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 : امللخص

 مً خُث الخػهُذ الانخصادي، ورلَ مً MENASAتهذف هزه الذساظت إلى مػشقت مىنؼ الجضائش في مىعهت 

 إلى 2007 اإلاعخمذة مً مشصذ الخػهُذ الانخصادي خالُ الكترة اإلامخذة مً ECIخالُ جدلُل مخىظغ نُم مؤشش 

ؼ والاهدشاس في الصادساث، قهىاى بلذان 2016 ، وخلصذ الذساظت إلى أن هىاى جباًً في الخػهُذ هظشا لخباًً الخىَى

خههذ حػهُذ انخصادي غلى ؾشاس جشيُا، لبىان، جىوغ، الهىذ وألاسدن، بِىما خههذ باقي البلذان مؤششا ظالبا، 

.والجضائش حاءث أخيرا بمؤشش حػهُذ انخصادي ضػُل  

ؼ واهدشاس MENASA، مشصذ الخػهُذ الانخصادي، ECI الخػهُذ الانخصادي، :الكلماث املفخاحيت ، جىَى

 .الصادساث

Abstract : 

This study aims at identifying the location of Algeria in MENASA zone in terms of economic 

complexity, we analyzed the average values of the “ECI” index from “the Economic Complex Observatory” 

during the period from 2007 to 2016. The study concluded that there is a discrepancy in the complexity 

due to variation in diversification and spread in exports. There are countries that have achieved economic 

complexity as Turkey, Lebanon, Tunisia, India and Jordan, while the rest of the countries have achieved 

negative indicators, Algeria came in the last rating with a weak economic complexity index. 

Keywords: Economic Complexity, ECI, Economic Complexity Observatory, MENASA, Export 

Diversification and Diffusion. 
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 مقدمت

ؼ النخصاد البلذان حاء هدُجت غىامل مخجذدة ومدعاسغت، أهمها  مما الشَ قُه أن الخعىس العَش

جدٍشش الخجاسة الذولُت، والػىإلات، قأصبدذ بلذان الػالم أمام ضشوسة خخمُت لخدعابو هدى دخُى ألاظىام 

ت  ؼ إهخاحها اإلاىحه إلى الخصذًش، مىاحهت بزلَ حشػب اإلاػامالث الخجاٍس الػاإلاُت، وجداُو حاهذة لخىَى

ل هزا ًصب لخدهُو هذف الىمى الانخصادي وحػٍضض مذاخُلها . الذولُت، واإلاىاقعت الششظت، ًو

اث ومً حهت أخشي  وحذ الباخثىن الانخصادًىن أهكعهم أمام يم هائل مً اإلاػلىماث وؤلاخصاُئ

اإلاخؿيرة التي جهِغ الىمى الانخصادي غلى أظاط دخُى هزه البلذان وهصِب الكشد منها، إال أن هزا اإلاكهىم 

ًا مؼ ظهىس ما ٌعمى بمؤشش الخػهُذ الانخصاد ، هزا ألاخير الزي ٌػخمذ غلى الهُاط ينذ ًصبذ جهلُذ

الخهُهي الذنُو للمػامالث الخاسحُت للبلذان، مً خُث جىىع اإلاىخجاث اإلاىحهت للخصذًش ومذي اهدشاسها في 

. الػالم، هزا ما جم صُاؾخه مً ظشف انخصادَي حامػت هاسقشد ألامٍشٌُت نبل ظىىاث

ؼ الانخصادي، وهُتها في جشنُت صادساتها خاسج نعاع اإلادشوناث، ًمًٌ أن  واهخمام الجضائش بالخىَى

ًشقؼ مً نُمت مؤشش حػهُذها الانخصادي، مما ًذقػها إلى إًجاد ظىم دولُت ؾير مشبػت لخصذًش مىخجاتها، 

نها مىعهت   مً ظٍان الػالم، وجدهو %25 التي حػخبر ظىنا واغذة ومهمت ألنها جضم MENASAومً ُب

