمن  طىشراالحتمال الذلك سبیة (حیث ینتقل لوجود میزة ن pairwise conditional probabilityالمزدوج 
، لجمیع البلدان في العالم في أي 6حساب ھذا االحتمال بالنسبة للمنتجات المصدرة بنجاح فقط). ویتم والعكس إلى اآلخر

                                                 
وعكسھا عبارة عن مؤشر یستخدم لحساب المیزة النسبیة  ، وھي1أكبر من  أي یتم حسابھا لكافة الصادرات ذات المیزة النسبیة الظاھرة  6

 .15ألي بلد في تصدیر سلعة معینة. لالضطالع على تعریف أكثر تخصصا انظر التذییل رقم 
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، the space is heterogenous الفضاءعدم تجانس  58یتضح من الشكل رقم و t )Hidalgo et al., 2007.(7عام 
نوعان من المنتجات:  ذا المركزیرتبط بھاالتصال ببعضھ البعض. كثیف فى مركز الفضاء أساسي  محیط یوجد حیث
على مجموعات من المنتجات  :، مثل النفط؛ وثانیاترتبط ارتباطاً ضعیفاً بالمركز على األطرافمنتجات  :األول

ارتباطھا بالمركز یتسم مثلھا مثل النفط إال أن ببعضھا البعض،  قوة اتصالھالى الرغم من وع والتي األطراف
یسار الشبكة. ونظرا ألن  فيمدمجة الكثیفة والون األخضر لالالجاھزة ذات مالبس المثل مجموعة  وذلك ف،عضبال

أي أن الكفاءات الالزمة لصنع  - بالمقارنة بالمنسوجات المالبس تتطلب أنواعا مختلفة من المعرفة اإلنتاجیة
 مختلفتین مجموعتینینتمیان إلى لذلك  فھما -ختلف تماما عن تلك الالزمة لصنع المالبس الجاھزة تبكفاءة المنسوجات 

مفاھیم  ومن ھنا یأتي تباین الرأسیة. القیمةعلى الرغم من ارتباطھما الوثیق في سلسلة وذلك ، فضاء المنتجاتفي 
، والروابط األمامیة والخلفیة، ومفاھیم المدخالت vertical chains of operationالرأسیة  قیمةسالسل ال

اء اللون زرقالكون من مجموعة المنتجات تتو ،الشبكةالنواة فى مركزع تق. وفضاء المنتجاتعن مفھوم والمخرجات 
باللون األزرق المنتجات أن مجموعة نجد اآلالت وغیرھا من السلع كثیفة رأس المال. كما ب فكثالمرتبطة بشكل مو

 النواة فى مركز الشكل.مرتبطة بقوة بمن الشكل سفل األمن األجھزة اإللكترونیة في الركن األیمن  الفاتح

                                                 
ϕi,j,t= min {𝑃𝑃 (𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑠𝑠 | 𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑠𝑠ویساوي  tفي السنة  j و iالتقارب ھو القیاس المعكوس للمسافة بین السلع   7  ),𝑃𝑃 (𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑠𝑠  | 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑠𝑠)}  حیث

 بالنسبة ألي دولة

  xi,c,t = �
 1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑐𝑐,𝑠𝑠 > 1
 0      𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 c 

 في الملحق. 3-لالضطالع على الفضاء بصورة أكثر تفصیال، انظر الشكل م  8

 The global product space and Leamer clusters) 2008-2006(تجمعات لیمار المنتجات العالمى و فضاء  :5 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المبین من) یتم التعبیر عن التقارب 3) حجم العقدة یعكس حجم المنتج في التجارة العالمیة، 2عقدة تمثل منتجا ما؛ نقطة/ ) كل 1مالحظة: 

الروابط باللون األزرق الفاتح تشیر إلى وجود تقارب أقل من  ،) تحدیدا4، ةبطاخالل الروابط الملونة بین أزواج المنتجات وفقا لقوة الر
؛ 0.65-0.55 الداكن تشیر إلى تقارب، بینما الروابط باللون األزرق 0.55-0.40إلى تقارب بمقدار  بیج تشیرال، والروابط باللون 0.4

من  775ھرمیاً فئات المنتجات  المتجمعة. وتمثل مصفوفة التقارب 0.65 أكثر منوأخیراً الروابط باللون األحمر تشیر إلى وجود تقارب 
باستخدام  فضاء المنتجاتتمثیل الشبكة ل ویُوضع. 2000-1998الفترة  خاللالتي تم تصدیرھا  -4SITCالتصنیف الموحد للتجارة الدولیة 

 ویتم تصحیحھا یدویا. القوىلوغاریتم 
 .Hidalgo et al. (2007) فى 8صفحة  1شكل المصدر:
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 تصالالتعقید واال  3-2

 لمستویات مختلفة من التعقید لكل منتج یقوم ھذا البلد بتصدیره. جمعةالمُ ھو النتیجة  إن مؤشر التعقید اإلجمالي لبلد ما
 تكلما كانف تصالالتعقید واال ویرتبط .عن مقدار المعرفة اإلنتاجیة التي یتطلبھا ھذا المنتج تعقید المنتجیكشف  في حین

فإن ،  Hausmann, Hidalgo et al. (2014)فقا لدراسةو ).6 رقم (الشكل اھاتصالكلما زاد  أكثر تعقیدا، المجموعة
وھو مزید من التنویع، في تحقیق فرصھا یعمل على زیادة ، منتجات أكثر تعقیدامن خالل انتاج لمنتجاتھا ع البلدان یتنو

المواد مختلفة من الجموعات والمعد اآلالت تُ و .فضاء المنتجاتفي الدولة  موقعل"قیمة الفرصة"  ما یشار إلیھ بـ
 رقم (الشكل فضاء المنتجاتفي خریطة  اھاتصال مشاھدةیمكن و ،تصاالفى الوقت ذاتھ األكثر اوكثر تعقیدا األالكیمیائیة 

أحد وھو أیضاً  اتصاالاألقل ھو في حین أن النفط ،كثافة في الشبكةاألكثر مركزیة واألكثر في المناطق تقع حیث  ؛)5
نصیبھا في التجارة  لىإ الموجوده فى الفضاء الموادمجموعات  تمثلالتي  الدوائر حجم ویشیر المنتجات األقل تعقیدا.

 تحتلى كما نرف .لطلب العالمي واألسواق الدولیةل نفاذ أكبر ات لدیھموعالمجمن أي من السھل تصور لذا ، العالمیة
 .التجارة العالمیة قمةاآلالت واإللكترونیات مجموعات 

 المجتمعاتخصائص  :6 شكل

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hausmann, Ricardo, César A.Hidalgo, Sebastián Bustos, Michele Coscia, Alexander Simoes, and المصدر:
Muhammed A. Yildirim ,.2014 ىالتعقید االقتصاد أطلس Atlas of Economic Complexity   54صفحة  5.3شكل 

 فضاء المنتجاتمصر وتونس في   3-3

 الوضع الحالي

تواجد كبیر نسبیا في  الدیھ الدولتین كلتارغم أن ، ف2014لدین في عام الھیكلیة بین الب الفوارق )د -أ( 7توضح األشكال 
قطاع تجدر اإلشارة ھنا إلى أن و. نسبیا أكبرالمصري  التواجدإن ذكرنا، إال ، كما اتھیدروكربونالقطاع 

یرتبط لي )، وبالتا5 رقم البیج (الشكل ملونة باللونالخطوط التلك  من خالل وبالنواة بنفسھیرتبط الھیدروكربونات 
 یكون احتمال، بتصدیر النفط قمتإذا  أنك بمعنى .بأعلى 6رقم في الشكل  یتضح، كما ببقیة الفضاء اً فقیر اً ارتباط
ھو ما و ،بالنسبة لك اخرى تحدیأتصدیر منتجات  سیشكلعام،  وجھب، أو اً للغایةمنخفضمنتجات أخرى  كتصدیر

 التصدیر الحالي للبلدین.ینعكس في ھیكل 
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 )2014( فضاء المنتجات مصر وتونس في  7 شكل

  2014ونس ت -ب 2014 مصر -أ

 ةالملون تجارة الدولة. وتمثل العقدالمنتج في  حجمھا وفقا لنصیبیتم تحدید و: تمثل أحد المنتجات نقطة (عقدة) في الشكلمالحظة: كل 
 1> الظاھرة المیزة النسبیة أن  ، أيالسنة تلكالقطاعات الرئیسیة (في المستویات المكونة من رقمین) والتي تتمتع فیھا الدولة بمیزة نسبیة في 

)RCA> 1(. تجارة الدولةالمنتج في  نصیبحجم العقدة إلى  ویشیر. 
)، استنادا إلى المستوى بجامعة ھارفارد 2016 مركز التنمیة الدولیةاالقتصادي ( للتعقیدأطلس بیانات  حسابات المؤلفة وفق، لمصدر:ا

-UNأرقام  ةاألربع يذ H0، والمستوى UN-COMTRADE four-digit levelالمكون من أربع أرقام في كومترید األمم المتحدة 
COMTRADE ) 1992 /1988تصنیف(- HS classification. 

 2014صادرات مصر  -ج

 

 

 

 

 

  2014 صادرات تونس -د

 

لكیماویات ا عدنیةم نتجاتم ناعة األغذیةصمواد  لمملكة النباتیةامنتجات  یوانیة حلمملكة الامنتجات ویة ححیوانات  
 منسوجات  مدبوغة، جلود، وجلود مدبوغة، وفرو الجلود الحیوانات غیر  البالستیك والمطاط   بھا المتصلةالصناعات و

  معدات النقل آالت/ إلكترونیات  ومصنوعاتھا معادن أحجار/ زجاج أخشاب ومنتجات خشبیة  أحذیة/ أغطیة رأس 
 خدمات. سلع ومنتجات متنوعة

 ). 2016مركز التنمیة الدولیة بجامعة ھارفارد( االقتصادي للتعقیدأطلس  بیانات حسابات المؤلفة وفق المصدر:

) قطاعات 2(و)، الداكن) المالبس (النقاط والمستطیالت باللون األخضر1كبیر في صادرات ( تتواجد تونس بشكل
) النقل (األزرق الفاتح). ویتكون النصیب األكبر في صادرات تونس من 3اإللكترونیات واآلالت (األزرق)، و(

ب،  7في الشكل  ألزرقباللون ااألسالك والكابالت وغیرھا من الموصالت الكھربائیة المعزولة (أكبر نقطة 
أربعة أضعاف مصر لھذا المنتج. تمثل ) 17.1( لتونس المیزة النسبیة الظاھرةوھو ما یفسر أن  9د)، 7والمستطیل في 

                                                 
، ومكثفات االرتفاع، (المحركات/ الفیوزات) القطاعات الثالثة التصدیریة المھمة األخرى ھي مفاتیح التبدیل، والمرحالت، والمصاھر  9

أكبر بنود قطاع النقل ھي قطع الغیار والملحقات الخاصة  المصابیح، ومولدات الكھرباء والشاشات وأجھزة العرض. والمقابس، وحاملي
 .بالسیارات



 فضاء المنتجاتتحدید القطاعات الرائدة في مصر وتونس باستخدام منھجیة  : التصدیر من أجل النمو

 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) / التنمیة لسیاسة األلماني المعھد 11

 10بالكامل المعدنیةالمنتجات وتكاد صادرات قطاع اآلالت/ اإللكترونیات التونسي تعادل حجم صادرات مصر من 
 الصادرات، على التوالي).من إجمالي  33%مقابل  %29(

، كبیر نسبیا تواجدمصر ول). 73%لمصر صغیر نسبیا ( 11ومن ناحیة أخرى، فإن حجم التجارة غیر الھیدروكربونیة
البالستیكیة والمطاطیة (النقاط والمستطیالت باللون الوردي  المنتجاتالكیمیائیة ثم في  مجموعة المنتجاتأوالً في 

التواجد األكبر للنقاط  ویوضح. اتمشتقات الھیدروكربون من وكالھما، )ج-7أ و-7والفاتح في الشكلین  الداكن
المنتجات وبشكل كبیر على الموارد الطبیعیة  المصریةصادرات اعتماد ال الداكنواألصفر  البني ینوالمستطیالت باللون

الستین  خاللفي مصر  بالتفصیلاتجاھات التحول الھیكلي  للمزید حولبتونس ( مقارنةعند ال، خاصة األولیةالزراعیة 
 ).(El-Haddad, 2015، انظر دراسة سنة الماضیة

مع عدم وجود تجمعات واضحة، ومتناثرة بشكل متعادل، تقریبا في الحجم  یةمتساوأ -7في الشكل  الكثیرةالعقد  إن
التي  كان ذلك بتخصص محدود، خالفا لتونس، وإن بشكل تنافسيعدد أكبر من القطاعات إلى أن مصر تصدر  تشیر

العقد حجم وبالنسبة لتونس نجد أن  أعاله. ي القطاعات القلیلة المشار إلیھاف كبربشكل أ ةمتخصصمن الواضح أنھا 
منتجات ، مما یشیر إلى وجود تخصص أكبر لعدد من أكبر –في اآلالت   ةوالقلیل –في قطاع اإللكترونیات  الكثیرة
 .التصدیریة بخالف النفط، مقارنة بمصر تونس

 التحول الھیكلي بمرور الوقت

القطاعات  عنبعیداً القطاعي لالقتصاد  التركیبیشیر التحول الھیكلي ھنا إلى التحوالت المستمرة طویلة األجل في 
االنتقال من أو  القیمة،الخدمات عالیة نحو نحو التصنیع أو  والتعدین،مثل الزراعة والھیدروكربونات  ،األولیة

شھدت وإلى القطاعات كثیفة رأس المال.  كثیفة العمالةأو من القطاعات  ،الثقیلةالصناعات الخفیفة إلى الصناعات 
وعلى الرغم من الزیاده ). 8خالل العشرین سنة الماضیة (الشكل  بدرجة محدودةولكن مصر بعض التحول الھیكلي 

التى تتسم بقدر من ظھور بعض القطاعات األخرى ھذا التحول على قد شھد ف ونیةصادرات الھیدروكربللالمطلقة 
  المعالجة واالبتعاد عن انتاج المواد الخام.

بسبب وذلك  – بعض النمو واألسمدة الكیماویة في المجموعة الكیمیائیة المعدنیةصادرات المنتجات  شھدتوقد 
 النقطة باللونوكذلك صفائح وألواح وشرائط النحاس ( – )الداكنباللون الوردي الضعیفة مع النفط (أكبر نقطة  ھاابطرو

الركن  أسفلنحو  البرتقالي النقطة باللون(المشغول وشبھ المصنع على السواء غیر  ) والذھبیسارفي الالبني الفاتح 
 تشكلتزال ال  إال أن ھذه المنتجاتالمنتجات األولیة،  نسبةمن خفض بمرور الوقت  تمكنت مصرورغم أن  األیمن).

 المعدنیةالمنتجات  نسبة(انخفضت  جارةللتالمصریة من السلع القابلة الصادرات  كافةمن نصف قلیالً أقل 
 .)2014 عام في 45%إلى  1995في عام  58%مجتمعة من  المنتجات الحیوانیةوالخضراوات و

  

                                                 
 تقریبا من إجمالي الصادرات. 7.4%نحو الھیدروكربونیة لتونس صادرات تشكل ال  10
 .27وفقا للصادرات في الفصل   11
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 فضاء المنتجاتمصر في  موقع تطور  8 شكل

 1995 -أ

 

 2000 -ب

 

 2010 -ج

 

 2014 -د

 

القطاعات  تشیر إلى ةالعقد الملون تجارة الدولة.المنتج في  نصیب: یتم تحدید حجم العقدة حسب تمثل أحد المنتجاتمالحظة: كل عقدة 
 1المیزة التنافسیة الظاھرة > أن الرئیسیة (في المستویات المكونة من رقمین) والتي تتمتع فیھا الدولة بمیزة نسبیة في تلك السنة، أي

)RCA> 1.( 

لكیماویات ا عدنیةم نتجاتم ناعة األغذیةصمواد  لمملكة النباتیةامنتجات  یوانیة حلمملكة الامنتجات ویة ححیوانات  
 منسوجات  مدبوغة، جلود، وجلود مدبوغة، وفرو الجلود الحیوانات غیر  البالستیك والمطاط   بھا المتصلةالصناعات و

  معدات النقل آالت/ إلكترونیات  ومصنوعاتھا معادن أحجار/ زجاج منتجات خشبیة أخشاب و أحذیة/ أغطیة رأس 
 خدمات. سلع ومنتجات متنوعة

 ).2016مركز التنمیة الدولیة جامعة ھارفارد ( االقتصادي للتعقیدأطلس المؤلفة وفق بیانات حسابات  المصدر:

 التراجعوینعكس ھذا التحول في  ،العشرین سنة نفسأفضل خالل  تونس تحوال ھیكلیا شھدتوعلى الجانب اآلخر 
؛ وبدرجة أقل زیت باللون األخضر)صادرات المالبس والمنسوجات (النقاط كصادرات الصناعات الخفیفة لالنسبي 

(البني الفاتح) الصناعات المعدنیة )؛ ونمو 1995في عام السفلي أقصى الركن األیمن الزیتون (النقطة الصفراء في 
خفضت  وبوجھ عام، ).9 رقم الشكل فاتح،الزرق األ( ةقطاعات اإللكترونیال)؛ والداكنواآلالت األخرى (األزرق 

أقل من نصف  أي ،كافة الصادرات من 18%إلى  20%ت الزراعیة األولیة من الطبیعیة والمنتجا الموارد تونس نسبة
 ).منھا %40مستوى سلة مصر (
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 فضاء المنتجاتتونس في  موقعتطور   9 شكل

 1995 -أ 

 

 2000-ب

 

 

 

 

 

 2010 -ج

 

 

 

 

 2014 -د

 

القطاعات الرئیسیة  تشیر إلى ة. العقد الملونتجارة الدولةالمنتج في  نصیب: یتم تحدید حجم العقدة حسب تمثل أحد المنتجاتمالحظة: كل عقدة 
 ).RCA>1(1>المیزة النسبیة الظاھرة  (في المستویات المكونة من رقمین) والتي تتمتع فیھا الدولة بمیزة نسبیة في تلك السنة، أي

لكیماویات ا عدنیةم نتجاتم ناعة األغذیةصمواد  لمملكة النباتیةامنتجات  یوانیة حلمملكة الامنتجات ویة ححیوانات  
 منسوجات  مدبوغة، جلود، وجلود مدبوغة، وفرو الجلود الحیوانات غیر  البالستیك والمطاط   بھا المتصلةالصناعات و

  معدات النقل آالت/ إلكترونیات  ومصنوعاتھا معادن أحجار/ زجاج أخشاب ومنتجات خشبیة  أحذیة/ أغطیة رأس 
 خدمات. سلع ومنتجات متنوعة

 ).2016مركز التنمیة الدولیة جامعة ھارفارد ( االقتصادي للتعقیدأطلس حسابات المؤلفة وفق بیانات  المصدر:

  : مقارنات بین الدول:فى فضاء المنتجات الدول موقع فرص

األكثر  التصدیریةاألنشطة  نحولمنتجاتھا الدولة  تنویعما یعرقل ، فإن 2011فى عام  et al.  Hausmannوفق دراسة
. القدراتمجموعة جدیدة تماماً من  بما یتطلبللدولة، بالفعل  قائمالمعقدة عن ھیكل االنتاج ال األنشطةتلك  بُعدھو تعقیداً 

بدوره  ذلك كنھممَ یُ و قدراتھمتتطور و، أكثر تعقیداً ننتج الدول منتجات تُ  ومع تنویع الدول لمنتجاتھا مع مرور الوقت،و
 . sophistication levelsالتعقیدمن زیادة مستویات 
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(شكل والتقنیة االقتصادیة د یتعقمحدود من الالدولتان لھما مستوى أنھ فى الوقت الحالي نجد ولذلك فإنھا لیست مفاجأة، 
أصبح  التيتونس،  استطاعتف .لھما التصدیر/لالنتاجمصحوبة بأحدث ھیكل الالحالیة  لقدراتھم)، وھو انعكاس 3

أن تنوع صادراتھا نحو المعادن األكثر  ،ولكن قطاع مالبس ومنسوجات أكبر أصغرھا مؤخراً قطاع نفطي ـــــلدی
. وبقى قطاع الھیدروكربونات الكبیر فى مصر تحدیاً أمام  فى الفضاءتصاالُ بعدھا الى اإللكترونیات األكثراتعقیداً، و

 ینخفض معقد لتصدیر أى منتج conditional probability المشروط االحتمالالمصریة. ذلك أن درات االصــتعقید 
وضح تود. یالتعق إمكانیاتجین، والذى بدوره یحد من نتَ بین المُ  distanceالمسافة  تزدادولذلك ، 12مع تصدیر النفط
تتحرك الدول ود، حیث یتــــم تقدیم مفـــھوم قیمة الفرصة. یالعالقة العكسیة بین المســـافة ودرجة التعق األجزاء الالحقة

 & Hausmann). فضاء المنتجاتعبر الزمن، ومن النادر أن نرى قفزات كبیرة عبر منھا القریبة  األنشطةنحو 
Klinger, 2007; Hidalgo et al., 2007) . 