ٍا، يما جضم 3,1مذاخُل مهذسة بـ  ٍي ظىى ٍا16 جشٍلُىن دوالس أمٍش ًا نى  . بلذا ًمًٌ أن حشٍل جٌخال انخصاد

تومما ظبو ًمٌىىا ظشح  :   يما ًليؤلاشٍاُل

؟ MENASAما موقع حعقيد الاقخصاد الجزائري في مىطقت 

ومشصذ الخػهُذ الانخصادي ، الخػهُذ الانخصاديًمٌىىا الخعشم إلى مكهىم ولإلإلاام باإلاىضىع 

ECO مىعهت ، ومً زم الخعشم إلىMENASA غشض مؤشش الخػهُذ الانخصادي في هزه اإلاىعهت وجدلُل ، زم

 .مذي جباًىه في ًل دولت غلى خذا وإظهاس مىنؼ الانخصاد الجضائشي في هزه اإلاىعهت

 :فرطياث الدراست

تولإلحابت غلى  ت الذساظت إشٍاُل  :نمىا بىضؼ الكشضُاث الخاُل

 ؛MENASAالانخصاد الجضائشي في مىنؼ حُذ ضمً دُو مىعهت  .1

 ؛MENASAالانخصاد الجضائشي في مىنؼ مخىظغ ضمً دُو مىعهت  .2

 ؛MENASAالانخصاد الجضائشي في مىنؼ مخذهىس ضمً دُو مىعهت  .3

 

 أهداف الدراست

 :تهذف دساظدىا إلى ما ًلي

 ؛ ECOالخعشم إلى مكهىم الخػهُذ الانخصادي ومشصذه  -

 ؛ECIغشض يُكُت خعاب مؤشش الخػهُذ الانخصادي  -
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 ؛MENASAحعلُغ الضىء غلى الخػهُذ الانخصادي في مىعهت  -

  مً خُث مؤشش الخػهُذ الانخصادي؛MENASAإبشاص الخباًً في مىعهت  -

 . مً خُث الخػهُذMENASAإظهاس مىنؼ الانخصاد الجضائشي في مىعهت  -

 أهميت الدراست

 ومىنؼ الانخصاد MENASAجهىم أهمُت الذساظت غلى جبُان مىنؼ ًل بلذ مً بلذان مىعهت 

 .الجضائشي  بصكت خاصت مً خُث الخػهُذ الانخصادي

 مىهج الدراست

ت، وغشض  اجبػىا في دساظدىا غلى اإلاىهج الىصكي الخدلُلي ورلَ مً خالُ غشض اإلاكاهُم الىظٍش

اث اإلاعخمذة مً مشصذ الخػهُذ الانخصادي MENASAمىعهت  ، للكترة ECO ، زم الاظخػاهت ببػض ؤلاخصاُئ

 . ، وجدلُل الىخائج اإلاخىصل إليها2016 إلى 2007اإلامخذة مً 

ت ت الذساظت جم غشض الىهاط الخاُل  :ولإلإلاام باإلاىضىع ومداولت ؤلاحابت غلى إشٍاُل

 مؤشش الخػهُذ الانخصادي؛ -

 مشصذ الخػهُذ الانخصادي؛ -

 خعاب مؤشش الخػهُذ الانخصادي؛ -

 ؛MENASAغشض غام إلاىعهت  -

 ؛MENASAألاهمُت الانخصادًت  إلاىعهت  -

 ؛MENASAمىنؼ الجضائش مً خُث الخػهُذ الانخصادي في مىعهت  -

 .جدلُل مىنؼ الانخصاد الجضائشي مً خُث الخػهُذ -

 

الخعقيد الاقخصادي  مؤشر -1

هِغ يثاقت هى مهُاط اإلاػشقت اليعبُت النخصاد دولت ما، ( ECI)مؤشش الخػهُذ الانخصادي  ٍو

ًهِغ  (PCI)مؤشش حػهُذ اإلاىخج يما أن إلاىخجاث التي جصذسها،ا جىىعاإلاػشقت لالنخصاد مً خالُ الىظش في 

ًا مذي إهدشاس  .إلاىخج مً خالُ الىظش في يثاقت اإلاػشقت لذي اإلاصذٍس

ًمًٌ همزحت مؤشش الخػهُذ الانخصادي ويزا مؤشش حػهُذ اإلاىخج وهزا الظخػماله في الخيبؤ بالىمى 

م مًٌ أن ًخىصل إلى مػشقت الخكاوث في الذخُى لذُو الػالم أو ألاناُل  1.الانخصادي معخهبال، ٍو

ػخمذ نُاط هزا  جم صُاؾت مؤشش الخػهُذ الانخصادي ألُو مشة في حامػت هاسقشد ألامٍشٌُت، َو

 2.اإلاؤشش غلى غىصٍشً هامين هما الخىىع والاهدشاس في صادساث البلذ

 مرصد الخعقيد الاقخصادي -2
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غ، جىاُو الباخث 2010ظىت  عىذس ظُمَى في قىىن ؤلاغالم والػلىم في مخبر  جه مىضىع أظشوحفي أٌل

MIT Media Lab ( ج ًامبًر مخخبر أبدار مخػذد الخخصصاث في مػهذ ماظاحشىظدغ للخٌىىلىحُا بجامػت 

 The Observatory of Economic Complexity(OEC)، جىاُو مىضىع مشصذ الخػهُذ الانخصادي(اهجلترا

صبذ  ؼ خُى البلذان واإلاىخجاث التي ًدبادلىنهاوظىس قُه ُل  3.أداة حعمذ للمعخخذمين بئوشاء ظشد مشئي ظَش

حساب مؤشر الخعقيد الاقخصادي  -3

: ، هدخاج إلى ماًلي(F)، وحػهُذ اللُانت (ECI)لخهذًش مؤشش الخػهُذ الانخصادي 

الصادساث اإلاهمت التي والتي جىضح لىا  (Rcp )هشمض غنها بـجدذًذ مصكىقت اإلايزة اليعبُت التي  -1-3

 :جٌعب قيها الذُو ميزة وعبُت في إهخاحها، خُث

Rcp =
𝑋𝑐𝑝

E (Xcp )
……………..(1) 

E Xcp  =
∑cXcp∑pXcp

∑cpXcp
 

(∑cXcp)  هي الصادساث اإلاخىنػت مً البلذc في اإلاىخج pغلى  مهعىما ، وهزا ما ًمثل حجم الخصذًش للبلذ

 ؛إحمالي صادساث البلذ والعىم الػاإلاُت للمىخج

(∑pXcp) ؛ حجم العىم الػالمي لهزا اإلاىخج 

(∑cpXcp) 4.إحمالي الخجاسة الػاإلاُت 

ـــــ يما ًل(Mcp) الشنم الهُاس ي للميزة اليعبُت وهشمض له بــــهدذد -2-3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :يـ

ًان   ؛(Mcp = 0)قئن البلذ لِغ لذًه ميزة وعبُت في اإلاىخج وبالخالي وػعي الهُمت صكشRcp<1 إرا 

ًان   5(.Mcp = 1)أي أن البلذ لذًه ميزة وعبُت في اإلاىخج وبالخالي وػعي الهُمت Rcp≥1إرا 

ؼ الانخصادي هدذد ، (Mcp) الشنم الهُاس ي اليعبيباظخخذامو في البلذ اإلاشاد  (kc)مخؿير الخىَى

 :خُث (kp)دساظخه، ويزا مخؿير جىاحذ اإلاىخىج ومذي إهدشاسه

….(3)( 𝑘𝑐 = Σ𝑀𝑐𝑝)اإلايزة اليعبُت جخىقش غلى اإلاىخجاث التي  وهأخز بػين الاغخباس قهغ (Rcp≥1)؛ 