مؤشر "قیمة  2011فى عام  et al. Hausmannة د؟ قدمت دراسیالدولتین نحو المزید من التعقما ھو تحدیداً توجھ ف
من موقع العائد النفع  ویعبر عنفرید لكل دولة  مقیاسقیمة الفرصة ھو و. Opportunity Value (OV)الفرصة" 
القدرات األكثر تعقیداً القریبة من مجموعة األخرى المنتجات قیمة الفرصة عدد  تقیس. تحدیداً، فضاء المنتجاتالدولة فى 

نسبیاً داً یتعق األكثرمنتجات الیزید كلما قلت المسافة نحو جداً الحالیة للدولة. باختصار، قیمة الفرصة مقیاس بسیط  االنتاجیة
التى ال ونسبیاً  تعقیداً كلما زاد عدد المنتجات األكثر . كما تزداد قیمة المؤشر في الوقت الحاليالتى ال تصدرھا الدولة و

 13.ت الحاليتصدرھا الدولة في الوق

 صة، ممثالً بالمنتجات التى ال تزالبالفر جزء خاص) 1یعتمد على جزئین: ( OVمؤشر قیمة الفرصة بعبارة أخرى، 
، والذى القدراتخاص بجزء ) 2تتمتع بدرجة تعقید أعلى من المنتجات الحالیة، و(والنتاجھا وتصدیرھا  فى حاجة الدولة

تكوین العب لل، بما یتیح Scrabble Gameیوصف في أغلب األحیان بامتالك أحرف أكثر في لعبة تكوین الكلمات 
المسافة المبین  وھو ما یعبر عنھ بمتغیر، القدرة الفنیة النتاج منتجات أكثر تعقیداً لدیھا یكون الدول أن ، كلمات أكثر، بمعنى

بالتبعیة على التفاعل بین ھذین  OVالقیمة النھائیة لمؤشر قیمة الفرصة تعتمد . 13فى المعادلة الموضحة فى ھامش 
عبر الزمن  التحركوالتى تمكنھا من فإن مؤشر قیمة الفرصة مقیاس جید للتنبؤ بالقدرة المستقبلیة للدولة  ،الجزئین. ومن ثم

 أكثر تعقیداً. جدیدة  أنشطةنحو 
  

                                                 
الحظ أن نتائج المنھجیة المستخدمة تقوم على مالحظة اتجاھات التصدیر عبر العالم. ھذه االتجاھات أوضحت أنھ كلما زادت انتاج   12

 Dutchوصادرات النفط فى دولة، تقل فرص انتاج وتصدیر منتجات أكثر تعقیداً. فسرت النظریة االقتصادیة ذلك بالمرض الھولندى 
Disease یع بما فیھا عوائد النفط، یصبح قطاع السلع القابلة للتجارة للدول أقل ربحیة، بما یوجھ االقتصاد نحو وھو أن وجود الر
 غیر قابلة للتجارة. والسلع القابلة للتجارة تضم كجزء منھا صادرات المنتجات المعقدة.الاألنشطة 

وجھات غیر المطروقة بعد للدولة، نجمع "االقتراب" والذى الخاص بالت COIالعطاء قیمة كمیة لمقیاس قیمة الفرصة أو لمؤشر التعقد   13
مطروحاً منھ المسافة، مع المنتجات التى ال تنتجھا الدولة فى الوقت الحالى، مرجحاً بمستوى التعقید الخاص بھذه المنتجات:  1یساوى 

 وتكتب ریاضیاً على النحو التالى: 
COI𝑐𝑐 = � �1 −  𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝�(1− 

𝑝𝑝′
𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝′) PCI𝑝𝑝′ 

للتوضیح).  15(انظر الھامش رقم  0و  pتنتج المنتج  cإذا كانت الدولة  1ھى مصفوفة تكون قیمتھا  𝑝𝑝′ ،Mcpھو مؤشر تعقد المنتج  PCIحیث 
یضمن أن نقوم فقط بعد المنتجات التى ال تقوم الدولة بانتاجھا فى الوقت الحالى. وتشیر القیمة األعلى ′𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝−1 ومن ثم، فإن المصطلح

 ,.Hausmann, Hidalgo et al)و المنتجات األكثر تعقیداً  /لمؤشر التعقید الخاص بالدولة إلى مجاورة عدد أكبر من المنتجات أو 
أقرب للمنتجات األكثر تعقیداً التى ال  COIنتجات. فالدولة ذات القیمة األعلى لمؤشر . یقیس المؤشر موقع الدولة فى فضاء الم(2014

من المفترض أال تحتاج  COI. الدولة التى لھا قیمة أعلى لمؤشر COIتصنعھا فى الوقت الحالى من الدولة ذات القیمة المنخفضة لمؤشر 
تطویر الصناعات الجدیدة ومراكمة القدرات المطلوبة لھا. إن الصناعات لوقت طویل لحل معضلة "الدجاجة و البیضة" المصاحبة بتنظیم 

األقرب لقدرات الدولة الحالیة كذلك یجب أن تتمتع بمعضالت أقل تتعلق بفشل التنظیم وتحتاج للحل، ومن ثم توفر طریق أسھل لتراكم 
 .(Hausmann, Hidalgo et al., 2014)القدرات. 
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(جمیع البلدان) 2015ونصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي،  ةقیمة الفرص  :10شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  DZAالجزائر= ، TUNتونس= ، EGYمصر =  ملحوظة :
 أ 2016و البنك الدولى  2016مركز التنمیة الدولیة جامعة ھارفارد  االقتصادي للتعقیدأطلس حسابات المؤلفة وفق بیانات المصدر: 

نصیب الفرد من الناتج المحلى متغیر في مقابل عبر الدول انتشار مؤشر قیمة الفرصة شكل ) 10(شكل یوضح 
بعد التحكم ذلك  ، االقتصاديالتعقید درجة في مؤشر تونس تقدم من على الرغم ، أوالً یوضح الشكل ما یلي: اإلجمالي. 

فرصة مقارنةً بتونس، مع القیمة  مؤشر في اً أكثر حظفي الدخل المبدئى ونمو صادرات الموارد الطبیعیة، فإن مصر 
تمتلك   التيبأن الدول  تفَسرولكنھا األخذ فى االعتبار مستوى نصیب الفرد من الناتج بھا. ھذه النتیجة التى تبدو محیرة 

ذلك أن ھذه  15، 14تصبح لدیھا قیمة فرصة أكبرحتى اآلن التى لم تنجح فى تصدیرھا وعدد أكبر من المنتجات المعقدة 
ھذه بعبارة أخرى، لم تحقق كثر تعقیداً. األأو  / واتصاالً المنتجات األكثر من غیر مطروقة كبیرة لدیھا مساحات الدول 
 . او لم تصل ألكثر ما یمكن الوصول الیھ من االمكانیات الدول

                                                 
مصطلح "صادرات لم تنجح في تصدیرھا" یشیر إلى المنتجات التى لم یتم تصدیرھا من األساس، أو التى تم تصدیرھا بدون میزة   14

 RCA). انظر الھامش التالى لتعریف مؤشر المیزة النسبیة الظاھرة RCA<1أى بمؤشر میزة نسبیة ظاھرة  (نسبیة 

أقل  RCAمؤشر تصدیرھا نھائیاً، أو الصادرات التى لیس لھا میزة نسبیة ظاھرة، أى أن  بصورة أدق، یشیر ذلك إما إلى منتجات لم یتم 15
ھو مؤشر یستخدم لقیاس المیزة النسبیة أو غیاب المیزة النسبیة التى تمتلكھا الدولة فى تصدیر سلعة معینة. نستخدم  RCA. 1من 

ة فى منتج معین فى حالة تصدیر الدولة أكثر من "نصیبھا والذى یقول بأن الدولة لھا میزة نسبی RCAلمؤشر  Balassaتعریف 
مثل محصول فول الصویا  2010العادل"، أو نصیب مساوى لـ أو أكبر من نصیب إجمالى تجارة العالم للمنتج. مثال على ذلك: في عام 

ملیار دوالر،  11ت البرازیل حوالي ملیار دوالر. من ھذا اإلجمالي، صدر 42في المائة من التجارة العالمیة، بإجمالي صادرات  0.35
 /7.8من صادرات البرازیل، وبما أن  7.8%ملیار دوالر، ففول الصویا مثلت  140وبما أن إجمالي صادرات البرازیل للعام نفسھ بلغت 

ذه الحالة ضعف نصیبھا العادل من صادرات فول الصویا، ومن الممكن في ھ 22فصادرات البرازیل في ھذه الحالة تمثل  22=  0.35
من قبل الدولة  pتمثل صادرات السلعة  𝑋𝑋𝑀𝑀𝑝𝑝عالیة في فول الصویا. رسمیاً، لو  RCAأن نقول بأن البرازیل لدیھا میزة مسبیة ظاھرة 

c نعبر عن حساب ،RCA  التى تمتلكھا الدولةc  في المنتجp  :فیما یلي 

RCA𝐜𝐜𝐜𝐜 =  𝑋𝑋𝑐𝑐𝑝𝑝 ∑ 𝑋𝑋𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐⁄
∑ 𝑋𝑋𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 ∑ ∑ 𝑋𝑋𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐⁄  

خص أیة دولة من الممكن لمصفوفة ت 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝من الممكن استخدام ھذا المقیاس لتركیب مصفوفة توصل كل دولة للمنتجات التى تصنعھا. 
أن تنتج أیة منتج، تمثل الصفوف الدول المختلفة واألعمدة تمثل المنتجات المختلفة. تستخدم فى تركیب فضاء المنتجات و قیاساتنا لدرجة 

أكبر  RCAرة بمیزة نسبیة ظاھ pتصدر المنتج  cلو الدولة   1التعقید االقتصادى للدول والمنتجات. تكون قیم المدخالت فى المصفوفة 
 حیث:  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝، وصفر فیما عدا ذلك. نصیغ ھذه المصفوفة 1من 

 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝 = �
 1         RCA𝑐𝑐𝑝𝑝 ≥ 1
  0          otherwise    

(Hausmann, Hidalgo et al., 2014). 
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مقارنة بمصر: بنجاح ا  تصدرھلدیھا عدد أكبر من من المنتجات التى الففى تونس،  األعليبسبب درجة التخصص و
من خالل عن تونس فى مصر  OV). یمكن تفسیر ارتفاع قیمة الفرصة 2على التوالى (جدول  954و  1006

تنتج منتجات معقدة مقارنةً بمصر.  عامبشكل  فھى، بتونس ECIدرجة التعقید االقتصادى مع ارتفاع , أوالً  16عاملین.
نحو  أقل  مساحات تحركلھا متاحاً بقي انتجت الدولة منتجات أكثر تعقیداً، البد من األخذ في االعتبار أنھ كلما ولكن 

، وھو مطروقةغیر األكثر تعقیداً وجود عدد أقل من المنتجات الجدیدة فإن ھذا یعنى بصورة أدق،  .منتجات أعلى تعقیداً 
أكبر من المنتجات التى لم تنجح فى تصدیرھا، ولكن منھا فقط لدیھا عدد بالفعل، تونس ما یخفض مؤشر قیمة الفرصة. 

(ویقاس بمؤشر درجة التعقید بھا المتوسط العام لمستوى التعقید االقتصادى  عنمنتج على درجة أعلى من التعقید  695
، 2015عام  فى ھالمختلف مواقعھممنتج. وھو ما یعنى أنھ بالنظر إلى  726مصر لدیھا ). فى المقابل، ECIاالقتصادى 

أو غیر  غیر مستوفاهإمكانیات الحالیة. بعبارة أخرى، مصر لدیھا  ھامصر لدیھا فرصة أكبر لتنویع سلة صادراتفإن 
 لتنویع الصادرات نحو منتجات أكثر تعقیداً. مستغلة

كلما ولم تفعل ذلك (بعد). فمصر أما ، من مستوى امكانیاتھا القریبةتونس بصورة أكبر منتجاتھا المعقدة استنفذت ثانیاً، 
المسافة متوسط . 17یر مطروقة أعلىللمنتجات الغ متوسط المسافة الباقیةأنتجت الدولة فى مجالھا المجاور كلما كان 

 قیمة الفرصة كذلك. . وھو ما یخفض)2 جدول( 0.82مصر لمنھ المتبقیة لتونس أكبر 

إلى مستویات سبة بالن تصالتمتعان بمستویات عالیة نسبیاً من االتھى أن كلتا الدولتین ) 10(الشكل الرسالة الثانیة من 
قارنةً بالدول المصدرة للنفط من المنطقة أو خارجھا. فلنقارن الخاصة بھما بالم نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى

ا بشكل واضح للعنة النفط: مستویات أعلى من متشیر مؤشراتھن واللتی، على سبیل المثال والعراق لجزائرابحالة النتائج 
بین مستویات قدراتھما وبین  التى تفصلالمسافات كبر  عنھذا ج وینت. الناتج المحلى اإلجمالى وقیم أقل للفرصة

 1049( حا حتى اآلن فى تصدیرھم التى لم تنجمن المنتجات األكثر تعقیداً و ةكبیرألعداد النتاج االقدرات المطلوبة إل
نتاجیة اإلالقدرات األكثر تعقیداً تبعد كثیراً عن مجموعة  اللعراق). بعبارة أخرى، فإن منتجاتھم 1190للجزائر و 

 الحالیة للدولة. 

أكبر من إندونیسیا، على الرغم  اً . فمصر لدیھا فرصاألعلى نمواً  قتصاداتاالالنتائج عند النظر إلى  تتنوعوفى النھایة، 
 كثرإن عدد الصادرات غیر الناجحة األف. الھیدوركربونیةصادرات ونسبة المن تساوى مستوى نصیب الفرد من الدخل 

مصر بالمقارنة بمتوسط متغیر المسافة أكبر منھ تعقیداً أكبر كثیراً فى إندونیسیا عن كل من مصر وتونس، ولكن 
)، تحصل 3.59( بلغیفرصة لل). وبمتوسط دخل یقارب نصف مستوى دخل الفرد فى مصر ومؤشر قیمة 2(جدول 

فى الفضاء، فمجموعة معرفتھا االنتاجیة أقرب للمنتجات قلیلة العدد، األكثر تعقیداً  موقعھاضخمة من الھند على قیمة 
فلدیھا نصف مستوى دخل الفرد الموجود فى تونس ة لالنتباه ، الفتبدورھا . حالة فیتنام (621) والتى ال تصدرھا بنجاح

فرص نسبیة اكثر باكستان كذلك لھا معرفتھا االنتاجیة المتراكمة والمتطورة نسبیاً.  بسببولكن قیمة الفرصة بھا أعلى 
محدودة للغایة  لدیھا نسبة. ولكن كل ھذه الدول كذلك جیدة فرصاً  االبوسنة وأوكرانیا لدیھمنجد أن . بصورة مماثلة تقدماً 
الخام، بالمقارنة بمصر و بدرجة أقل بتونس. ولذلك، فقدرة ھذه  النفطالصادرات الھیدروكربونیة، على األخص من من 

 أكثر سھولة.  فضاء المنتجاتببقیة النسبي  تصالالدول على اال

  

                                                 
التحكم فى الدخل المبدئى و نمو  بعدتقع أعلى خط االنحدار لمعدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى  على مؤشر درجة التعقید االقتصادى   16

 فى الملحق) 2-مصادرات الموارد الطبیعیة (شكل 
 متوسط المسافة للمنتجات المعقدة غیر الناجحة تصدیریاً   17
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 2015المقارنة، للبلدان  OV ةقیمة الفرص:  2جدول 

متوسط نصیب  الدولة 
الفرد من الناتج 
المحلى اإلجمالى 

 بالقدرةمعدل 
الشرائیة ومثبت 

 2011بأسعار 

متوسط نصیب 
الفرد من الناتج 
المحلى اإلجمالى 

نسوب لمثیلھ م
 فى مصر

قیمة 
الفرص

 ة

نصیب 
الصادرت 

الھیدروكربون
 یة

عدد 
الصادرات 

غیر 
 الناجحة 

(RCA<1
) 

عدد الصادرات 
غیر الناجحة 

ث للمنتجات حی
PCI>ECI 

متوسط المسافة 
الخاصة 

بالصادرات غیر 
 الناجحة حیث 

PCI>ECI 

 0.74 621 876 %11.6 3.59 %56 5,733 الھند
 0.59 346 689 %1.5 2.49 %124 13,572 الصین
 0.79 726 954 %23.5 2.27 %100 10,913  مصر

 0.82 762 980 %23.1 2 %101 10,385 إندونیسیا
 0.82 768 987 %3.1 1.72 %55 5,667 فییتنام
 0.82 695 1,006 %7.4 1.37 %105 11,467  تونس

البوسنة 
 0.82 663 1,004 %7.0 1.23 %99 10,119 والھرسك

 0.85 869 1,021 %2.7 1.15 %46 4,706 باكستان
 0.84 637 1,023 %2.3 1.1 %73 7,457 أوكرانیا

 0.86 633 1,032 %2.5 1.02 %68 6,938 الفلبین
 0.67 123 905 %1.8 0.13 %374 37,872 الیابان