…(4)( 𝑘𝑝 = Σ𝑀𝑐𝑝𝑐).6 

 التي البلذان جىىع ومخىظغ، جصذسها التي اإلاىخجاث اهدشاس مخىظغ خعاب الهُاط الذنُو ًخعلب -3-4

 التي البلذان جىىع مخىظغ خعاب ًخعلب للمىخجاث باليعبت،أما رلَ إلى وما اإلاىخجاث هزه جصىؼ

 . الذوُ هزه جهذمها التي ألاخشي اإلاىخجاث اهدشاس ومخىظغ جصىػها

تباُ هزا غً الخػبير ًمًٌو  7 :غالنت الخاُل
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ECIC =
1

𝑘𝐶
 Mcp  PCIp ………… . . (5)
𝑝

 

 

ECIP =
1

𝑘𝑃
 Mcp  PCIc …………… (6)
𝑝

 

ض اإلاػادلت   : هجذ دالت خعاب مؤشش الخػهُذ الانخصادي 6 و5بخػٍى

ECIc = 
𝑀𝑐𝑝
𝑘𝑝 ∗ 𝑘𝑐

 

𝑝

 Mc′p  ECIc′ …………… (7)
𝑐′

 

 MENASAهطقت عرض عام لم -4

هُا  زالزت مىاظو، مىعهت  إلى الذُو اإلاىدششة فيMENASA مىعهتشيرث ومىعهت ( NA)شماُ أقٍش

 : وهي دولت16 ووعلغ الضىء في بدثىا هزا غلى (SA)وحىىب آظُا ، (ME)الششم ألاوظغ 

ذ، لبىان، غمان، نعش: في الششم ألاوظغ .1 ت،البدٍشً، ألاسدن، الٍٍى                    العػىدًت الػشُب

ت اإلاخدذة  .العػىدًت، جشيُا، ؤلاماساث الػشُب

هُا .2  .الجضائش ومصش ولُبُا واإلاؿشب وجىوغ: في شماُ أقٍش

. الهىذ وبايعخان: في حىىب آظُا .3

الشوابغ العُاظُت جىظُذ و، يٌخلت انخصادًت واخذةأن جٍىن هزه البلذان العخت غشش جداُو 

ًاهىا MENASAها، بالشؾم مً أن دُو بين خ و ين غبر الخاٍس ًاء ججاٍس ًاهىا شش  ؤلامبراظىسٍاث مدٍىمين ضمً 

ت عاُه ت والبًر خ اإلاشترى . الكاسظُت والػثماُه ًان جىلذ غىه جهاسبهزا الخاٍس ذ واللؿاث وألاد  الػاداث والخهاُل

ىم ، وخكض لخىظُؼ الكشص الانخصادًت والىمىلػب دوس الماإلاشتريت و  في اإلائت مً 25  جضمMENASAمىعهتاُل

ٍي في غام 3.1 مجخمػت  للذوُ الىاجج اإلادلي ؤلاحماليوبلـ ملُاس وعمت، 1.6 بـالػالمظٍان   جشٍلُىن دوالس أمٍش

2007.8 

 MENASA لدول الاقخصادًتألاهميت  -5

ا MENASA دُو هخجث  في اإلاائت مً إهخاج الؿاص 15 في اإلاائت مً إهخاج الىكغ الػالمي و 29 خاُل

 في اإلاائت مً اخخُاظُاث الىكغ اإلاؤيذة في 45، يما جضم اإلاىعهت سجكؼهزه الخصت مً اإلاشجح أن ث والػالمي

ت اإلاترايمت مً .  في اإلاائت مً اخخُاظي الىكغ اخخُاظُاث الؿاص اإلاؤيذة في الػالم28الػالم و  الخذقهاث اإلااُل