الوالیات 
 0.63 205 806 %7.0 0.005 %514 52,704 المتحدة

 %440 43,788 ألمانیا
-

0.000
3 

32.0% 764 95 0.55 

 0.99 1,049 1,221 %95.3 0.94- %135 13,795 الجزائر
 1 1,190 1,234 %99.3 0.97- %141 14,459  العراق

مركز التنمیة الدولیة جامعة  Atlas of Economic Complexity االقتصادي للتعقیدأطلس حسابات المؤلفة وفق بیانات   المصدر:
، نصیب الفرد من  أ 2016و البنك الدولى  Center for International Development at Harvard University 2016ھارفارد 

 لدول األخرى.ل الناتج المحلى اإلجمالى فى مصر ھو المرجع

 ھماقعافى مقارنة مع الدول األخرى وفق مومصر وتونس ، حیث یوضح كلتا الدولتین نفس الرسالة) 11(شكل ینقل 
نوعان من الدول أ فیكالم حیث التعقید االقتصادى. متغیر . یوضح الشكل قیمة الفرصة مقابل فضاء المنتجاتفى  ةالنسبی

 المتدني للغایة مستوى التعقیدالخاص بھا، وھى تحدیداً: ا) مجموعة الدول ذات  للتعقید االقتصادىالمستوى العام  عن
فى  القریبةاالكثر تعقیدا ومن المنتجات  قلیل جداً لھم عدد یتبقى من ثم ومحدودة لدیھا ألن المعرفة االنتاجیة المتراكمة 

المنتجات و أكبر نح مسافةباستخدام مفاھیم فنیة، لدیھم متوسط . (التنویعزیادة من قدرتھم على  یحد، بشكل الوقت ذاتھ
الدول ذات المعرفة  االنتاجیة المتراكمة المرتفعة للغایة مثل الیابان  ب). )تصدیرھا ون فىینجحلم  التى األكثر تعقیداً 

 لقاألفى الواقع ھى و، انخفاض قیمة الفرصةحیث  من قیمة متطرفة، بل إن األخیرة لدیھا وألمانیاوالوالیات المتحدة 
في األفضل شریحة كبیرة من الجزء ھذه الدول بالفعل استنفذت كافة فرصھا وبالفعل تحتل الدول. كافة  قیمة بین قیم

والمالحظة . حتى اآلن تصدیرھافى جح تنعدد أقل من المنتجات عالیة التعقید التى لم یتبقي لھا  ولذلك، فضاء المنتجات
 أكبر من التعقید عن درجة تعقید اقتصادھاالتى تتصف بدرجة  منتجاتعدد من الأقل تتمتع باألشد بروزاً، ھو أن ألمانیا 

 بشكل ملحوظأللمانیا قیمة الفرصة  خفض منیھذا . 18)2انظر جدول ، فقط 95والتى لم تصدرھا بنجاح بعد (الحالیة 
 نعكاسا ط األدنى فى العالم، فھوالمتوسمن تعویضھ. وھذا ھو ھا لفض للغایة ط المسافة المنخوالذى لم یتمكن متوس

 على مستوى العالم.أللمانیا األكبر  ةللمعرفة المتراكم

نجد عالقة ایجابیة بین التعقید و قیمة الفرصة. تونس ومصر تقعان ف، أما بالنسبة للدول في الجزء المتوسط من الشكل
 كلتا الدولتان لھما موقع جید نحو الوصول إلى التنوع والتعقید ومن ثم النمو اإلقتصادي.أعلى الخط بما یشیر إلى أن 

                                                 
أعلى عدد من المنتجات التى لم ینجح  )1العراق، على الطرف اآلخر تقع على النقطة المتطرفة األخرى المقابلة أللمانیا بما یلي:   18

نحو  (0.997)أكبر مسافة وأكبر متوسط للمسافة   )2تصدیرھا، وكذلك أعلى عدد للمنتجات األكثر تعقیداً التى لم یتم تصدیرھا بنجاح، 
 المنتجات األكثر تعقیداً التى لم ینجح تصدیرھا



 أمیرة الحداد

 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 18 / التنمیة لسیاسة األلماني المعھد

 وفقا لمنھجیة فضاء المنتجات لمصر وتونسالممكنة لصادرات المستقبلیة اقطاعات   -4

، ویقابل ھذا الجزء بین نتائج فضاء المنتجاتددة لالنتاج المستقبلي وفق منھجیة حَ المُ لقطاعات ایعرض ھذا الجزء 
اقصى الطرف المقابل  لتحلیل فضاء المنتجات فھى ونتائج منھجیتین أخرتین، األولى تقع على  فضاء المنتجاتمنھجیة 
كبیراً وزناً حیث تعطى تقع فى منتصف المدى  الثانیة. المنھجیة الُمختاره المنتجات تدفع نحو المزید من تعقیدمنھجیة 

 نتجات المصنعة.لمُ لجارة الحالیة تجاھات التال

 جدوى المنتج    4-1

السیني محور الیوضح حیث . tradeoffs واضحةمقایضات وجود إلى ب (تونس) -11(مصر) و  أ-11یشیر شكل 
فضاء بكل منتج لم یتم تصدیره أو تم تصدیره بصورة ضعیفة من موقع مصر (تونس) الحالي في  ةالمسافة الخاص

صدرة من نحو الیسار، كلما زاد اقتراب المنتجات غیر المُ  أكثر اتجھنا ). كلما 15(برجاء الرجوع لھامش  المنتجات
ب درجة -11أ و -11في شكل  ادىصالمحور الیقیس بینما ھذا االنتاجیة لمصر (تونس).  للمعرفةالمخزون الحالي 

) ,Hausmann et alزاویة فى أعلى المربع األیسر ال أقصىالمنتجات فى االختیار األمثل ھو اختیار   19تعقید المنتج.
، بالنسبة لمصرلدولة. القدرات االنتاجیة الحالیة لمن  ما یمكن أقرب التى تقعو ھذه ھى المنتجات األكثر تعقیداً  .(2005

حبوب ال یلي ذلك. الحیة والقشدة، وھى المنتجات من الحیواناتفي الطرف األدنى تقع منتجات األلبان مثل البیض 
مواسیر الحدید والصلب وبعض وھى المنتجات الغذائیة األعلى تصنیعاً. ثم أنابیب و -والبسكویتالمثلجات و المخبوزات و

والصلب. بعیداً عن ذلك، أالمنتجات األكثر تعقیداً من البالستیك (مثل األطباق)، یلي ذلك األدویة ثم سلع أخرى من الحدید 
 درجة  ذات المنتجات الممكنة ذات الجدوى للتطویرالصناعیة. بالنسبة لتونس،  الكھربائیةنجد األفران  اً تعقیدلذلك اكثر و

تركیبات المصنعة یدویاً، وأحواض السیرامیك واألثاث والثالجات والفریزرات، واأللیاف  المخلفات من ھى األكبر التعقید
كثر تعقیداً. األ ھو مسافةفاألبعد اصة بصمامات التحكم الحراري، ، والتلیفونات واألجھزة الخاألساسیة المعدنیةالحوامل 

تتركز فى القطاع  تلك األخیرة فى مجال اإللكترونیات مقارنةً بمصر، حیث میزات یانعةواضح أن تونس لدیھا ثمار 
 .الكیماوى

  

                                                 
یرتب المنتجات وفق كمیة القدرات أو المعرفة الضروریة لتصنیعھم. المنتجات مثل الكیماویات واآلالت عالیة التعقید ألنھا  PCIمؤشر   19

تتطلب مستوى أكثر تعقیداً من المعرفة االنتاجیة، والتى تتوافر باألساس من خالل المؤسسات الكبیرة حیث یتفاعل عدد كبیر من األفراد 
ما منتجات مثل المواد الخام أو المنتجات الزراعیة البسیطة تتطلب فقط مستوى معرفي بسیط ومن الممكن انتاجھا عالیي المھارة. بین

المنتجات وفق درجة تعقیدھم. تتحدد درجة التعقید للمنتج بحساب متوسط  PCIبواسطة فرد أو عمل عائلي. بصورة أدق، یرتب مؤشر 
ن، ومتوسط االنتشار للمنتجات األخرى التى تنتجھا ھذه الدول. بصورة متناظرة، نعرف مستویات التنوع للدول التى تنتج منتج معی

فى التعریف الوارد فى  pمع مؤشر المنتجات  cبسبب تماثلیة المشكلة، من الممكن أن یتم ذلك ببساطة بمبادلة مؤشر الدول  PCIمؤشر 
 كالتالي: PCIریف مؤشر ومن ثم یتم تع كالتالي: PCI. ومن ثم یتم تعریف مؤشر 5الھامش 

 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 =  
Q��⃗ − <Q��⃗ >

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (Q��⃗ )Q��⃗ =  eigenvector of M�pp′    مصحوباً بأعلى قیمة  متجھ ذاتيeigenvalue 

 (Hausmann, Hidalgo et al., 2014). 
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 )2014( مكاسبالوفرص تحقیق جدوى المنتج: التعقید   :11شكل 

  مسافةالتونس: التعقید مقابل -ب

 

 

 

 

 

 
 

 مصر التعقید مقابل المسافة  -أ
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقابل المسافة  المكاسب تحقیق تونس: فرص -د

 

 مقابل المسافة المكاسب تحقیق مصر : فرص -ج

لكیماویات ا عدنیةم نتجاتم ناعة األغذیةصمواد  لنباتیةالمملكة امنتجات  یوانیة حلمملكة الامنتجات ویة ححیوانات  
 منسوجات  مدبوغة، جلود، وجلود مدبوغة، وفرو الجلود الحیوانات غیر  البالستیك والمطاط   المتصلة بھاالصناعات و

  معدات النقل آالت/ إلكترونیات  ومصنوعاتھا معادن أحجار/ زجاج أخشاب ومنتجات خشبیة  أحذیة/ أغطیة رأس 
 خدمات. سلع ومنتجات متنوعة

مركز التنمیة الدولیة جامعة  Atlas of Economic Complexity االقتصادي للتعقیدأطلس حسابات المؤلفة وفق بیانات  المصدر:
 . Center for International Development at Harvard University 2016ھارفارد 

 التجارة العالمیةإجمالى المنتج من  تجارة ملحوظة: حجم كل كرة یحدده نصیب 

 Opportunity Gainمكاسب من جراء انتاجھ  ج فى تحقیقفرص المنتبین قرب المسافة و أخرىمقایضة كما توجد 
(OG)  یضیف قیمة متدنیة  ھللدولة ولكنالقدرات الحالیة من  ا جداقریب المنتج . من الممكن أن یكوند ج و 11، شكل

قدرتھا على التنویع فى المنتجات األكثر لقلیالً جداً  بدوره ومن ثم یضیف ھا فى فضاء المنتجات،اتصالولترابطھا جداً 
قدرات ، فانتاجھ قد یخلق فضاء المنتجاتمن  denseإذا كان المنتج الجدید فى جزء كثیف  أمافي المستقبل.تعقیدا 

، والعكس صحیح. مستقبالً  منتجات أخرى جدیدة وأكثر تعقیداً تمكن من انتاج قد مرتفعة  قیمةذات معرفیة وتكنولوجیھ 
 OVقیمة الفرصة  فى حین أن ، على مستوى المنتجاتللفرصة ینظر ھو مؤشر  OGفرصة تحقیق المكسب ومن ثم ف

فرصة تحقیق كذلك بین  عكسیة. وھنا یوجد عالقة كلكة دولالعلى مستوى  المكاسب ولكن لفرصة تحقیق ینظر بدوره 

أو یایات من الحدید 
 الصلب

ورنیش 
 وكریمات

مواد بالستیكیة 
مثل األطباق 

األفال 

 مثلجات

أجھزة لصمامات 
 التحكم الحرارى

 أدویة

مواد أخرى من 
 الحدید أو الصلب

 أجھزة صمامات التحكم الحرارى 

مواد أخرى من 
المطاط المعالج 

 

أحواض 
 سیرامیك

حوامل معدنیة 
ة ا  ا

 صنادیق لتشكیل المعادن

ثالجات 
 وفریزرات

أثاث آخر 
 وأجزاء منھ

 تلیفونات

ثالجات وفریزر 
 وسخانات

 حوامل معدنیة
 أفران صناعیة أو معملیة كھربائیة أجھزة صمامات تحكم حرارى 

ة  أد
منتجات بالستیكیة 

أخرى مثل األطباق 
والشرائح والفویل 

 

أخرى من مواد 
ل ل  ل أ 

 مثلجات
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على سبیل المثال بین تتغیر  OGب فرصة تحقیق المكس. مرة أخرى 21بالمنتج ومسافتھ ةالخاص OG20 المكسب
لتحقیق مكاسب اخرى فى  ، فتلك المنتجات ال تخلق فرصا)" (المنتجات الزراعیة مثل الخیار والخبزة"المنخفض
تقع فى  بالنسبة لمنتجات تونس التىالتحكم الحرارى). صمامات (أجھزة  المرتفعة(المثلجات) و ةمتوسطال، والمستقبل

(النقاط الخضراء) إلى أحواض السیرامیك (القطاع  المنسوجاتمن  اتدرج OGرتفع قیمة مؤشر ،تالمربع األعلى یساراً 
 رصةفر قیمة أعلى لفووتلك األخیرة تالتحكم الحرارى (إلكترونیات). صمامات المعدنى) إلى الثالجات ثم إلى أجھزة 

 تونس.ل الحالیة  القدرات واالمكانیات االنتاجیة  عیدة عن مجموعةولكنھا ب OG المكسب او فرص تحقیق المكاسب

 فضاء المنتجاتنتائج منھجیة   4-2

من المنتجات الُمنتجھ حالیاً لمصر  وأرقى نتائج أھم عشرین منتجا على درجة أفضل 2-مو  1-میعرض الجدوالن 
 Product Spaceوذلك بناءاً على منھجیة فضاء المنتجات أى المنتجات التى لھا أولویة التصدیر، وتونس، 

Methodology (PSM) :الخاص بمؤشر تقع أعلى خط االنحدار أ) ،. توافق ھذه المنتجات كل من الخصائص التالیة
تعقید أكبر درجة  لضمانب)  أ و 12(النقاط الحمراء فى أشكال  distance مسافةمتغیر العلى  PCIالمنتج  تعقید

أكبر  product complexity index المنتج تعقیدمؤشر لقیمة لتلك المنتجات  لنفس المسافة (باإلضافة لذلك یكون 
لما  المنتجات (النقاط الحمراء)فة تلك اضاومن ثم ، 22للدولة المدروسة ECI يد اإلقتصادیتعقالمتوسط مؤشر قیمة من 

فرصة تحقیق  انحدار مؤشر) تقع أعلى خط بدولة، االقتصادى لتلك السوف یزید من درجة التعقید تنتجھ الدولة 
لمنتجات الجدیده ل OG فرصة تحقیق المكسبیكون مؤشر  كما یجب أن distanceمسافة المتغیر على  OG المكسب

 اتصالاألجزاء التى تمتاز ب نحوج و د)، ومن ثم فھى قادرة على تحریك الدولة  12(النقاط الحمراء فى أشكال  أموجب
ج) الدولة المعنیة ال تنتج ، بما یقود إلى تنوع أكبر فى المستقبل.  فى فضاء المنتجات higher connectivity أعلى

و  RCA<1أى  1تكون قیمة المیزة النسبیة الظاھرة لھا أقل من  ھذه المنتجات بمیزة نسبیة، أى أن المنتجات البد وأن
الحالیة المعرفة االنتاجیة  تلك المنتجات من درجة المسافة لضمان تقارب متغیر یجب أال یكونوا أبعد من متوسط د) 

  للدولة.

التى لھا فالصادرات المنھجیة  ما تشیر إلیھ وفقالمسافة. متغیر فى الملحق مرتبة وفق  2-مو  1-مالنتائج فى جدول 
أتى فى فت -فى األغلب صادرات من المنتجات الزراعیةاألولویة ومن ثم على االقتصاد المصرى أن یتجھ النتاجھا ھى 

 )PCI=-017د المنتج ی(مؤشر درجة تعقالمرتبة األولى الحیوانات الحیة، ومن ثم فھى منتجات منخفضة التعقید للغایة 
(مثل الملح  المنتجات المعدنیة)، ثم المعادن و0.06الخشب البسیطة مثل الورق (بمؤشر سالب  یلیھا منتجات لب -

جداً البسیطھ مشروبات المیاه والخل والحبوب و البالستیكیات  فقط، فیما یلي ذلك بكثیر لألسفل نجدوالكبریت). 
)، باإلضافة إلى المنتجات المعدنیةمجموعة  و األحجار والزجاج (والتى تصنف فى األكثر تعقیداً باإلضافة إلى المعادن 

الكیماویات عالیة القیمة باإلضافة لآلالت  نھایة القائمة فىلكن المنسوجات والمالبس. یلي المنتجات العشرین األوائل و
ت األكثر الكیماویاائمة نسبیا أیضاً أكثر تعقیدا  كعلى القأالمنتجات  تكون، حیث أن تونس أكثر تعقیداً و. واإللكترونیات

)، من القش والساللأو المكانس  فرشالمنتجات أخشاب أكثر تعقیداً (مثل مقابض  كذلك تعقیداً (الحاویات والبكر)، و
المنتجات عالیة التصنیع مثل األثاث (مؤشر تعقید قطاع درجة أقل من التعقید من ذوي بعض المنتجات باإلضافة ل

الصناعات الغذائیة والمنسوجات والمالبس. ھذه النتائج سوف تتم مقابلتھا فى القسم التالى  تلیھا  ،)PCI=0.95المنتج 
 .أكثر تدخالً  لسیاسة صناعیة یةنھجمباستخدام 

  

                                                 
یستخدم لحساب النفع المحتمل للدولة فى حالة تحركھا نحو انتاج منتج جدید بعینھ. یقاس  (COG)مؤشر المكسب من نمط التعقید   20

یقیس كمیاً اسھام منتج جدید من  Opportunity Gainبالتغیر فى نمط التعقید الذى ینتج عن تطویر ھذا المنتج. فرصة تحقیق المكسب
 صیاغة الدالة فرصة تحقیق المكسب یحسب كالتالى: تعقیداً. من حیث-وأكثر -حیث فتحھ لألبواب نحو منتجات أكثر 

( PCI𝑝𝑝 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑜𝑜𝑂𝑂 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑂𝑂 = 𝐸𝐸𝑂𝑂𝐺𝐺𝑐𝑐𝑝𝑝 = �∑
∅𝑐𝑐,𝑐𝑐′

∑ ∅𝑐𝑐",𝑐𝑐′𝑐𝑐"
𝑝𝑝′ (1 −𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝′) PCI𝑝𝑝′� (- 1 −  𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝) 

(Hausmann, Hidalgo et al., 2014) 
 10الفرصة و درجة التعقید التى رأینا مسبقاً فى شكل رقم للنظر إلى نتائج العالقة اإلیجابیة بین قیمة ى وھو یؤكد ویعطى طریقة أخر  21
 لتونس.  0.1لمصر و  0.22ولذلك فھو أكبر من سالب   22
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 فرص تحقیق المكاسبمقابل والمسافة مقابل تعقید المنتج انحدار    :12شكل 

 مصر -أ تونس -ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 مكسب فرصة تحقیق الالمسافة مقابل 
 مصر -ج تونس  -د

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )2016-اإلقتصادى (مركز التنمیة الدولیة بجامعة ھارفاردللتعقید حسابات المؤلفة باالعتماد على بیانات أطلس وفق المصدر: 

 أو تدخالً  :  سیاسة صناعیة أكثر نشاطاً إلستراتیجیةالمراھانات ا  4-3

 inward lookingفى النصف الثانى من القرن العشرین سیطرت استراتیجیات التنمیة التى تركز النظر على الداخل 
development strategies .نتج عن ھذا  على فكر الكثیر من الدول المستقلة حدیثاً، مثل الھند ودول المغرب العربي

عن  اً عیسراالبتعاد  في ت. عنى ذلك على نحو آخر رغبةستراتیجیات صناعیة لإلحالل محل الواردااالتوجھ تبني 
نحو صناعات معقدة وكثیفة رأس المال مثل اآلالت والتحرك ، المنسوجاتالصناعات الخفیفة مثل الصناعات الغذائیة و

تم استخدامھ في تمویل فى كل من مصر وتونس، أن الفائض المولد من الزراعة ذلك  لىعوترتب والحدید والصلب. 
ا التوجھ السیاسي نشیر إلى ھذ، PSM فضاء المنتجاتفي إطار منھجیة التنمیة الصناعیة نحو الصناعات الثقیلة. 

 االستراتیجیة. المراھنات ب

األكثر ھى استراتیجیة تبرز القطاعات ولمراھنات االستراتیحیة بلغة منھجیة فضاء المنتجات تُعرف ھذه المنھجیھ با
، برغم كبر المسافة. من جراء الدخول فى تصدیر تلك القطاعات OG فرصة أكبر لتحقیق المكسب، ومن ثم تقدم تعقیداً 
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 ,(Hausmannحضریةالظائف والخلق كما ستتسبب فى تنوع أكبر بالنمو االقتصادى ووستدفع تلك القطاعات ب
Hidalgo et al., 2014(.23 

على  دولنا تركزس، proximity على التقارب التركیز منبدالً فبالتوافق مع استراتیجیة المراھنات االستراتیجیة، 
أقل على المسافة. ستركز بدرجة على العكس ، وOG فرصة تحقیق المكسبول  تعقید المنتجدرجة إعطاء وزن أكبر ل

تقدر  بمسافة والتى تبعد من حیث التعقید ومكسب الفرصة، من المنتجات  40%أعلى  تظھر 4-مو  3-مجداول 
المعادن المعقدة صناعیاً واآلالت توجد  النتائجفى اقصى طرف أو أكثر عن المسافة المتوسطة للدولة المعنیة.  80%ب

). ولكن ھناك 3). وھى النتائج التى تتكرر غالباً (جدول 4-مو  3-مجداول والمعدات واإللكترونیات والكیماویات (
التى لدیھا معدالت عالیة لبطالة (الشباب)، مثل مصر وتونس. ، خاصةً للدول ضرر من جراء اتباع تلك االستراتیجیھ

ل أقل فى كثافة التشغیل وتتطلب عمالة عالیة افى أغلب األحووالتى انتجتھا تلك االستراتیجیھ ھى ھذه القطاعات 
البس المنتجات الزراعیة والممثل  –الكثیفة التشغیل  الخفیفة المھارة. لو تحركت العمالة سریعاً من الصناعات

نحو البطالة أو نحو القطاعات غیر الرسمیة منخفضة االنتاجیة. قوة العمل سوف تتحرك ف– والصناعات الغذائیة
اقتصادیا  امقابل نمونمو اقتصادى ضعیف التشغیل و أدة مقابل وظائف أكثر، وجأعلى وظائف  –قایضة واضحة الم

 .– better jobs versus more jobs, or jobless versus penniless growthمفلساً 

 ملخص النتائج وفقاً لمجموعات المنتجات  :3جدول 

 فضاء المنتجات المجموعة
 منتج) 106تونس،  -97(مصر، 

 المراھنات االستراتیجیة
 منتج) 328تونس،  -228(مصر، 

 تونس مصر تونس مصر 

 ↑181 ↑141 36 28 معادن فلزیة ومصنوعاتھا

 ↓7 ↓1 16 24 المنتجات الزراعیة

 ↓13 ↓5 14 16 غیر الصالحة لالستھالك نباتیةالالمنتجات الحیوانیة و

 ↑92 ↑62 18 15 الكیماویات والمنتجات ذات الصلة

 ↑16 ↑11 6 6 فلزیةغیر  المنتجات المعدنیة

 0 0 0 4 المنتجات المعدنیة

 ↑13 ↑5 11 3 الجاھزة المنسوجات والمالبس

 ↑6 ↑3 5 1 والسلع المصنعة ألغراض خاصةسلع عالیة الجودة أخرى 

 )2016-اإلقتصادى (مركز التنمیة الدولیة بجامعة ھارفاردللتعقید حسابات المؤلفة باالعتماد على بیانات أطلس وفق المصدر: 

 : االتجاھات فى األسواق الدولیةیة مستقبلیةاستراتیج  4-4

لھا ببعض التفصیل فى الجزء الخامس أدناه. نتطرق ، والتى المنتجاتفضاء ھناك عدد من االنتقادات موجھة لمنھجیة 
حجم السوق والسیاسات أن تعكس  فى المحدودة فى trade classificationsالتقسیمات التجاریة  ةقدر عدتو

. (Radosevic, 2017, in Altenburg, Kleinz, & Lütkenhorst, 2016)من ضمن ھذه االنتقادات  التجـــــاریة
 خصفیما یفضاء المنتجات  یةتتعلق باألساس بمحدودیة منھجالجزء من الورقة ھذا منھجیة التى سیتم تقدیمھا فى ال

 السوق.حجم 

والتى تعد فى ذاتھا شكل من اشكال  - ال تأخذ منھجیة المراھنات االستراتیجیة نتجاتفضاء المُ منھجیة  مثلھا مثل
یس ل فى اعتبارھا تأثیر التجارة العالمیة على مستقبل استمرار ونجاح القطاعات الُمختاره.  -منھجیة فضاء المنتجات

ومن ثم من المھم أن نأخذ فى  بشكل متزاید سوقى لصالح الدول النامیةال ھافقدت نصیبقد أن الدول المتقدمة ھناك شكاً 
الحظ . التى على الدول ان تشرع فى تصدیرھا األرقياألفضل والحسبان اتجاھات التجارة الدولیة عند تحدید القطاعات 

النتائج بعد اعطاء ) 13(شكل  یبین.ى أعلب) 6فى التجارة العالمیة تتحدد بحجم الفقاعات فى شكل (كل منتج أھمیة  أن

                                                 
 ال یوجد تعارض ھنا، ال تزال المنتجات األكثر تعقیداً أقل في كثافة تشغیل مقارنةً بالمنتجات األقل تعقیداً. ولكن، النقطة ھنا ھو أن  23

 سوف تخلق فى منتجات أكثر تعقیداً فى الحقیقة سوف تكون فى الحضر ولیس الریف.الوظائف القلیلة التى 
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 عند أخذ حجم التجارة فى االعتبار فإنبالنسبة لمصر، فن ترجیحى للمنتجات وفق نصیبھا من التجارة العالمیة. زو
وبناًء  .  فضاء المنتجاتكل شروط منھجیة تستوفى منتج التى  97الـفى القطاع الكیماوى تأتى على قمة المغلفة األدویة 

یجب أن تتوجھ نحو التعامل مع مشكالت عدم الفعالة أكثر من ربع جھود السیاسة الصناعیة فإن  ،تلك النتیجةعلى 
بھذا المنتج. ھذه عبارة مجردة، ولكنھا تشیر إلى أن ھذا  ةالخاص market imperfectionsالسوق  أو كمال مثالیة

القطاع یجب أن یحصل على أولویة قصوى. قد یعنى ذلك أن یتم توجیھ ربع التمویل أو الموازنة المخصصة لجھود 
مع  الخ التى تتعامل باألساس .الدولیة .. معارض من التدریب و برامج تطویر الخدمات وال –السیاسة الصناعیة 

بقیمة دولیاً ( فیھ األدویة المغلفة فى الترتیب السابع كأكبر قطاع یتم التجارةتأتى األدویة. قطاع نحو  – السوقإخفاقات 
كما أنھ .  الصادرات العالمیة)إجمالى من  2% ملیار دوالر تمثل نحو 337إجمالى صادرات لھذا القطاع تصل إلى 

قریب موقعھ فى فضاء المنتجات )، ولكن لحسن الحظ PCI=2.43التعقید (مؤشر تعقید المنتج قطاع ذو منتجات عالیة 
، أى انھ بالمقارنة بالمنتجات األخرى التى ال تنتجھا مصر، ال تبتعد القدرة المعرفیة من متوسط المسافة الخاصة بمصر

المعرفیة الحالیة لمصر، بل ھى فى الواقع فى لتصدیر ھذا المنتج اكبر قدر من االبتعاد وال اقل قدر منھ عن القدرات 
منتجات القطاع الصیدلي، إجمالى  من 33%ما یمثل نحو مصر وبالفعل تنتج موقع متوسط من حیث تلك المسافة. 

الشرائح التى تغطیھا ولكن تقع تلك أ). -14والتى تظھر بالجزء المظلل بظل داكن من فقاعة المنتجات الصیدلیة (شكل 
 أقل من واحد. RCAمیزة نسبیة ظاھرة تتمتع بوفي منتجات الصیدلة في األجزاء األقل تعقیداً مصر حالیاً 

منتجات أخرى عالیة مجموعة المنتجات التالیة ھى المقاعد (مثل مقاعد السیارات والطائرات)، والتى تقع فى القطاع "
  .مجتمع الكیماویات (البالستیك والمطاط)المنفوخة في ھى إطارات المطاط للمنتجات "، المجموعة الثالثة التصنیع

األكثر الرابع القطاع  أنإال  ،)PCI=0.35د المنتج یذات تعقید بسیط (مؤشر تعقتلك المنتجات  على الرغم من كون
المطاط والبالستیك. مجموعة  تحتجمیعھا كذلك  تُصنفوالبكر واألغلفة البالستیكیة والتى أھمیة لمصر ھو الحاویات، 

و  5-، للتفاصیل أنظر جداول أ4دن (جدول امواد الحدید والصلب فى مجتمع المع ي ھمن حیث األولیة الخامس الُمنتج 
جدیر بالذكر أن مع قطاع النفط والغاز صناعة الكیماویات فرصة واضحة لمصر.  proximity التقاربیجعل ). 6-أ

مع تراجع أسعار النفط، والذى وعرض لدرجة كبیرة من التقلب. تأسعار المدخالت یتحكم فیھا النفط والغاز، ومن ثم ت
الدول المنافسة ب بالمقارنةفى األجل المتوسط، قد تفقد الصناعة میزة المدخالت األرخص نسبیاً  یستمرمن المتوقع أن 

یض دعم الطاقة وقد یقوى تخف مما قد یؤثر على تنافسیة صناعة الكیماویات المصریة والتى لیس لدیھا إنتاج من النفط
 فى مصر ھذا االتجاه.

من مجھوداتھا نحو قطاع  8%یجب علیھا أن توجھ فى الحسبان فإنھ التجارة فبعد أن تم أخذ حجم بالنسبة لتونس، 
صادرات إجمالى فى المائة من  0.5یمثل ھذا القطاع حوالى األثاث فى السلع عالیة التصنیع وذات الغرض الخاص (

تعقید  اتالثالثة التالیة جمیعھا فى البالستیك والمطاط فى مجتمع الكیماویات، بمؤشرالمنتجات  أوالعالم). القطاعات 
والتى تقل درجة تعقیدھا عن  والبكر واألغلفة ، باستثناء الحاویات البالستیكیةتتجاوز الواحد الصحیح PCIsمنتج  

إجمالى فى المائة من  0.3( تجارتھا الكبیرالواحد، ومع ھذا تشغل تلك المنتجات ترتیبا مرتفعأ وذلك بسبب حجم 
خمسة أھم  4). یبین جدول 13(شكل   4%وزن یصل إلى بعد ذلك ثالثة قطاعات لآلالت بـیلى صادرات العالم). 

 .المختلفھ الُمستخدمھ فى التحلیل منتجات عبر المنھجیات الثالثة

 التجارى نمولل موجب معدلتتمتع ب ھ المستقبلیھمن خالل االستراتیجی تم تحدیدھاالتى منتجات معظم ال یالحظ أن
 الُمحدده منتجاتلعلى التوالي ل 11-7%و  6-2%یمتد بین سنة، بمعدل  20 وأیضا خالل آخرسنوات  5سنوى خالل ال
على التوالي لمنتجات تونس. یستثنى فقط أجزاء الرادیو والبث التلیفزیوني وصادرات  7-5%و  5-2%مصر، و ل

  االستقبال، والتى شھدت معدل نمو سالب خالل آخر خمس سنوات.معدات 
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األدویة الوقائیة واالعالجیة بالجرعات

المقاعد فیما عدا أطباء التجمیل واألسنان ومثیلھا

اإلطارات الھوائیة الجدیدة من المطاط

الحاویات والتغلیف من البالستیك

مصنوعات من الحدید والصلب

الثالجات الفریزارات ومضخات الحرارة

القمح والموسلي

الطاقة الكھربائیة

المبیدات ومضادات الفطریات بالتجزئة

تجھیزات علف الحیوان

اللحوم والدواجن المحلیة القابلة لألكل

8%
7%

5%
4%
4%

4%
4%

3%3%3%2%2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

أثاث آخر ومشتقات من أجزائھ

إطارات ھوائیة جدیدة من المطاط

خلویة األطباق والشرائح البالستیك واألفالم غیر ال
وغیرھا

الحاویات والبكر والتغلیفات من البالستیك

تقبالأجزاء الرادیو والبث التلیفزیونى وأجھزة االس

ة األجھزة الكھربائیة ذات المكون الحراري المنزلی
وغیرھا

الثالجات والفریزارات ومضخات الحرارة

تجھیزات الطعام

ریةعوامل التنشیط السطحي وتجھیزاتھا ما عدا البح

الجبن والجبن الحلوم

الشوكوالتة واألطعمة المحتویة على الكاكاو

مصنوعات من المطاط المعالج بالحرارة فیما عدا 
الصلب

األطباق والشرائح والخالیة البالستیك

األجزاء واإلكسسوارات للدراجات والدراجات 
البخاریة وغیرھا

قواطع األلمونیوم
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 المنتجات الصیدالنیة

سلع التصویر أو التصویر 
 السینمائي

 كیماویات عضویة

 منتجات كیماویة متنوعة
مواد األلبومین والنشا 

 والصموغ
 المعجون واألحبار واألصباغ

المتفجرات وأعواد الثقاب وأدوات 
 التحكم عن بعد

الكیماویات غیر العضویة والنظائر 
 وتركیبات المعادن النفیسة 

الصابون والشمع 
 والشموع

الزیوت وراتنجات العطور 
 ومستحضرات التجمیل

 أسمدة

األجھزة البصریة وأجھزة 
التصویر والتصویر 

السینمائي والمعدات الطبیة 
 واكسسواراتھا

األجھزة الموسیقیة 
 وإكسسواراتھا

المنبھات  /الساعات
 وأجزائھا

أعمال التحف الفنیة 
 واألنتیكاتوتجمیع التحف 

منتجات مصنعة 
 متنوعة

األثاث والمفروشات 
 واإلضاءة والمباني الجاھزة

الللعب واأللعاب واألجھزة 
 الریاضیة

األسلحة وأجزاء 
الذخیرة 

 واكسسواراتھا

 الكیماویات العضویة
الكیماویات غیر العضویة والنظائر 

 وتركیبات المعادن النفیسة 

 منتجات كیماویة متنوعة

سلع التصویر أو التصویر 
 السینمائي

المعجنات واألحبار واألصباغ 
 والدھانات

 المنتجات الدوائیة
 األسمدة

الزیوت والراتنجات العطریة 
 ومستحضرات التجمیل

الصابون والشمع 
 والشموع

المتفجرات وأعواد الثقاب وأدوات 
 التحكم عن بعد

مواد األلبومین والنشا 
 والصموغ
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األجھزة البصریة 
وأجھزة التصویر 

والتصویر السینمائي 
والمعدات الطبیة 

 واكسسواراتھا

 

المنبھات  /الساعات
أعمال التحف الفنیة  وأجزائھا

وتجمیع التحف 
 واألنتیكات

األدوات الموسیقیة 
 وإكسسواراتھا

 

 مواد صناعیة متنوعة

األسلحة وأجزاء الذخیرة 
 واكسسواراتھا

 

األثاث والمفروشات واإلضاءة 
 والمباني الجاھزة

 

اللعب واأللعاب 
 واألجھزة الریاضیة



 

 

 أھم خمس منتجات تصدیریة رائدة وفق الثالت منھجیات المتبعھ : 4جدول 

 تونس مصر
 المتطلعةالرؤیة  المراھنات االستراتیجیة فضاء المنتجاتمنھجیة   الرؤیة المتطلعة المراھنات االستراتیجیة فضاء المنتجاتمنھجیة  

 بیض طیور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ 1
)%5, %8( 

مناشیر یدویة؛ نصال مناشیر 
 )%5، %3( من جمیع األنواع

أدویة لالستعمال فى الطب العالجي أو 
  )11%، 2%( الوقائي، بجرعات

، 4%( أوعیة وبكر وعبوات من البالستیك 1
%7( 

 %4) )4%، 7%(أجزاء ولوازم للمركبات
7%) 

 )%7 ،%5( أثاث أخر وأجزاؤه

منتجات األلبان والبیض والعسل والمنتجات  
الحیوانیة الصالحة لألكل غیر مذكورة في مكان 

 آخر

عدد، أدوات قاطعة وأدوات 
  مائدة إلخ، من المعادن العادیة

واإلضاءة، العالمات، والمباني األثاث،  المركبات عدا السكك الحدیدیة، الترام ومصنوعاتھالبالستیك   صیدالنیةمنتجات 
 مسبقة الصنع

منتجات الصناعات الكیماویة أو  معادن عادیة ومصنوعاتھا ومنتجات حیوانیة ؛حیوانات حیة 
 الصناعات المرتبطة بھا

المركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل  ومصنوعاتھوالمطاط ومصنوعاتھ البالستیك  
 المرتبطة بھا

 سلع ومنتجات متنوعـة

سلع عالیة الجودة  أخرى  والسلع  معادن فلزیة ومصنوعاتھا الكیماویات والمنتجات ذات الصلة  الكیماویات والمنتجات ذات الصلة معادن فلزیة ومصنوعاتھا منتجات زراعیة 
 المصنعة ألغراض خاصة

أنابیب، مواسیر مصنوعة من الحدید أو  2
 )7%، 2%( مللى 406.4الفوالذغیر ملحومة > 

قوالب صب المعادن (عدا 
السبائك)، أو المطاط أو 

 )%5 ,%7( البالستیك، ، إلخ.