 2020.9 جشٍلُىن دوالس بدلُى غام 9الهُذسويشبىهاث نذ جخجاوص الصادساث 

ًا ت اإلاىحهت للخصذًش وحعلُغ الضىء غلى انخصاد مٌىىا غشض مىخجاث الذُو الػشُب ها قُما ثٍو

 10:ًلي
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ت إر جمثل ما وعبخه  :الجزائر -5-1 ؤلاهخاج قيها ًهخصش غلى البتروُ والؿاص العبُعي والٍضىث البتروُل

ؼ ؤلاهخاجي والخصذًشي97%  . مً صادساتها، قاإلهخاج الجضائشي ال ًخمخؼ بالخىَى

 بشٍل غام، صادث مصش مً جىىع إهخاحها، ولٌنها لم جيخهل إلى مىخجاث أيثر حػهًُذا، ومؼ :مصر -5-2

ؼ واهدشاس اإلاىخجاث، وهزا ٌػني اسجكاع وعبي لهُمت مؤشش  رلَ، جدخل مٍاهت حُذة في جىَى

شي اإلاشيض اللبىاوي للذساظاث أن قشص الخىمُت اإلاعخهبلُت في مصش جٌمً أظاظا في  الخػهُذ، ٍو

ت اث والبالظدَُ، ومجمىغاث اإلاىاد الؿزاُئ  .آلاالث والٌُماٍو

 خالت الخشب التي شهذها الػشام لعىىاث، ال جؤدي بالضشوسة إلى جىىع صادساث الػشام، :العراق -5-3

 ٪ مً الىكغ، ًشي الخبراء أن معاس الػشام اإلاعخهبلي للخىمُت ًشجٌض غلى الكشص 99إر جمثل 

ت ُمُاُئ ت والػىانُذ اٌل  .الجذًذة في اإلاىاد الؿزاُئ

غلى الشؾم مً مخىظغ الخػهُذاث اإلاىخكضت في ألاسدن، قئن اإلاىخجاث جهاسب الخػهُذ : ألاردن -5-4

مًٌ أن ًشيض  شها باظخخذام اإلاػشقت ؤلاهخاحُت الكػلُت اإلاىحىدة داخل البلذ، ٍو مًٌ جعٍى ٍو

اث، واليعُج هشباء، والٌُماٍو  .معاسه اإلاعخهبلي للخىمُت غلى ظشم حذًذة وقشص في آلاالث، اٌل

ذ -5-5 ذ، باإلضاقت إلى غذم وحىد دسحت :الكٍو ؼ في الٍٍى ًىحذ ظىي الهلُل مً قشص الخىَى  ال 

ت في الترييز غلى الصىاغاث أو اإلاىخجاث الجذًذة التي  ذ إمٍاُه ت مً الخػهُذ قيها، وللٍٍى غاُل

ذ في مجاُ اإلاىخجاث إلى أن معاس الخىمُت  شير مىنؼ الٍٍى جدهو وحػضص مً مذاخُل البلذ، َو

ت والبالظدٌُُت واإلاىاد  ُمُاُئ اإلاعخهبلي للبالد ًجب أن ًشيض غلى الكشص الجذًذة في اإلاىاد اٌل

ت هشباُئ ت ومجمىغاث آلاالث اٌل  .الؿزاُئ

بت مً :لبىان -5-6 ؼ مصادس ؤلاهخاج في لبىان، إال أن مىخجاجه هي مىخجاث نٍش  غلى الشؾم مً غذم جىَى

ش مثل هزه اإلاىخجاث مً شأهه أن ًدّعً مٍاهت البالد مً خُث  اإلاىخجاث ألايثر حػهًُذا، إن جعٍى

ش  جب أن جشيض البالد غلى حعهُل جعٍى مخىظغ الخػهُذ، مما ًؤزش غلى همىها اإلاعخهبلي، ٍو

اث ُماٍو ت وبػض اإلاىخجاث في  مُذان اٌل هشباُئ  .اإلاىخجاث في مجمىغاث آلاالث اٌل

بُا في العىىاث اإلااضُت، حػٌغ خخمُا ظشوقا انخصادًت : ليبيا -5-7 إن الخشب ألاهلُت التي غاشتها ُل