المقاعد (باستثناء مقاعد طبیب األسنان 
   )8%، 6%( والحالقین، إلخ)

أدوات، مقابض فرش، وھیاكل، إلخ، من  2
 ) 4%، 8%( الخشب

إطارات خارجیة ھوائیة جدیدة من  )%8، %4( آالت وأجھزة  تكییف الھواء
 )%3، %7( المطاط

المفاعالت النوویة والمراجل  مصنوعات من الحدید أو الصلب 

 واآلالت إلخ

األثاث، واإلضاءة، العالمات، والمباني 
 مسبقة الصنع

 المطاط ومشتقاتھ المفاعالت النوویة والمراجل واآلالت إلخ خشب ومصنوعاتھ؛ فحم خشبى 

معدات آالت وأجھزة آلیة؛  معادن عادیة ومصنوعاتھا 
كھربائیة؛ أجزاؤھا؛ أجھزة 

تسجیل وإذاعة الصوت، أجھزة 
تسجیل وإذاعة الصوت 

والصورة فى اإلذاعة المرئیة 
(تلیفزیون)، وأجزاء ولوازم ھذه 

 األجھزة

خشب ومصنوعاتھ؛ فحم خشبى؛ فلین   سلع ومنتجات متنوعـة

ومصنوعاتھ؛ مصنوعات من القش، أو من 

؛ أصناف الحلفاء أو من مواد الضفر األخر

 صناعتى الحصر والسالل

آالت وأجھزة آلیة؛ معدات كھربائیة؛ أجزاؤھا؛ 
أجھزة تسجیل وإذاعة الصوت، أجھزة تسجیل 
وإذاعة الصوت والصورة فى اإلذاعة المرئیة 

 (تلیفزیون)، وأجزاء ولوازم ھذه األجھزة

البالستیك ومصنوعاتھ والمطاط 
 ومصنوعاتھ

سلع عالیة الجودة  أخرى  والسلع  فلزیة ومصنوعاتھا معادن معادن فلزیة ومصنوعاتھا 
 المصنعة ألغراض خاصة

صالحة منتجات حیوانیة ونباتیة غیر  
 لالستھالك

 الكیماویات والمنتجات ذات الصلة معادن فلزیة ومصنوعاتھا

الورق وعبوات من الورق المقوى ومواد  3
  )%6، %4(التغلیف وعلب حفظ الملفات 

إطارات خارجیة ھوائیة جدیدة من  )%3-، %6-ورق الصحف (
  )7%، 3%( المطاط

أدویة لالستعمال فى الطب العالجي أو الوقائي،  )%7، %5( أثاث أخر وأجزاؤه 3
  )2%، 11%( بجرعات

ألواح وصفائح وأفالم من بالستیك غیر 
 )%2، %7( خلویة وغیر مقواة

 

ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجائن  
 من ورق مقوى الورق أو من ورق أو

ورق وورق مقوى؛ مصنوعات 
من عجائن الورق أو من ورق 

 أو من ورق مقوى

األثاث، واإلضاءة، والعالمات، والمباني   ومصنوعاتھالمطاط 
 مسبقة الصنع

 البالستیك ومصنوعاتھ منتجات صیدالنیة

عجائن من خشب أو مواد لیفیة سیلیولوزیة  
أخرى؛ ورق وورق مقوى (نفایات وفضالت) 

بغرض إعادة التصنیع؛ ورق وورق مقوى 
 ومصنوعاتھما

عجائن من خشب أو مواد لیفیة 
سیلیولوزیة أخرى؛ ورق وورق 

مقوى (نفایات وفضالت) 
بغرض إعادة التصنیع؛ ورق 

 وورق مقوى ومصنوعاتھما

البالستیك ومشتقاتھ والمطاط 
 ومصنوعاتھ

الصناعات منتجات الصناعات الكیماویة أو  سلع ومنتجات متنوعـة 
 المرتبطة بھا

البالستیك ومصنوعاتھ والمطاط 
 ومصنوعاتھ

منتجات حیوانیة ونباتیة غیر  منتجات حیوانیة ونباتیة غیر صالحة لالستھالك 
 صالحة لالستھالك

سلع عالیة الجودة أخرى والسلع المصنعة   الكیماویات والمنتجات ذات الصلة
 ألغراض خاصة

 الكیماویات والمنتجات ذات الصلة الصلةالكیماویات والمنتجات ذات 



 

 

 أھم خمس منتجات تصدیریة رائدة وفق الثالت منھجیات المتبعھ : 4جدول 

 تونس مصر
 المتطلعةالرؤیة  المراھنات االستراتیجیة فضاء المنتجاتمنھجیة   الرؤیة المتطلعة المراھنات االستراتیجیة فضاء المنتجاتمنھجیة  

 جیر حي، جیر مطفي، جیر مائي للبناء، إلخ 4
)%5,  %8( 

معادن مطلیة بالبالتین، نصف 
 )%39 ,%74( مصنعة

 أوعیة وبكر وعبوات من البالستیك
)%4 ،%7( 

مربى وھالم، ومرمالد و ھریس أو عجن  4
 )%7، %6( فواكھ أو أثمار قشریة

  لإلشارة أو لتنظیم المرورأجھزة كھربائیة 
)%7 ،%3( 

أوعیة وبكر وعبوات, من البالستیك 
)%4 ،%7( 

ملح؛ كبریت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسیة؛ جیر  
 وأسمنت

الآللئ، األحجار الكریمة، 
 المعادن، العمالت المعدنیة، إلخ

الخضار والفاكھة واألثمار القشریة إلخ،   ومصنوعاتھالبالستیك 
 الغذائیةوالمحضرات 

 البالستیك ومصنوعاتھ أجھزة كھربائیة وإلكترونیة

لؤلؤ طبیعى أو مستنبت،  معدنیةمنتجات  
وأحجار كریمة أو شبھ كریمة، 

ومعادن ثمینة ومعادن عادیة 
مكسوة بقشرة من معادن ثمینة، 
ومصنوعات ھذه المواد؛ حلى 

 الغوایة (مقلدة)؛ نقود

والمطاط ومصنوعاتھ البالستیك 
 ومصنوعاتھ

المستحضرات الغذائیة؛ المشروبات وسوائل  
 كحولیة؛ التبغ ومصنوعاتھ

آالت وأجھزة آلیة؛ معدات كھربائیة؛ أجزاؤھا؛ 
أجھزة تسجیل وإذاعة الصوت، أجھزة تسجیل 
وإذاعة الصوت والصورة فى اإلذاعة المرئیة 

 (تلیفزیون)، وأجزاء ولوازم ھذه األجھزة

 ومصنوعاتھالبالستیك 
 ومصنوعاتھالمطاط 

المصنوعة  ومصنوعاتھاالمعادن  معدنیةمنتجات  
 باألساس من المعادن

 الكیماویات والمنتجات ذات الصلة معادن فلزیة ومصنوعاتھا منتجات زراعیة   الكیماویات والمنتجات ذات الصلة

 بولي امیدات بصورھا األولیة )%6، %6( مشروبات غیر محالة؛ جلید وثلج 5
)%1, %8( 

مصنوعات الحدید أو الصلب غیر 
 )%8، %4( مذكورة في مكان آخر

فضالت وفضالت خیوط ونسالة ألیاف  5
 )%1، %3-( نسجیة إصطناعیة

أجھزة الرادیو، والبث التلفزیوني،  أجزاء  )4%، 7%( أقـمشة غـیر منسوجة عدا اللباد
 (%5 ,%6-) ومعدات االستقبال

حشوات، لباد، منسوجات غیر محبوكة، خیوط،  ألیاف اصطناعیة  مصنوعات من الحدید أو الصلب البالستیك ومصنوعاتھ المشروبات، سوائل كحولیة والخل 
 حبال، إلخ.

 األجھزة  الكھربائیة واإللكترونیة

مستحضرات غذائیة؛ مشروبات وسوائل  
 كحولیة؛ التبغ ومصنوعاتھ

البالستیك والمطاط 
 ومصنوعاتھما

آالت وأجھزة آلیة؛ معدات كھربائیة؛  مواد نسجیة ومصنوعاتھا مواد نسجیة ومصنوعاتھا  معادن عادیة ومصنوعاتھا
أجزاؤھا؛ أجھزة تسجیل وإذاعة الصوت، 
أجھزة تسجیل وإذاعة الصوت والصورة 
فى اإلذاعة المرئیة (تلیفزیون)، وأجزاء 

 ولوازم ھذه األجھزة

الكیماویات والمنتجات ذات  منتجات زراعیة 
 الصلة

 معادن فلزیة ومصنوعاتھا المنسوجات والمالبس الجاھزة المنسوجات والمالبس الجاھزة  معادن فلزیة ومصنوعاتھا

 )2016-اإلقتصادى (مركز التنمیة الدولیة بجامعة ھارفارد للتعقیدوفق حسابات المؤلفة باالعتماد على بیانات أطلس المصدر: 
  6-مو  4-م للجداوللنمو بین القوصین ھى متوسط معدل النمو السنوى آلخر خمس سنوات یلیھا آلخر عشرین سنة. لإلختصارات ارجع معدالت ا ملحوظة:
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ویقترح حلول بعضھا  ویبرر، فیفندھا: PSM فضاء المنتجاتمنھجیة القصور في أوجھ یتناول ھذا الجزء باألساس 
 بسیطة حیثما یمكن ذلك.

الجزء التالي عدد من یقدم ). Altenburg et al., 2016(أنظر  فضاء المنتجاتلمنھجیة لقد وجھت بعض االنتقادات 
صامتھ عن تبقى القرار، فإنھا صانعي توجھ  فضاء المنتجاتأوالً، على الرغم من أن منھجیة  الرئیسیة.  أوجھ القصور

 الموجودةالمتأصلة الفنیة القدرات  . فھي تفترض أن) (Altenburg et al., 2016كیفیة الوصول لألھداف التي تقرھا
الصادرات الحالیة والمستقبلیة للدولة،  تحدد وحدھاترى أن ظروف العرض ھي ، بعبارة أخرى، ذات األھمیة فقطھل 

 أو یستبعد وھو ما ینفي. تصدیرالالتى بھا فرص  ة نحو قطاعاتھا المستقبلیةوالدول بدورھا تتوجھ بصورة أوتوماتیكی
وكذلك عرقلتھا فى بعض  المواتیةالعرض قدرة الدعم المقدم من الحكومة على التأثیر بشكل ایجابى على ظروف 

لطاقة الذى استمر لعقود تدخل الحكومة لھ تأثیرات على النتائج. على سبیل المثال، دعم اإال أن الواقع ھو أن . األحیان
خلق تحیزاً فى النتائج المستقبلیة نحو ومن ثم ، فضاء المنتجاتفى الدولتین كان لھ تأثیره بالفعل على الھیكل الحالي ل

 على سبیل المثال المعادن). (القطاعات كثیفة استخدام الطاقة 

القطاعات التى تم تحدیدھا بمساندة بشكل واضح القرار  مطالبة صانعيھو لمنھج فضاء المنتجات اإلمتداد الطبیعى 
ما كان لالسوق كاخفاقات  تقلمع األخذ في االعتبار أنھ كلما . السوقفى اخفاقات  توجدبواسطة المنھجیة، خاصةً عندما 

تحسن من البیئة العامة،  حتى –األعمالبدال من مساندة أصحاب  –ق اسواأل مساندة نحو التوجھمن األفضل للسیاسة 
بدون خلق ولكن األعمال والحكومة أصحاب بین المعامالت الحات المؤسسیة وتقلیل تكلفة ـــتحدیداً من خالل اإلص

فى تلعب السیاسة الصناعیة دوراً أساسیاً فى تحقیق القفزات القطاعیة و  (Diwan & Haidar, 2016).یبـــــــمحاس
أربعة  2014و آخرین فى عام  Matovuو   Hausmanتحدد دراسة بالفعل . ثةالحدی .Hausman et alأوراق 
 قدمة تصب فى الصالحأن المساندة المُ  التأكید على: یجب الشرعیة )1كثر تدخالً: األصناعیة السیاسة لل أساسیةمبادئ 

نتاجیة ولیس لزیادة اإلالمساندة أن توجھ یجب لكى تكون كذلك و: موجبة منافع خلقیترتب علیھا  كما یجب أن  العام
: spillovers المتحققة من ھذه المدخالت اآلثار الجانبیةوالعامة التركیز على المدخالت  )2، ھاعن ضعفللتعویض 

، اخاص اً تقدم دعم ال أن واآلثار غیر المباشرة لصناعة المنتج لتعظیم الوفورات ةالمساندة یجب أن تقدم مدخالت عام
 من حیث قدرتھا على النجاح من عدمةالتدخالت  تلكبھدف غربلة  :قطاع الخاصمن جانب ال المشتركلتمویل ا )3

 زالةف إدھب التى یبنیھا القطاع الخاصاطق الصناعیة المنیجار إس من سنوات أول عدد الحكومة أن تضمن (مثل، 
للھث وراء الریع أو ما یعرف ا: للحد من ئلةالشفافیة والمسا  )4، و الخاص) اإلستثمارذلك بعض المخاطر المرتبطة ب

(على سبیل المثال من خالل: تحدید معاییر اإلشارة إلى نزاھة تدخل الحكومة الشرعیة وترسیخ ، و rent-seekingبال
بشكل مسبق واتاحة تلك المعاییر لعامة الشعب، مما یساعد بدوره على التعرف مبكراً على التدخالت نجاح السیاسة 

 حاسماً كون التدخل الحكومى ـعندما یباإلضافة لذلك، الحكومیة الغیر ناجحة فإما یتم اصالحھا أو إنھاؤھا). والمبادرات 
األطراف عند تصمیم السیاسة استشارة كافة  یضمنمجتمعي وشفافة ومھیكلة لحوار رصیــنة  تأسیس عملیة من  البد

 (;Altenburg et al., 2016 حوار یشمل الحكومة والمجتمع المدني والصناعة واألكادیمیین ، وتنفیذھا والتعلم منھا
.(Altenburg & Lütkenhorst, 2015; El-Haddad, 2016; Loewe, 2013; Vidican et al., 2013 

فاذ لسلســلة قیمة تغفل بالكامل جانب الـطلب. على الرغم من أن الن فضاء المنتجاتوجھ القصور التالي ھو أن منھجیة 
بطبیعة الحال  وتلك األخیرة تؤثر power asymmetryالقوى م تماثل بعدبشكل كبیر  یتأثربل لیس مباشراً بعینھا 
 ھیكلالنابعة من . ھذه العقبات (Fortunato, Razo, & Vrolijk, 2015)فى المستقبل  رتقاءالقدرة على اإلعلى 

فى الحسبان فسوف یكون من الواجب تجنب لو تم اخذھا و. فضاء المنتجاتتحلیل  یتم إھمالھ تماماً فيسلسلة القیمة 
 بدالً منھا فھىmodular chains  الدائریةقیمة السالسل واختیار  captive value chainsاألسیرة القیمة  سالسل

 ,Altenburg et al., 2016; Altenburgر ــــــ(انظ كذلك لتطویر الُمنتجوأكبر للنفاذ إلى األسواق قدم فرصاً تٌ 
2006; Gereffi, Humphrey, & Sturgeon, 2005; McCormick & Schmitz, 2001; Schmitz & 

Knorringa, 1999). فبعد التعرف على المنتجات التى على الدول الشروع فى انتاجھا یجب أن یكون  ،ومن ثم
تحلیل (األدویة والبالستیك والمطاط، األثاث، المقاعد، ھو كیف یتم تحدید سالسل القیمة فى ھذا الالتساؤل التالى 

 االتى تم تحدیدھصناعات الاسواق ھل ؟ ویكل السوق العالميھو شكل ھوكذلك ما األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة)؟ 
 دخولمعوقات  مصر وتونستملین للمنتجین الجدد المحواجھ اسی ھل أم یسودھا احتكار األقلیة؟  احتكاریة مأتنافسیة 

شركات تقلیدیة و شركات أدویة األدویة إلى صناعة تقسم على سبیل المثال، ف؟ لألسواق التى یشرعون دخولھا
 األغلبفى  لھذة الصناعة  العالمیة سالسل القیمةیقود و ،ال عالمة تجاریة لھاوتلك األخیرة ھى التى  ، genericأدویة

صناعة أكبر ثاني البحث والتطویر، وھى التقنیة تعتمد بشدة على التكنولوجیا و، حیث أنھا صناعة عالیة جانب العرض
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 ,Antonelli & Marinielloدخول ومخاطر التواطؤ (الالمعاناة من معوقات من حیث على مستوى العالم، بعد التبغ، 
فى عام لألدویة  Valeantأكبر فضائح تثبیت األسعار والتكتل، مثل تلك الفضیحة الخاصة بشركة إن بل ). 2014
كانت فى ھذا القطاع. وتعد  Hoffmann-La Roche، وفضیحة السنوات العشر لشركة األدویة السویسریة 2015
من تحقق الفیجب ومن ثم  الیھ او اختراق المنشآت الجدیدة لھ؟  نفاذوصعوبة القطاع ال مثلة قویة تُظھر ضراوةتلك أ

والمنتجات التى توصلت لھا االستراتیجیة حتى نتأكد بشكل عملى من جدوى التطرق النتاج تلك  لقطاعاتطبیعة ا
المنتجات، وحتى نرسم سیاسة صناعیة قادرة على التعرف على التشوه فى تلك االسواق إن وجد والتعامل معھ 

  .بالسیاسات المناسبة فى ھذه الحال

 ھیكل االنتاجأن تعكس التجارة على  صنیفاتلت، ھو القدرة المحدودة فضاء المنتجاتوجھ القصور الثالث فى منھجیة 
 Radosevic, 2017, in Altenburg)فى المنتجات المصدرة تضمنة المُ لمھارات التعرف على طبیعة ا، أو الفعلى

et al., 2016).  ُتم كن فى الدولة، ولاكة حأن تكون ممن الممكن  -صدرة، مثل القمیص الفاخرفقطعة المالبس الم
یجب أن یستخدم القیمة المضافة ولیس  فضاء المنتجاتل البناء المثاليفنسجھا وطباعتھا وصباغتھا فى مكان آخر. 

أقل دقة وأصعب في القیمة المضافة بیانات  أن، استخدام المنجیة للصادرات النھائیةولكن یبرر  المخرج النھائي. 
تحدد  فضاء المنتجاتأن منھجیة یضاف إلى ذلك، . االستخدامالوصول إلیھا من بیانات التجارة، بشكل یقید جدوى ھذا 

ظھر ضمنیاً مستوى المھارات وھو المتغیر الذى ی، فى الحسباند المنتج یدرجة تعقمن خالل أخذھا  رتقاءلإلقطاعات 
 فى المنتج النھائي.  المتضمنة

تنظر لنقطة واحدة فى الزمن،  فضاء المنتجات. فمنھجیة وعدم دینامیكیتھ المنھجیكمن فى جمود  جھ القصور الرابعو
قدر ن یقدم ل أیضاً  ستطیع تكرار التحلیل كل سنة، ولكن ھذاوفرضیاً نسنة واحدة، وتبنى اختیارھا للمنتج بناًء على ذلك. 

دول العالم  فائق في القدرات التكنولوجیة بین لھا ھیكل انتاجفلھذا المنھج. فلنأخذ ألمانیا مثاالً،  الدینامیكیة المطلوب
أكبر من  اً لیتضمن عددفى المستقبل  المانیا ستستطیع على األرجح أن توسع من فضاء المنتجات ذاتھ ولذلك فإنأجمع، 

لقدرة على االصورة الحالیة من المنھج تفتقد فات السابقة. فى السنوفضاء الالمنتجات المعقدة التى لم تكن موجودة فى 
من أجلة قیمة فرصة  أللمانیاالمنھجیة الذى تحدد تلك  السببنفس ھو وفى المستقبل.  حتملةالتغیرات المبمثل ھذه تنبؤ ال

ھذا المنھج ال  ھذا الخطأ. بشكل عام،مثل المنھجیة الدینامیكیة لن ینتج عنھا . عكس المتوقعفرصة صغیرة جداً وھو
 . اإلطاریةیمكنھ توقع التغیرات المستقبلیة فى الشروط 

 ثحدْ أحدھا أن تدمج نتائجھا مع نتائج مناھج أخرى، مثل منھج الیوجد بدائل للتعامل مع أوجھ قصور ھذه المنھجیة. 
فى ظل توصل إلى منتجات االرتقاء والتطور ، والذى یtechnology foresight approach TFAالتكنولوجي 

ھذا المنھج تحلیل دمج ویُ االتجاھات االقتصادیة والتكنولوجیة المستقبلیة. بشأن یقن تعدم المن شروط أكثر واقعیة 
مدخالت أصحاب المصالح وكذلك بو ،لى خبراتھمإالمستنده الخبراء بمعرفة  وكذلك قنیات التنبؤ الكمیھبتالبیانات 
 ,.Altenburg et al؛  UNIDO ،2005(منظمة التنمیة الصناعیة التابعة لألمم المتحدة المجتمعى الدائر بالحوار 

 فضاء المنتجاتمنھجیة عن  ةجاتنوالقطاعات ال مختلفھ للمنتجات ناوزأاعطاء ھناك بدیل آخر وھو و ).2016
التجارة العالمیة (كما ھو الحال فى ھذه تلك المحاور تشملمحل االھتمام. قد  باستخدام مؤشر یتضمن محاور إضافیة

المتوقعة فى التكنولوجیا والعوامل األخرى التى قد یھتم بھا التحركات أو األمن الغذائيأو االستدامة البیئیةأو الورقة)
 . وإن كان ذلك سوف یضیف تعقیدات لمنھج جاذبیتھ األساسیة تنبع من بساطتھ.ھممخاوفالتى تثیر السیاسیة أو  اصانعو

   خاتمة  -6

ع  الصادرات والتحول الھیكلي نحو انتاج سلع متزایدة التعقید، ومنتجات ذات قیمة یتى كل من النمو والتشغیل من تنوأی
مصر وتونس كل من قد حققت و. بطبیعة الحال أجور أعلىوتخلق ھذه المنتجات وظائف أعلى فى جودتھا وأعلى. 

ھذا الھیكل غیر قادر یبقي ف ،التعقید تنتجان فى األغلب منتجات بسیطةفمستویات محدودة من التنوع والتحول الھیكلي. 
عالیة نمو صحى للقطاع الخاص كمصدر للوظائف ب مدفوعحتوائى االنمو لل مرتفع على تحریك الدولتین نحو مسار

 دة. والج

 فضاء المنتجاتمنھجیة  إلى ستنادلكل من مصر وتونس باال رائدةاللقد حددت الورقة قطاعات التصدیر 
فى االنتاج   spillover effectsوالجانبیة یؤكد المنھج على اآلثار الفنیة غیر المباشرة و. وآخرین Hausmannلـ

 . تیندول من الغیر مطروقة لكلٍ االنتاجیة الفرص ال بمساعدتھا یحددف والتصدیر
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اعتبارات تأخذ المنھجیة المستخدمة أنماط التجارة العالمیة و فضاء المنتجاتمنھجیة وبإحداث بعض التغایر على 
وحتى تستغل مصر كافة امكاناتھا والفرص المتاحة لھا، في االعتبار ،بین كمیة وجودة الوظائف المخلوقة  قایضةالم
جزء من مجتمع المنتجات الكیماویة.  ھىالتي و یدلةمصر على األدویة فى قطاع الصأن تركز المنھجیة  ترحتق
، ولكن ھناك اختالفات ةحصائیمن الناحیة اإلالصیدلة قطاع  صناعاتصناعات الكیماویات و بطبیعة الحال تتقاربو

. ولذلك، فالفرصة قد تكون فى المتطلب لكِل منھما على سبیل المثال البحث والتطویرحیث كثافة نشاط من كبیرة بینھما 
 ."جدیدة"ولیس في تطویر أدویة  genericالعامة "السلع" الصیدالنیة أو تركیب تعبئة وتغلیف األدویة أو فى 

السیارة والطائرة مقاعد التصنیع"، مثل المقاعد (عالیة على السلع فى قطاع "السلع األخرى أن تركز مصر أیًضا یجب 
كراسي الدوارة.. الخ)، وكذلك على "المنتجات األخرى" فى البالستیك والمطاط فى المجتمع الكیماوي، مثل وال

مواد  ھي المنتجات الخمسة األھم بین المنتجات الواعدةاإلطارات المطاطیة والحاویات البالستیكیة. آخر منتجات 
موقع وذلك لقرب ات فرصة واضحة لمصر، صناعة الكیماوی تمثلكما الحدید والصلب في المجتمع المعدني. 

الكبیر  ھاقطاع اتصالوتھا ونموتجارحجم الصناعة الكبیر النفط والغاز، ومنتجات من  فضاء المنتجاتفى  الكیماویات
 .ء المنتجاتفضافى 

الكیماویة.  منتجات الصناعاتبعض وعلى األثاث فى قطاع "المنتجات عالیة التصنیع" یجب أن تركز أما تونس ف
. كذلك تلك الخاصة بمنتجات صناعة الكیماویات التى حددتھا المنھجیة لمصرھا تعقید درجة  تفوقمنتجات األخیرة ھى 

 لھاالمعرفة المتراكمة  یجب على تونس أن تدعم كذلك بعض المنتجات فى مجتمع اإللكترونیات وذلك لكبر مستوى
مجتمع فى التجارة العالمیة  كبرفاإللكترونیات تشكل ثاني أ. بمصرمقارنةً  فضاء المنتجاتوموقعھا المتقدم نسبیاً فى 

 .فضاء المنتجاتفى شدیدة االرتباط ومنتجات القطاع 

: األدویة والبالستیك والمطاط وتشمل المحددة فى التحلیلللمنتجات الخطوة التالیة للبحث ھى التدقیق فى سالسل القیمة 
كیف یبدو شكل ھیكل السوق فعلینا أن نجیب على التساؤل التالى: ھربائیة واإللكترونیة. واألثاث والمقاعد واألجھزة الك

 كبیرة لدخول تلك األسواق؟ ؟ ھل ھناك عوائق ات قلةالعالمي لھذه المنتجات؟ ھل الصناعات تنافسیة أم بھا احتكار
 سواقھاالنفاذ إلى أالتى تقید المنشآت فى عوائق الفصناعة األدویة على سبیل المثال، یأتي ترتیبھا الثاني عالمیاً من حیث 

فى ھذا القطاع.  تواجدتكتالت عادة ما تالوسعار األ. كما أن أكبر فضائح تثبیت بھا مخاطر التواطؤكذلك من حیث و
وذلك للتأكید على جدوى ھذه  یداً ج ستھدفةالخاصة بالقطاعات المُ األسواق فشل  شكالجمیع أیجب دراسة م، اعوبوجھ 

 المطلوبة.الصناعیة السیاسة  وقوة وتحدید طبیعةقطاعات ال

ذین لھ الصناعیة النشطة اتالسیاسفى السابق  political captureفقد أفسد تاریخ المحسوبیة واالستئثار السیاسي 
ولذلك فالسیاسة . قاسومتنوعة من فشل األال كافة األشكال فال غنى عن السیاسة الصناعیة مع وجودمع ھذا والبلدین. 

 pro-market rather than pro-business  األعمال اللخدمة األسواق  قدر اإلمكانب توجھالصناعیة یجب أن 
، فمن تنفیذ سیاسة صناعیة أكثر تدخالً الشروع فى  عند. ویبسامحطبقة من البحیث تحسن من بیئة األعمال بدون خلق 

 .Hausmann, Matovu et alسیاسة صناعیة جیدة وفق دراسة نع لصالضروري مراعاة المبادئ األربعة الالزمة 
وجمیع أصحاب  ، مع وضع آلیة رصینة وشفافة ومھیكلة للحوار المجتمعى واستشارة األطراف المعنیة2014في عام 
 والصناعةھذا الحوار یجب أن یتضمن الحكومة والمجتمع المدني فى صیاغة السیاسة وتنفیذھا والتعلم منھا.  المصالح

والنقابات العمالیة والمفكرین. بھذه الطریقة تضمن االستراتیجیة الجدیدة الملكیة العریضة، وھى الخطوة األولى نحو 
 . استقرارھماالنمو االحتوائي الذى تحتاجھ ھاتان الدولتان لضمان 
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 الملحق

 مقارنة على المستوى الدولي -العام في القطاع أنصبة التشغیل  : 1-م شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المقارنة المباشرة بین  یصعب معھفي القطاع الخاص على نطاق واسع  األجنبیة ةالعمال تواجد الشكل نظرا ألنمجلس التعاون الخلیجي من  دولتم استبعاد  مالحظة:
توظیف أكثر من نصف المواطنین تقوم الحكومات المعنیة بنعلم أنھ في جمیع الحاالت في البحرین،  إال أننا. القطاع العامالتشغیل في و في القطاع الخاص  التشغیل

(Hertog 2017). 
 ) 91، ص 1-5، الشكل Hertog 2017المصدر: (

 
 مقارنة على المستوى الدول –نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للفرد ومؤشر التعقید االقتصادي  : 2-مشكل 
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A. Yildirim.  ،) ،للتكنولوجیانشر معھد ماساتشوستس دار ) بتصریح من 29، ص 3-3، الشكل 2014أطلس للتعقید االقتصادي MIT. 
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 2015مصر،  الرائدة المرشحة،التصدیریھ  20لـ: القطاعات افضاء المنتجاتنتائج منھجیة  : 1-الجدول م

التصنیف 
الدولي 
 الموحد

 المجموعة القسم الفصل المنتج
المیزة 
النسبیة 
 الظاھرة

مؤشر 
تعقید 
 المنتج

الفرصة فى 
 تحقیق مكسب

 المسافة
الصادرات 

(ملیون 
 دوالر)

الواردات 
(ملیون 
 دوالر)

الصادرات 
العالمیة 
(ملیون 
 دوالر)

، طازج أو بیض طیور بقشره 4
 محفوظ أو مطبوخ

البیض ومنتجات األلبان 
والعسل والمنتجات الحیوانیة 

 مذكورةالصالحة لألكل غیر 
 في مكان آخر

 حیوانیة منتجاتوحیوانات حیة؛ 
  

 4,144 0 0 0.7 0.27 0.17- 0.0 منتجات زراعیة

أنابیب، مواسیر مصنوعة من  73
> غیر ملحومة الحدید أو الفوالذ
 مللى 406.4

حدید أو المصنوعات من 
 الصلب

معادن فلزیة  ومصنوعاتھا عادیةمعادن 
 اومصنوعاتھ

0.3 0.18 0.26 0.7 9 231 20,621 

من الورق  عبواتوالورق  48
 بالمقوى ومواد التغلیف وعل

 الملفات  حفظ

؛ مصنوعات ورق وورق مقوى
أو من ورق  ائن الورقمن عج

 أو من ورق مقوى

أخرى؛  مواد عجائن من خشب أو
ورق  ؛الورق فضالتنفایات و

 ماوورق المقوى ومصنوعاتھ

منتجات حیوانیة 
ونباتیة غیر صالحة 

 لالستھالك 

0.8 -0.06 0.29 0.7 28 115 20,792 

جیر حي، جیر مطفي، جیر  25
 للبناء، إلخ.مائي 

ربة وأحجار؛ ؛ أتملح؛ كبریت
 وأسمنت ؛ جیرمواد جبسیة

 997 0 0 0.7 0.24 0.09 0.0 منتجات معدنیة منتجات معدنیة

جلید  ؛مشروبات غیر محالة 22
 وثلج

 سوائل كحولیةالمشروبات، 
 والخل

مشروبات  ؛مستحضرات غذائیة
التبغ  ؛سوائل كحولیةو

 ومصنوعاتھ

 3,599 2 1 0.7 0.28 0.08- 0.2 منتجات زراعیة

بالتنفیـش أو ( منتجات الحبوب 19
حبوب (عدا  ؛)التحمیــص

 الذرة)

والنشا الدقیق والحبوب والطحین
 ومستحضرات الحلیب ومنتجاتھ

مشروبات  ؛مستحضرات غذائیة
التبغ  ؛سوائل كحولیةو

 ومصنوعاتھ

 5,683 5 9 0.7 0.47 0.51 1.0 منتجات زراعیة

آیس كریم والمثلجات األخرى  21
 الصالحة لألكل

مشروبات  ؛مستحضرات غذائیة محضرات غذائیة متنوعة
التبغ  ؛سوائل كحولیةو

 ومصنوعاتھ

 3,248 2 2 0.7 0.46 0.53 0.4 منتجات زراعیة

وبكر وعبوات من أوعیة  39
 البالستیك

الكیماویات  البالستیك والمطاط البالستیك ومصنوعاتھ
والمنتجات ذات 

 الصلة

0.6 0.35 0.38 0.7 47 115 46,552 

المیاه والمشروبات غیر  22
 المحالة أو المنكھة ,الكحولیة

 المشروبات، سوائل كحولیة
 والخل

مشروبات  ؛مستحضرات غذائیة
التبغ  ؛سوائل كحولیةو

 ومصنوعاتھ

 17,474 15 14 0.7 0.38 0.44 0.5 منتجات زراعیة

صالل وجلود خام من البقـر أو  41
 الخیل

صالل وجلود خام (عدا 
 )، جلود مدبوغةفراءال

صالل وجلود خام ومصنوعاتھما؛ 
السراجة؛ لوازم السفر وحقائب 

  یدویة

منتجات حیوانیة 
ونباتیة غیر صالحة 

 لالستھالك 

0.0 0.21 0.41 0.7 0 4 5,572 

 8,166 116 0 0.7 0.26 0.13 0.0 منتجات زراعیة منتجات حیوانیةوحیوانات حیة؛  حیوانات حیة أبقار حیة 1
، القشدة،  مخیض اللبن 4

 الزبادي، إلخ.
البیض و منتجات األلبان

 والعسل والمنتجات الحیوانیة
مذكورة غیر  الصالحة لألكل

 في مكان آخر

 4,034 1 1 0.7 0.48 1.16 0.1 منتجات زراعیة منتجات حیوانیةوحیوانات حیة؛ 

 ؛الدقیق عدا حبوب معالجة 11
، الوجباتالحبوب األساسیة، 
 حبیبات 

، شعیر، نشا، مطاحنمنتجات 
 القمحلوتین ج ,أینولین حبوب،

 1,314 1 2 0.7 0.32 0.10 0.9 منتجات زراعیة نباتیةمنتجات 

، قار ورواسب أخرى كوك نفط 27
 من زیوت النفط

الوقود المعدني، الزیوت، 
 .منتجات التقطیر، إلخ

 15,279 108 6 0.7 0.32 0.12- 0.3 منتجات معدنیة منتجات معدنیة

من ات وأشكال زوایا وقطاع 72
  غیر الخالئط من حدید أو صلب

معادن فلزیة  ومصنوعاتھامعادن عادیة  الحدید والصلب
 ومصنوعاتھا

0.1 0.67 0.51 0.7 3 95 11,644 

رقاع من ورق أو ورق مقوى ،  48
  وإن كانت مطبوعة

ورق وورق مقوى؛ مصنوعات 
من عجائن الورق أو من ورق 

 أو من ورق مقوى

عجائن من خشب أو مواد أخرى؛ 
نفایات وفضالت الورق؛ ورق 
 وورق المقوى ومصنوعاتھما

منتجات حیوانیة 
ونباتیة غیر صالحة 

 لالستھالك 

0.0 0.72 0.47 0.7 0 13 4,675 

مصنوعات من حجر أو جبس  جبس مصنوعات من 68
أو أسمنت أو حریر صخرى أو 

  میكا إلخ

أحجار، جص/جبس، أسمنت، 
أسبستوس، منتجات الخزف، 

 زجاج

 غیر منتجات معدنیة
 فلزیة

0.4 0.83 0.53 0.7 1 15 1,901 

  خزانات وصھاریج وخوابى 73
وما إلى ذلك، مطلیة بالحدید/ 

 لتر 300الصلب سعة > 

معادن فلزیة  معادن عادیة ومصنوعاتھا مصنوعات الحدید أو الصلب
 ومصنوعاتھا

0.4 0.88 0.51 0.7 2 30 3,762 

 ىألبسة مستعملة وأصناف أخر 63
 مستعملة

مصنوعات المنسوجات 
األخرى واألطقم ومالبس 

 إلخ. ،مستعملة

المنسوجات  مواد نسجیة ومصنوعاتھا
 والمالبس الجاھزة

0.1 0.16 0.44 0.7 0 12 4,047 

الوقود المعدني، الزیوت،  الطاقة الكھربائیة 27
 .منتجات التقطیر، إلخ

 32,949 0 50 0.7 0.37 0.20 0.9 منتجات معدنیة منتجات معدنیة

 متاحة لدى الباحثة عند الطلب. 97مرتبة وفقا للمسافة. جمیع المنتجات الـ  فضاء المنتجاتمنھجیة  فيمنتجا المقترحة  97منتجا من الـ  20مالحظة: أھم 
   )2016االقتصادي (مركز التنمیة الدولیة بجامعة ھارفارد،  للتعقیدأطلس  بیانات حسابات الباحثة استنادا إلىوفق المصدر: 
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 2015التصدیریھ الرائدة المرشحة تونس،  20لـالقطاعات ا: فضاء المنتجاتنتائج منھجیة   : 2-الجدول م

التصنیف 
الدولي 
 الموحد

 المجموعة القسم الفصل المنتج
المیزة 
النسبیة 
 الظاھرة

مؤشر 
تعقید 
 المنتج

الفرصة 
فى تحقیق 

 مكسب
 المسافة

الصادرات 
(ملیون 
 دوالر)

الواردات 
(ملیون 
 دوالر)

الصادرات 
العالمیة 
(ملیون 
 دوالر)

وبكر وعبوات من أوعیة  39
 البالستیك

 46,552 90 18 0.75 0.25 0.35 0.44 الكیماویات والمنتجات ذات الصلة البالستیك والمطاط البالستیك ومصنوعاتھ