بُا إلى الىكغ  ناظُت، وبهزا هجذ البلذ ًخخبغ في أوضاغه ألامىُت والعُاظُت، وجؤوُ صادساث ُل

شي  بصكت معلهت، مما ٌػٌغ جذوي مؤشش الخػهُذ الانخصادي، ويزا مؤشش حػهُذ اإلاىخجاث، ٍو

اث  ُماٍو ت ويزا اٌل بُا لذيها مً الكشص في الصىاغت الؿزاُئ اإلاشيض اللبىاوي للذساظاث أن ُل

 .لذخُى ألاظىام الػاإلاُت

 الخػهُذ اإلاىخكض وعبُا لعلت الصادساث العػىدًت، ٌػٌغ :اململكت العربيت السعودًت -5-8

ؼ في اإلاىخجاث، هزا ما ٌػهذ  الاغخماد غلى اإلاىاسد العبُػُت، إلى حاهب الاقخهاس إلى وحىد جىَى

جب أن ًشيض معاس الخىمُت في  ت العػىدًت إلى الصىاغاث الجذًذة ألاخشي، ٍو اهخهاُ الػشُب

ت وبػض اإلاىخجاث  هشباُئ اإلاملٌت غلى اإلاىخجاث اإلاػهذة الجذًذة خاصت في آلاالث، اإلاجمىغاث اٌل

اث ُماٍو  .في مُذان اٌل

 غلى الشؾم مً مخىظغ الخػهُذاث اإلاىخكضت في ظىسٍا، قئن ظىسٍا جخمخؼ بمىنؼ حُذ :سورٍا -5-9

في مجاُ اإلاىخجاث ولذيها، في اإلاخىظغ، معاقاث أنصش باليعبت إلى اإلاىخجاث ألايثر حػهًُذ، والتي 



8 
 

ا نُم مؤشش جىنػاث الخػهُذ، ٌشير مىنل ظىسٍا في معاخت اإلاىخج  ًُ ًىعىي غليها اسجكاغها وعب

ت  ُمُاُئ إلى أن معاس البلذ اإلاعخهبلي للخىمُت ًجب أن ًشيض غلى الكشص الجذًذة في اإلاىاد اٌل

 .ومجمىغاث الؿزاء

 ، ECI يشكذ دساظت حجم اإلاىخجاث الخىوعُت أن الضٍاداث في صادساتها لم جشجبغ باسجكاع :جووس -5-10

ًىحي بأن الخىىع في جىوغ ًٌمً في اإلاىخجاث ألانل حػهُذا أو أن البالد صادث صادساتها في  مما 

ش اإلاىخجاث لخػٍضض حػهُذ اإلاىخجاث،  اإلاىخجاث الهائمت بالكػل، لزا ًمًٌ أن جشيض جىوغ غلى جعٍى

ت واإلاجخمػاث اإلاعاظُت  ُمُاُئ ت واإلاىخجاث اٌل هشباُئ وبشٍل خاص في آلاالث  اإلاجمىغاث اٌل

 .والبالظدَُ

ت اإلاخدذة :إلاماراث العربيت املخحدة -5-11  جؤزش جهلباث أظػاس الىكغ غلى دخل ؤلاماساث الػشُب

وصادساتها، ومؼ رلَ، قمؼ وصُى صادساث البالد إلى الزسوة، مذقىغت بأظػاس الىكغ، جخكض 

يبغي أن جشيض غلى جىقير الذغم وؤلاهكام غلى حشجُؼ  ت، ٍو حػهُذ ظلت الصادساث ؤلاماساُج

بت، ًيبغي أن ًشيض  الصىاغاث الهائمت بهذف جدعين إهخاحُتها ونذستها غلى الهكض إلى الكشص الهٍش

ت واإلاىاد  ُمُاُئ معاس البلذ اإلاعخهبلي للخىمُت غلى الكشص الجذًذة في مُذان الصىاغاث اٌل

ت  .الؿزاُئ

ػٌغ اهخكاض حػهُذ ظلت الصادساث التي ECI مؤشش :اليمن -5-12 ، َو
ً
مً مىخكض وعبُا  في اُل

مً غلى الىكغ، ًيبغي أن ًشيض معاس   الغخماد اُل
ً
حعُعش غليها في الؿالب اإلاىاسد العبُػُت، وهظشا

ٌُت  ت واإلاٍُاُه ت والٌُمُاُئ البلذ اإلاعخهبلي للخىمُت غلى قشص حذًذة في مجمىغاث اإلاىاد الؿزاُئ

ت  .والٌهشباُئ

 

 MENASA موقع الجزائر من حيث الخعقيد الاقخصادي في مىطقت -6

وجدلُل الىخائج اإلاخىصل إليها ، MENASAهداُو اظخػشاض مؤشش الخػهُذ الانخصادي لبػض دُو مىعهت 

 : يما ًلي1:في الجذُو سنم

 2016-2007 للفترة MENASAمخوسط مؤشر الخعقيد الاقخصادي في دول مىطقت : 1:الجدول رقم

ٍىذ ألاسدن مصش الجضائش  البلدان ُا لبىان اٍل ب ؤلاماساث ع جىوغ العػىدًت ُل

م 

ُا نعش غمان اإلاؿشب  بايعخان الهىذ جشي
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 .1من إعداد الطالب إعخمادا على امللحق رقم : املصدر

 خعب مخىظغ مؤشش الػهُذ MENASA ًمٌىىا جشجِب دُو مىعهت 1:مً خالُ الجذُو سنم

 2016:11 إلى 2007الانخصادي خالُ قترة الذساظت مً 
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 مً خُث الخػهُذ الانخصادي بمػذُ MENASA جدخل جشيُا اإلاشجبت ألاولى في مىعهت :جركيا .1

 ملُاس دوالس ظىت 156بلؿذ ) خالُ قترة الذساظت، ونذ ٌػىد رلَ إلى حجم صادساتها 0,40

وجىىع صادساتها وغلى سأظها الزهب، العُاساث، شاخىاث الىهل، اإلاالبغ الجاهضة، ومً  (2016

 .أسمُيُا، ظىسٍا ومصش، أرسبجان، إًشان، وحىسحُا: الذُو اإلاعخىسدة مً جشيُا هي

ا وبمػذُ مؤشش حػهُذ مىحب بـ :لبىان .2  ملُاس 3,76: ، بحجم جصذًش نذسه0,25 جأحي لبىان زاُه

هشباء والٌخب، يما جىحه  دوالس، وجدىىع صادساث لبىان لدشمل الزهب والىداط، مىلذاث اٌل

عشا وظىسٍا  .صادساتها إلى العػىدًت، ظَى

، وبلـ MENASA جدخل اإلاشجبت الثالثت مً خُث الخػهُذ الانخصادي في مىعهت الـ:جووس .3

ت ؾير 0,127مخىظعه  هشباء، بزالث الشحاُل  خالُ قترة الذساظت، جخمثل صادساتها في ألاظالى اٌل

ذ الٍضخىن ومػذاث الخماًت  ت ؾير الجاهضة، ٍص ، (بزالث ألاشؿاُ)اإلايعىحت، اإلاالبغ اليعاُئ

، مً خالُ اإلاػامالث مؼ مجمىغت مً الذُو 2016 ملُاس دوالس ظىت 15,3وبلـ حجم صادساتها 

ا ا، الجضائش، واظباُه ا، إًعاُل  .غلى ؾشاس قشوعا، أإلااُه

، وهزا 0,097 هالخظ يزلَ أن مخىظغ الخػهُذ الانخصادي ؤلاًجابي في الهىذ، بهُمت :الهىد .4