، ھیاكلو، فرشأدوات، مقابض  44
 إلخ، من الخشب

؛ فحم خشب ومصنوعاتھ
 ى خشب

الخشب، الفلین، المصنوعات 
من القش والحلفا  

األخرى، والمضفرات 
  الحصر والسالل

منتجات حیوانیة ونباتیة غیر صالحة 
 لالستھالك

0.07 0.22 0.23 0.75 0 0 363 

األثاث، واإلضاءة،  أثاث أخر وأجزاؤه 94
ة مسبقوالعالمات، والمباني 

  الصنع

سلع عالیة الجودة أخرى والسلع   سلع ومنتجات متنوعـة
 المصنعة ألغراض خاصة

0.23 0.95 0.30 0.75 17 38 80,339 

مربى وھالم، ومرمالد و ھریس  20
 أو عجن فواكھ أو أثمار قشریة

ثمار الخضار والفاكھة واأل
إلخ، والمحضرات  قشریةال

 الغذائیة

 ؛المستحضرات الغذائیة
سوائل المشروبات و

 التبغ ومصنوعاتھ كحولیة؛

 2,755 6 0 0.75 0.13 0.15 0.18 منتجات زراعیة

ونسالة  فضالت وفضالت خیوط 55
 ألیاف نسجیة إصطناعیة

 217 0 0 0.76 0.38 0.63 0.55 المنسوجات والمالبس الجاھزة مواد نسجیة ومصنوعاتھا ألیاف اصطناعیة

مواد بالستیكیة لالستخدام في  39
 غیر مذكورة في مكان آخرالبناء 

 9,184 10 4 0.76 0.48 1.41 0.43 الكیماویات والمنتجات ذات الصلة البالستیك والمطاط البالستیك ومصنوعاتھ

األثاث، واإلضاءة،  مسبقة الصنع مباني  94
والعالمات، والمباني مسبقة 

 الصنع

سلع عالیة الجودة أخرى والسلع   سلع ومنتجات متنوعـة
 المصنعة ألغراض خاصة

0.68 1.04 0.37 0.76 5 13 7,868 

إلخ  خزانات وبرامیل وصنادیق 76
 لتر 300، سعة>  األلومنیوم من

 4,649 17 1 0.76 0.48 1.28 0.32 معادن فلزیة ومصنوعاتھا معادن عادیة ومصنوعاتھا منیوم ومصنوعاتھوأل

رقاع من ورق أو ورق مقوى ،  48
 وإن كانت مطبوعة

ورق وورق مقوى؛ 
مصنوعات من عجائن 

الورق أو من ورق أو من 
 ورق مقوى

عجائن من خشب أو مواد 
أخرى؛ نفایات وفضالت 

الورق؛ ورق وورق المقوى 
 ومصنوعاتھما

منتجات حیوانیة ونباتیة غیر صالحة 
 لالستھالك

0.35 0.72 0.36 0.76 1 16 4,675 

غیر   وأجزاء ألومنیوم منشآت 76
 مذكورة في مكان آخر للبناء

 10,937 8 3 0.76 0.55 1.43 0.28 معادن فلزیة ومصنوعاتھا معادن عادیة ومصنوعاتھا منیوم ومصنوعاتھوأل

صالل وجلود خام من البقـر أو  41
 الخیل

صالل وجلود خام (عدا 
 الفراء)، جلود مدبوغة

صالل وجلود خام 
ومصنوعاتھما؛ السراجة؛ 
 لوازم السفر وحقائب یدویة

منتجات حیوانیة ونباتیة غیر صالحة 
 لالستھالك

0.51 0.21 0.30 0.76 3 1 5,572 

 15,935 32 10 0.76 0.55 1.40 0.70 معادن فلزیة  ومصنوعاتھا معادن عادیة ومصنوعاتھا منیوم ومصنوعاتھوأل قضبان وأعمدة من األلومنیوم 76
ومنتجات مماثلة من اللحوم  سجقال 16

 وأحشاء اللحوم والدم
اللحوم واألسماك محضرات 

غیر  والمأكوالت البحریة
 مذكورة في مكان آخر

 ؛المستحضرات الغذائیة
سوائل المشروبات و

 التبغ ومصنوعاتھ ؛كحولیة

 4,265 0 0 0.77 0.55 1.46 0.06 منتجات زراعیة

یب فى كمصنوعات نجارة للتر 44
األبنیة، وأصناف من خشب 

 لألغراض اإلنشـائــیة

؛ فحم خشب ومصنوعاتھ
 ىخشب

الخشب، الفلین، المصنوعات 
من القش والحلفا  

والمضفرات األخرى، 
  الحصر والسالل

ونباتیة غیر صالحة منتجات حیوانیة 
 لالستھالك

0.05 1.14 0.31 0.77 1 6 14,088 

آیس كریم والمثلجات األخرى  21
 الصالحة لألكل

 ؛المستحضرات الغذائیة محضرات غذائیة متنوعة
سوائل المشروبات و

 التبغ ومصنوعاتھ ؛كحولیة

 3,248 5 1 0.77 0.36 0.53 0.24 منتجات زراعیة

عوامل عضویة ذات نشاط  34
، ومستحضرات، عدا  سطحى

 الصابون

الصابون، مواد التشحیم، 
 ,شموع إضاءة شموع،

 معاجین النمذجة

 ةالكیماوی الصناعات منتجات
 أو الصناعات المرتبطة بھا

 30,174 57 17 0.77 0.49 0.93 0.60 الكیماویات والمنتجات ذات الصلة

مصنوعات من معادن ثمینة أو  71
  ثمینةمكسوة بقشرة من معادن 

الآللئ، األحجار الكریمة، 
المعادن، العمالت المعدنیة، 

 إلخ

الآللئ، األحجار، المعادن، 
 الحلى المقلدة

 757 0 0 0.77 0.41 0.96 0.18 معادن فلزیة ومصنوعاتھا

الورق أو  فضالتنفایات أو  47
 الورق المقوى

عجائن من الخشب، ألیاف 
 .سیلیولوزیة، نفایات، إلخ

أو مواد عجائن من خشب 
أخرى؛ نفایات وفضالت 

الورق؛ ورق وورق المقوى 
 ومصنوعاتھما

منتجات حیوانیة ونباتیة غیر صالحة 
 لالستھالك

0.11 0.60 0.40 0.77 1 4 9,443 

، شباك وألواح؛ ألواح نسج معدنیة 73
  شبكیة بالتمدید من حدید أو صلب

مصنوعات من الحدید أو 
 الصلب

 4,199 6 0 0.77 0.47 0.99 0.06 معادن فلزیة ومصنوعاتھا معادن عادیة ومصنوعاتھا

الحلیب والقشدة غیر المركزة  4
 وغیر المحالة

البیض ومنتجات األلبان 
والعسل والمنتجات الحیوانیة 
الصالحة لألكل غیر مذكورة 

 في مكان آخر

منتجات وحیوانات حیة؛ 
 حیوانیة

 7,392 0 1 0.77 0.33 0.59 0.18 منتجات زراعیة

 متاحة لدى الباحثة عند الطلب. 106مرتبة وفقا للمسافة. جمیع المنتجات الـ  فضاء المنتجاتمنتج المقترحة في منھجیة  106منتجا من الـ  20مالحظة: أھم 
 ) 2016االقتصادي (مركز التنمیة الدولیة بجامعة ھارفارد، تعقید للحسابات الباحثة استنادا إلى أطلس وفق المصدر: 
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من مؤشر تعقید الُمنتج والفرصة فى تحقیق  40%(في أول  2015لمصر  التصدیریھ الرائدة المرشحة 20القطاعات الـ نتائج منھجیة المراھنات االستراتیجیة:   : 3-الجدول م
 حسب المسافة مرتبة ، )0.8المكسب، المسافة >=   

 التصنیف
الدولي 
 الموحد

المیزة النسبیة  المجموعة القسم الفصل المنتج
 الظاھرة

مؤشر تعقید 
 المنتج

الفرصة 
فى 

تحقیق 
 مكسب

 المسافة
الصادرات 
(ملیون 
 دوالر)

الواردات 
(ملیون 
 دوالر)

الصادرات 
العالمیة 
(ملیون 
 دوالر)

؛ نصال مناشیر یدویة 82
مناشیر من جمیع 

 األنواع

عدد، أدوات قاطعة 
، من إلخ وأدوات مائدة

 عادیةال معادنال

عادیة معادن 
 ھاومصنوعات

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.00 2.58 1.09 0.80 0 14 3,493 

لمعادن صب اقوالب  84
أو )، السبائك عدا(

البالستیك، المطاط أو 
 .إلخ ،

المفاعالت النوویة 
 إلخوالمراجل واآلالت 

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

  الكھربائیة
 ھامستلزماتو

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.11 3.04 1.22 0.80 3 87 17,150 

ورق وورق مقوى؛  صحفالورق  48
مصنوعات من عجائن 

الورق أو من ورق أو من 
 ورق مقوى

عجائن من خشب أو 
مواد أخرى؛ نفایات 

وفضالت الورق؛ 
ورق وورق المقوى 

 ومصنوعاتھما

منتجات حیوانیة 
ونباتیة غیر صالحة 

 لالستھالك

0.00 2.54 0.83 0.80 0 48 5,758 

بالبالتین،  مطلیةمعادن  71
 نصف مصنعة

الآللئ، األحجار الكریمة، 
المعادن، العمالت 

 المعدنیة، إلخ

الآللئ، األحجار، 
 المعادن، الحلى المقلدة

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.00 2.02 0.85 0.80 0 0 47 

 بصورھاامیدات  بولي 39
 األولیة

الكیماویات والمنتجات  مطاطالبالستیك وال بالستیك ومصنوعاتھال
 ذات الصلة

0.01 3.77 1.48 0.80 0 17 12,979 

التفاعل  محضرات لبدء 38
ومسرعات 

غیر مذكورة ومحفزات
 في مكان آخر

منتجات الصناعات  منتجات كیمیائیة متنوعة
الكیماویة أو 

الصناعات المرتبطة 
 بھا

الكیماویات والمنتجات 
 ذات الصلة

0.02 2.63 1.26 0.80 1 19 16,317 

فواصل وما یماثلھا من  84
 ألواح معدنیة

المفاعالت النوویة 
 إلخوالمراجل واآلالت 

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

  الكھربائیة
 ھامستلزماتو

معادن فلزیة  
 ومصنوعاتھا

0.10 3.61 1.47 0.80 1 35 3,845 

عـدد آلیــة لشـغل  84
الحجر أو الخـزف أو 

  الزجاج على البارد

المفاعالت النوویة 
 إلخوالمراجل واآلالت 

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

  الكھربائیة
 ھامستلزماتو

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.00 2.93 1.14 0.80 0 29 2,330 

، ومنقیات محوالت 84
، صبمغارف، قوالب 

 تعدینلل، إلخ

المفاعالت النوویة 
 إلخوالمراجل واآلالت 

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

  الكھربائیة
 ھامستلزماتو

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.00 2.78 1.15 0.80 0 8 2,971 

 اتصناعالمنتجات  38
غیر الالكیمیائیة 

 مذكورة في مكان آخر

منتجات الصناعات  منتجات كیمیائیة متنوعة
الكیماویة أو 

الصناعات المرتبطة 
 بھا

الكیماویات والمنتجات 
 ذات الصلة

0.18 3.35 1.31 0.80 13 246 44,528 

التسجیالت الصوتیة  85
معدات التصویر  عدا

 الفوتوغرافي

الكھربائیة  األجھزة
 واإللكترونیة

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

  الكھربائیة
 ھامستلزماتو

 معادن فلزیة
 ومصنوعاتھا

0.00 3.59 1.37 0.80 0 9 14,928 

، من مواسیرال وصالت 73
 الصلبالحدید أو 

حدید أو المصنوعات من 
 صلبال

معادن عادیة 
 ھاومصنوعات

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.44 3.32 1.34 0.80 13 189 17,802 

 منتجات ناریة خزفیة 69
 عدا منتجات البناء

جص/جبس، أحجار،  منتجات من خــزف
أسمنت، أسبستوس، 

منتجات الخزف، 
 زجاج

 غیر منتجات معدنیة
 فلزیة

0.90 3.08 1.27 0.80 3 9 1,750 

كثافة وحرارة  مقاییس 90
 ثافةوضغط جوي ك

 .إلخ

أجھزة ، ةبصریال األجھزة
، األجھزة الفنیة، للتصویر

 ، إلخاألجھزة الطبیة

 وأأجھزة للبصریات 
التصویر الفوتوغرافى 

 وأالسینمائى  وأ
لفحص ا وأقیاس لل

والمراقبة أو الضبط 
وأجھزة للطب الدقیق؛ 

الجراحة؛ أصناف و
ة الساعات  صناع

أدوات موسیقیة؛ 
  ھذه األجھزة أجزاء

معادن فلزیة  
 ومصنوعاتھا

0.01 2.99 1.24 0.80 0 13 5,057 
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، النشویات دیسكترین  35
المعدلة األخرى، 

 نشویة أصماغ

؛ عدلممواد زاللیة؛ نشاء 
  غراء؛ إنزیمات

منتجات الصناعات 
الكیماویة أو 

الصناعات المرتبطة 
 بھا

الكیماویات والمنتجات 
 ذات الصلة

0.02 2.06 1.09 0.80 0 13 3,189 

أبدان للمركبات بما فى  87
 ذلك غرف القیادة

السكك  عدامركبات ال
 الحدیدیة، الترام

المركبات والطائرات 
ومعدات النقل والسفن 

 المرتبطة بھا

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.08 2.56 0.92 0.80 1 30 7,510 

محوالت كھربائیة  85
ثابتة  مغیراتو

 ومقومات التیار

الكھربائیة  األجھزة
 واإللكترونیة

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

  الكھربائیة
 ھامستلزماتو

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.06 2.69 1.01 0.80 7 302 82,513 

منیوم للغاز وحاویات أل 76
 المضغوط أو المسال

معادن عادیة  منیوم ومصنوعاتھوأل
 ھاومصنوعات

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.00 2.53 1.04 0.80 0 1 515 

مدحرجات "بول  84
" ، ذات آرات أو بیرنج

  دوالیب

المفاعالت النوویة 
 إلخوالمراجل واآلالت 

واألجھزة اآلالت 
المیكانیكیة والمعدات 

  الكھربائیة
 ھامستلزماتو

معادن فلزیة 
 ومصنوعاتھا

0.00 3.32 1.31 0.80 0 56 29,299 

غیر منزلیة،  معدات 84
 أو التبرید للتسخین

المفاعالت النوویة 
 إلخوالمراجل واآلالت 

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

  الكھربائیة
 ھامستلزماتو

فلزیة معادن 
 ومصنوعاتھا

0.05 3.59 1.35 0.80 3 170 36,733 

 .)2016االقتصادي (مركز التنمیة الدولیة بجامعة ھارفارد،  للتعقیدأطلس  بیانات  حسابات الباحثة استنادا إلى وفق المصدر:
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 من مؤشر تعقید الُمنتج والفرصة فى تحقیق 40%(في أول  2015لتونس  التصدیریھ الرائدة المرشحة 20القطاعات الـ نتائج منھجیة المراھنات االستراتیجیة:   : 4-الجدول م
 ة)، مرتبة حسب المساف0.8المكسب، المسافة >=   

 التصنیف
الدولي 
 الموحد

المیزة النسبیة  المجموعة القسم الفصل المنتج
 الظاھرة

مؤشر 
تعقید 
 المنتج

الفرصة 
فى 

 تحقیق
 مكسب

 المسافة
الصادرات 
(ملیون 
 دوالر)

الواردات 
(ملیون 
 دوالر)

الصادرات 
العالمیة 

 (ملیون دوالر)

87 
أجزاء ولوازم 

 باتكللمر
السكك  عدامركبات ال

 الحدیدیة، الترام
المركبات والطائرات 
والسفن ومعدات النقل 

 المرتبطة بھا

معادن فلزیة 
 38,930 256 315 0.80 1.25 3.43 0.99 ومصنوعاتھا

84 
تكییف   أجھزةو آالت

 الھواء
المفاعالت النوویة 

 والمراجل واآلالت إلخ
اآلالت واألجھزة 

المیكانیكیة والمعدات 
 الكھربائیة ومستلزماتھا

معادن فلزیة 
 5,191 55 14 0.80 0.76 2.54 0.40 ومصنوعاتھا

30 
أدویة لالستعمال فى 

الطب العالجي أو 
  الوقائي، بجرعات

منتجات الصناعات  صیدالنیةمنتجات 
الكیماویة أو الصناعات 

 المرتبطة بھا

الكیماویات والمنتجات 
 1,059 275 37 0.80 0.90 2.43 0.12 ذات الصلة

85 
أجھزة كھربائیة 

لإلشارة أو لتنظیم 
 المرور

الكھربائیة   األجھزة
 واإللكترونیة

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

 ومستلزماتھاالكھربائیة 

معادن فلزیة 
 1,316 2 0 0.80 0.91 2.60 0.03 ومصنوعاتھا

56 
 أقـمشة غـیر منسوجة

 عدا اللباد
، لبادحشوات، 

منسوجات غیر 
محبوكة، خیوط، 

 .حبال، إلخ

المنسوجات والمالبس  مواد نسجیة ومصنوعاتھا
 5,174 46 2 0.80 0.91 2.24 0.16 الجاھزة

84 
للرفع أو التنضید  آالت 

غیر  أو التحمیل
 مذكورة في مكان آخر

المفاعالت النوویة 
 والمراجل واآلالت إلخ

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

 الكھربائیة ومستلزماتھا

معادن فلزیة 
 3,433 27 4 0.80 1.05 3.00 0.16 ومصنوعاتھا

40 
ألواح وصفائح 

 إلخ  وأشرطة وعیدان
، عدا المطاط،  من
 مقسىال

الكیماویات والمنتجات  البالستیك والمطاط ومصنوعاتھالمطاط 
 7,361 6 0 0.80 1.04 2.81 0.03 ذات الصلة

94 
طب و، أثاث الطب

الجراحة، واألسنان، 
البیطري  والطب

 وأجزاؤه

األثاث، واإلضاءة، 
والمباني العالمات، 

 مسبقة الصنع

 سلع عالیة الجودة   سلع ومنتجات متنوعـة
السلع و  أخرى

المصنعة ألغراض 
 خاصة

0.95 2.65 1.02 0.80 3 7 62,229 

85 
مقاومات كھربائیة 

والمقاومات المتغیرة 
"الریوستات" غیر 

 حراریة

الكھربائیة   األجھزة
 واإللكترونیة

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

 الكھربائیة ومستلزماتھا

معادن فلزیة 
 1,962 50 2 0.80 0.85 2.46 0.26 ومصنوعاتھا

84 
لتنظیف أو كـى  آالت

 أو تشریب المنسوجات 
غیر مذكورة في مكان 

 آخر

المفاعالت النوویة 
 والمراجل واآلالت إلخ

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

 ومستلزماتھا الكھربائیة

معادن فلزیة 
 16,317 16 0 0.80 0.97 2.53 0.06 ومصنوعاتھا

83 
  تركیبات معادن عادیة

غیر مذكورة في مكان 
لألثاث، األبواب، آخر 

 .السیارات، إلخ

مصنوعات متنوعة من 
 المعادن العادیة

معادن عادیة 
 ومصنوعاتھا

معادن فلزیة 
 3,875 39 7 0.80 0.95 2.75 0.26 ومصنوعاتھا

84 
توربینات ودوالیب، 

تعمل بقوة الماء، 
  ومنظماتھا

المفاعالت النوویة 
 والمراجل واآلالت إلخ

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

 ومستلزماتھا الكھربائیة

 فلزیة معادن
 1,871 0 0 0.81 0.92 2.31 0.00 ومصنوعاتھا

65 
غیر  أغطیة الرأس

مضفورة، ال، الصوفیة
من أو  المشغولة
 الكروشیھ

أغطیة الرأس 
 وأجزاؤھا

أصناف األحذیة، أغطیة 
رأس، مظالت مطر، 

مظالت شمس، عصى 
عصى بمقاعد، مشى، 

سیاط وسیاط الفروسیة، 
أجزاء ھذه األصناف؛ 

ریش محضر وأصناف 
مصنوعة منھ؛ أزھار 

إصطناعیة؛ مصنوعات 
  من شعر بشرى

المنسوجات والمالبس 
 1,397 2 2 0.81 0.85 2.39 0.62 الجاھزة
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 المجموعات:

ومصنوعاتھا=المعادن الفلزیة والمواد المصنوعة في معظمھا من المعادن الفلزیة؛ الكیماویات والمنتجات ذات  فلزیة معادن
 الصلة؛

 ونباتیة غیر صالحة لالستھالكمنتجات زراعیة؛ منتجات حیوانیة 

 ؛المنتجات المعدنیة = منتجات المعادن الفلزیة؛ المنسوجات والمالبس الجاھزة

  سلع عالیة الجودة أخرى والسلع المصنعة ألغراض خاصة
  

51 
خیوط من صوف 

ممشط ، غیر مھیأة 
 للبیع بالتجزئة

؛ صوف ، وبر حیوانى
منسوجة خیوط وأقمشة 
  من شعر الخیل

المنسوجات والمالبس  مواد نسجیة ومصنوعاتھا
 22,073 6 0 0.81 0.86 2.06 0.06 الجاھزة

48 
 صناف الورقأالورق و

غیر المذكورة في 
 مكان آخر

ورق وورق مقوى؛ 
مصنوعات من عجائن 
الورق أو من ورق أو 

 من ورق مقوى

عجائن من خشب أو مواد 
أخرى؛ نفایات وفضالت 

الورق؛ ورق وورق 
 المقوى ومصنوعاتھما

منتجات حیوانیة 
ونباتیة غیر صالحة 

 لالستھالك
0.44 1.82 0.83 0.81 5 17 218 

84 
ومواتیر غیر محركات 

 مذكورة في مكان آخر
المفاعالت النوویة 

 والمراجل واآلالت إلخ
اآلالت واألجھزة 

المیكانیكیة والمعدات 
 الكھربائیة ومستلزماتھا.

فلزیة معادن 
 2,346 4 2 0.81 1.12 2.87 0.11 ومصنوعاتھا

72 
 /حدید ةمدرفلمنتجات 

 ، ليلم 600> صلب
 مكسوة أو مطلیة

معادن عادیة  الحدید والصلب
 ومصنوعاتھا

معادن فلزیة  
 7,211 6 0 0.81 1.02 2.49 0.03 ومصنوعاتھا

87 
السیارات المخصصة 

 عدالنقل األشخاص (
 الباصات)

السكك  عدامركبات ال
 الحدیدیة، الترام

المركبات والطائرات 
والسفن ومعدات النقل 

 المرتبطة بھا

معادن فلزیة 
 1,041 700 6 0.81 0.94 2.61 0.01 ومصنوعاتھا

4 
ومنتجات مصل الحلیب 

غیر ال األلبان الطبیعیة
 المذكورة في مكان آخر

منتجات األلبان 
والبیض والعسل 

والمنتجات الحیوانیة 
لألكل غیر الصالحة 

المذكورة في مكان 
 آخر

منتجات وحیوانات حیة؛ 
 حیوانیة

 منتجات زراعیة
0.01 1.79 0.74 0.81 0 6 2,808 

76 
  ومین ألومنأوراق م

 .لليم 0.2> سمك 
معادن عادیة  منیوم ومصنوعاتھوأل

 ومصنوعاتھا
معادن فلزیة 
 830 18 2 0.81 1.13 2.89 0.21 ومصنوعاتھا

 ) 2016االقتصادي (مركز التنمیة الدولیة بجامعة ھارفارد،  للتعقیدأطلس  بیانات الباحثة استنادا إلىالمصدر: حسابات 
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 2015مرجحة بالصادرات العالمیة، لمصر التصدیریھ الرائدة المرشحة  20القطاعات الـ  : 5-الجدول م

 التصنیف
 المجموعة القسم المنتج الدولي الموحد

المیزة 
النسبیة 
 الظاھرة

مؤشر 
تعقید 
 المنتج

الفرصة فى 
تحقیق 
 مكسب

قیمة الصادرات 
 (ملیون دوالر)

الصادرات 
العالمیة 

 (ملیون دوالر)
أدویة لالستعمال فى الطب  30

العالجي أو الوقائي، 
  بجرعات

منتجات الصناعات 
الكیماویة أو الصناعات 

 المرتبطة بھا

الكیماویات والمنتجات 
 ذات الصلة

0.3 2.43 1.02 176 337,488 

94 

المقاعد (باستثناء مقاعد 
، ینوالحالقطبیب األسنان 

 إلخ)

 أخرىسلع عالیة الجودة   سلع ومنتجات متنوعـة
مصنعة ألغراض سلع و

 خاصة

0.2 1.05 0.49 22 71,664 

40 
ھوائیة خارجیة إطارات 

 المطاطجدیدة من 
الكیماویات والمنتجات  البالستیك والمطاط

 ذات الصلة
0.9 1.20 0.52 104 71,343 

39 
أوعیة وبكر وعبوات من 

 البالستیك
الكیماویات والمنتجات  البالستیك والمطاط

 ذات الصلة
0.6 0.35 0.38 47 46,552 

73 
 مصنوعات الحدید أو الصلب

 غیر مذكورة في مكان آخر
 42,160 66 1.02 2.53 1.0 معادن فلزیة ومصنوعاتھا ومصنوعاتھامعادن عادیة 

84 

ثالجات ومجمدات ومضخات 
حراریة غیر مذكورة في 

 مكان آخر

اآلالت واألجھزة 
المیكانیكیة والمعدات 

 الكھربائیة ومستلزماتھا

 39,802 25 0.89 2.27 0.4 معادن فلزیة ومصنوعاتھا

 39,433 1 0.40 0.69 0.0 زراعیةمنتجات  منتجات نباتیة شیلموقمح  10

 32,949 50 0.37 0.20 0.9 منتجات معدنیة منتجات معدنیة الطاقة الكھربائیة 27

38 

الحشرات المبیدات 
 واألعشاب والفطریات

 إلخ (تجزئة) الضارة

منتجات الصناعات 
الكیماویة أو الصناعات 

 المرتبطة بھا

الكیماویات والمنتجات 
 ذات الصلة

0.3 1.43 0.72 16 31,663 

23 

 لتغذیة الحیوانمحضرات 
 في مكان آخر مذكورةغیر 

 ؛مستحضرات غذائیة
سوائل مشروبات و

  ومصنوعاتھالتبغ  كحولیة؛

 24,691 3 0.53 0.57 0.1 منتجات زراعیة

2 
صالحة لألكل وأحشاء لحوم 

 من الدواجن المنزلیة
منتجات وحیوانات حیة؛ 

 حیوانیة
 24,038 1 0.64 1.37 0.0 منتجات زراعیة

39 

أطباق، ألواح، شرائح 
التصویر، رقائق، شرائط 

غیر  بالستیكوخالیا من 
 في مكان آخر مذكورة

الكیماویات والمنتجات  البالستیك والمطاط
 ذات الصلة

0.2 1.93 0.81 8 22,433 

48 

ورق الورق وعبوات من ال
المقوى ومواد التغلیف وعلب 

 الملفات  حفظ

مواد عجائن من خشب أو 
أخرى؛ نفایات وفضالت 

الورق؛ ورق وورق 
  المقوى ومصنوعاتھما

منتجات حیوانیة ونباتیة 
 غیر صالحة لالستھالك

0.8 -0.06 0.29 28 20,792 

73 

 غیر ملحومة مواسیر وأنابیب
 > من الحدید أو الصلب

 لليم 406.4

 20,621 9 0.26 0.18 0.3 معادن فلزیة ومصنوعاتھا معادن عادیة ومصنوعاتھا

2 
لحوم األبقار، طازجة أو 

 مبردة
منتجات وحیوانات حیة؛ 

 حیوانیة
 20,571 1 0.44 0.50 0.0 منتجات زراعیة

19 

مستخلص الشعیر، الدقیق، 
 ومستحضرات األلبان، 

 كاكاومنخفضةال

 ؛غذائیةمستحضرات 
سوائل والمشروبات و

 ومصنوعاتھالتبغ  ؛كحولیة

 18,464 4 0.51 0.86 0.1 منتجات زراعیة

22 

المیاه والمشروبات غیر 
 المحالة أو المنكھة ,الكحولیة

 ؛غذائیةمستحضرات 
سوائل المشروبات و

 ومصنوعاتھالتبغ  ؛كحولیة

 17,474 14 0.38 0.44 0.5 منتجات زراعیة

للمحركات والمولدات أجزاء 85
 الكھربائیة

اآلالت واألجھزة 
 واألجھزةالمیكانیكیة 

 الكھربائیة ومستلزماتھا

 15,992 1 0.77 1.84 0.0 معادن فلزیة ومصنوعاتھا

آالت فرز وغربلة وغسل  84
 المنتجات المعدنیة ,إلخ

اآلالت واألجھزة 
 واألجھزةالمیكانیكیة 

 الكھربائیة ومستلزماتھا

 15,747 3 0.78 1.52 0.1 معادن فلزیة ومصنوعاتھا

نفایات أو خردة المعادن  71
 الثمینة

المعادن، الآللئ، األحجار، 
 الحلى المقلدة

 15,291 19 0.36 0.33 0.8 معادن فلزیة ومصنوعاتھا

 )2016االقتصادي (مركز التنمیة الدولیة بجامعة ھارفارد،  للتعقیدأطلس  بیانات حسابات الباحثة استنادا إلىوفق المصدر: 
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 2015بالصادرات العالمیة، مرجحة لتونس التصدیریھ الرائدة المرشحة  20القطاعات الـ : 6-الجدول م

 التصنیف
الدولي 
 الموحد

 المجموعة القسم المنتج
المیزة 
النسبیة 
 الظاھرة

مؤشر 
تعقید 
 المنتج

الفرصة 
فى 

تحقیق 
 مكسب

قیمة 
الصادرات 
(ملیون 
 دوالر)

الصادرات 
العالمیة 
(ملیون 
 دوالر)

 سلع ومنتجات متنوعـة أثاث أخر وأجزاؤه 94
 أخرى سلع عالیة الجودة

مصنعة ألغراض سلع و
 خاصة

0.23 0.95 0.30 17 80,339 

ھوائیة جدیدة  خارجیة إطارات 40
الكیماویات والمنتجات  البالستیك والمطاط من المطاط

 71,343 15 0.41 1.20 0.22 ذات الصلة

ألواح وصفائح وأفالم من  39
 الكیماویات والمنتجات البالستیك والمطاط غیر خلویة وغیر مقواةبالستیك 

 52,353 40 0.68 1.81 0.86 ذات الصلة

أوعیة وبكر وعبوات, من  39
الكیماویات والمنتجات  البالستیك والمطاط البالستیك 

 46,552 18 0.25 0.35 0.44 ذات الصلة

أجھزة الرادیو، والبث أجزاء 85
 التلفزیوني، ومعدات االستقبال

اآلالت واألجھزة المیكانیكیة 
والمعدات الكھربائیة 

 ومستلزماتھا

معادن فلزیة 
 43,039 17 0.56 1.19 0.47 ومصنوعاتھا

تسخین، للمعدات كھربائیة  85
 .منزلیة، إلخ

اآلالت واألجھزة المیكانیكیة 
والمعدات الكھربائیة 

 ومستلزماتھا

معادن فلزیة 
 41,322 22 0.80 2.28 0.57 ومصنوعاتھا

84 
ثالجات ومجمدات ومضخات 

مكان في مذكورة حراریة غیر 
 آخر

اآلالت واألجھزة المیكانیكیة 
والمعدات الكھربائیة 

 ومستلزماتھا

معادن فلزیة 
 39,802 4 0.80 2.27 0.12 ومصنوعاتھا

محضرات غذائیة غیر مذكورة  21
 في مكان آخر

 ؛غذائیةمستحضرات 
 ؛سوائل كحولیةالمشروبات و

 التبغ ومصنوعاتھ
 33,198 14 0.38 0.91 0.47 منتجات زراعیة

34 
عوامل عضویة ذات نشاط 

، ومستحضرات، عدا  سطحى
 الصابون

منتجات الصناعات 
الكیماویات الكیماویة أو 

منتجات الصناعات المرتبطة 
 بھا

الكیماویات والمنتجات 
 30,174 17 0.49 0.93 0.60 ذات الصلة

منتجات وحیوانات حیة؛  اللبن المخثرجبن الجبن و 4
 26,344 10 0.40 0.71 0.41 منتجات زراعیة حیوانیة

كوالتة واألطعمة األخرى یالش 18
 التي تحتوي على الكاكاو

 ؛غذائیةمستحضرات 
  ؛سوائل كحولیةالمشروبات و

 التبغ ومصنوعاتھ
 25,042 8 0.48 1.20 0.36 منتجات زراعیة

40 
ن كمصنوعات من مطاط مبر

، غیر مذكورة في غیر مقسى
 مكان آخر

الكیماویات والمنتجات  البالستیك والمطاط
 23,990 8 0.89 2.26 0.35 ذات الصلة

39 

أطباق، ألواح، رقائق، شرائح 
من التصویر، شرائط، خالیا 

البالستیك غیر مذكورة في 
 مكان آخر

الكیماویات والمنتجات  البالستیك والمطاط
 22,433 11 0.70 1.93 0.56 ذات الصلة

الدراجات  أجزاء ولوازم 87
 .الناریة إلخوالدراجات 

المركبات والطائرات والسفن 
 ومعدات النقل المرتبطة بھا

 فلزیة معادن
 18,021 6 0.55 1.30 0.42 ومصنوعاتھا

معادن فلزیة  معادن عادیة ومصنوعاتھا ألومنیومقضبان وعیدان وزوایا  76
 15,935 10 0.55 1.40 0.70 ومصنوعاتھا

54 
خیوط من شعیرات تركیبیة 

غیر مھیأة ) لخیاطةا خیوطعدا (
 للبیع بالتجزئة

 مواد نسجیة ومصنوعاتھا
 

المنسوجات والمالبس 
 15,834 1 0.54 1.61 0.05 الجاھزة

آالت فرز وغربلة وغسإللخ،  84
 المنتجات المعدنیة

اآلالت واألجھزة المیكانیكیة 
والمعدات الكھربائیة 

 ومستلزماتھا

معادن فلزیة 
 15,747 4 0.67 1.52 0.30 ومصنوعاتھا

الآللئ، األحجار، المعادن،  نفایات أو خردة المعادن الثمینة 71
 الحلى المقلدة

معادن فلزیة 
 15,291 5 0.24 0.33 0.38 ومصنوعاتھا

كتب القراءة المطبوعة،  49
 .الكتیبات، النشرات، إلخ

عجائن من خشب أو مواد 
أخرى؛ نفایات وفضالت 

الورق؛ ورق وورق المقوى 
 ومصنوعاتھما

منتجات حیوانیة ونباتیة 
 14,827 2 0.68 1.43 0.18 غیر صالحة لالستھالك

16 
محضرات وأصناف محفوظة 

 أوأحشاء  أو،  من لحوم ىأخر
 في مكان آخر مذكورةم، غیر د

 ؛غذائیةمستحضرات 
  ؛سوائل كحولیةالمشروبات و

 التبغ ومصنوعاتھ
 14,673 0 0.49 1.22 0.01 منتجات زراعیة

 )2016ھارفارد، االقتصادي (مركز التنمیة الدولیة بجامعة  للتعقیدأطلس  بیانات حسابات الباحثة استنادا إلىوفق المصدر: 
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 مجموعات:ال

 
المعادن الفلزیة والمواد المصنوعة في معظمھا من المعادن الفلزیة؛ الكیماویات =  معادن فلزیة ومصنوعاتھا

 والمنتجات ذات الصلة

 ذات الصلةالكیماویات والمنتجات 
 لالستھالك صالحةنباتیة غیر ة وحیوانی؛  منتجات زراعیةمنتجات 

 المنتجات المعدنیة = منتجات المعادن الفلزیة
 الجاھزة المنسوجات والمالبس

 سلع عالیة الجودة أخرى والسلع المصنعة ألغراض خاصة
 
 

 قسام:األ
 

آالت وأجھزة آلیة؛ معدات كھربائیة؛ أجزاؤھا؛ وأكسسواراتھا =  اآلالت واألجھزة المیكانیكیة والمعدات الكھربائیة
الصوت والصورة فى اإلذاعة المرئیة (تلیفزیون)، وأجزاء  أجھزة تسجیل وإذاعة الصوت، أجھزة تسجیل وإذاعة

 ولوازم ھذه األجھزة
 

 البالستیك والمطاط = البالستیك ومصنوعاتھ؛ المطاط ومصنوعاتھ
 

 منتجات صناعة األغذیة؛ مشروبات، سوائل=  بات وسوائل كحولیة؛ التبغ ومصنوعاتھمستحضرات غذائیة؛ مشرو
 ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعةكحولیة وخل

 
عجائن من خشب أو =  عجائن من خشب أو مواد أخرى؛ نفایات وفضالت الورق؛ ورق وورق المقوى ومصنوعاتھما

بغرض إعادة التصنیع؛ ورق وورق مقوى  وفضالت)؛ ورق وورق مقوى (نفایات ىمواد لیفیة سیلیولوزیة أخر
 ومصنوعاتھما

 
مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حریر =  أحجار، جص/جبس، أسمنت، أسبستوس، منتجات الخزف، زجاج

  صخرى ( أسبستوس أو أمیانت ) أو میكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاتھ
 

لؤلؤ طبیعى أو مستنبت، وأحجار كریمة أو شبھ كریمة، ومعادن ثمینة =  ، الحلى المقلدةالآللئ، األحجار، المعادن
 ومعادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة، ومصنوعات ھذه المواد؛ حلى الغوایة (مقلدة)؛ نقود

 
ھ؛ فحم خشب ومصنوعات= الخشب، الفلین، المصنوعات من القش والحلفا  والمضفرات األخرى، الحصر والسالل

خشبى؛ فلین ومصنوعاتھ؛ مصنوعات من القش، أو من الحلفاء أو من مواد الضفر األخر؛ أصناف صناعتى الحصر 
 والسالل

  
صالل وجلود خام، وجلود مدبوغة أو مھیأة =  صالل وجلود خام ومصنوعاتھما؛ السراجة؛ لوازم السفر وحقائب یدویة

عدة الحیوانات والسراجة؛ لوازم السفر وحقائب یدویة وأوعیة مماثلة وجلود بفراء ومصنوعات ھذه المواد؛ أصناف 
 لھا؛ مصنوعات من مصارین الحیوانات (عدا مصارین دودة القز)
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