ت واإلاجىهشاث، وجىحه صادساتها  مت، والىكغ، ألادٍو ٍش هظشا لخىىع صادساتها لدشمل ألاحجاس اٌل

ت اإلاخدذة، هىهٍىوـ والصين واإلاملٌت اإلاخدذة، نُمت هزه  إلى الىالًاث اإلاخدذة وؤلاماساث الػشُب

 .2016 ملُاس دوالس ظىت 261اإلابادالث بلؿذ 

 وهى مؤشش مىحب، هزا ما 0,0968 بلـ مخىظغ مؤشش الخػهُذ الانخصادي في ألاسدن :ألاردن .5

ت، قهذ  ًؤيذ جىىع صادساث البلذ مً أظمذة البىجاط، واليعُج وقىظكاث الٍالعُىم، وألادٍو

 ملُاس دوالس، وجىحه صادساتها إلى الصين 8,65 خىالي 2016بلـ حجم صادساث ألاسدن ظىت 

ا ت وأإلااُه ت العػىدًت والىالًاث اإلاخدذة ألامٍشٌُت، وؤلاماساث الػشُب  .والػشُب

 بلـ مخىظغ مؤشش الخػهُذ الانخصادي خالُ قترة الذساظت في :إلاماراث العربيت املخحدة .6

ت اإلاخدذة   مهذاس ECI بلـ 2016 بئشاسة ظالبت، ولًٌ بالىظش إلى ظىت 0,061ؤلاماساث الػشُب

، ٌػٌغ هزا الشنم الىمى الانخصادي في البلذ، الزي ٌػخمذ غلى الىكغ الخام والبتروُ 0,246

اإلاٌشس والزهب وألاإلااط إلى حاهب الؿاص العبُعي، هزا الخىىع مغ اإلاىاسد العبُػُت قهغ ، لًٌ 

، قهي مىحهت إلى مجمىغت مً الذُو غلى ؾشاس ECIمؤشش إهدشاس الصادساث غضص مً نُمت الـ

عشا، الصين، غمان ابان، الهىذ، ظَى  .اُل

بُا :ليبيا .7 ، هزه ألاخيرة التي حػخمذ في 2017 ظىت 1,051- بلـ مؤشش الخػهُذ الانخصادي في ُل

ت،  ت، والٍضىث الىباُج صادساتها غلى ؾاص البتروُ والؿاص اإلامُؼ والىداط، جىسبِىاث الؿاص، ألادٍو

ا وقشوعا ا، أإلااُه ا، إظباُه ت اإلاخدذة، إًعاُل  .هزه اإلاىخىحاث مصذسة إلى ؤلاماساث الػشُب

 0,157-بلـ مخىظغ مؤشش الخػهُذ الانخصادي في العػىدًت : اململكت العربيت السعودًت .8

، وهزا 2016 ملُاس دوالس ظىت 168مدخلت اإلاشجبت الثامىت، بالشؾم مً صادساتها التي بلؿذ 

ًالىكغ الخام والبتروُ اإلاٌشس،  مشاثإلغخمادها غلى جصذًش اإلادشوناث،  لين بىُل  الثراث، ؤلاُز
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لين البىليو ىسٍا بشوُب ابان والهىذ، الىالًاث اإلاخدذة ًو ، مخىحهت بمىخىحاتها إلى الصين واُل

ت  .الجىىُب

 وهي نُمت مىخكضت مهاسهت بالذُو العابهت الزيش، 0,267- قيها ECI بلـ مخىظغ :مصر .9

صادساتها جخمثل في الىكغ الخام أظاظا إلى حاهب الزهب، وألاظمذة الىُتروحُيُت والبتروُ 

ا، جشيُا، والىالًاث ثاإلاٌشس، مىحهت صادساتها إلى ؤلاماسا ت اإلاخدذة، العػىدًت، إًعاُل  الػشُب

 .اإلاخدذة ألامٍشٌُت

-، وبمخىظغ مؤشش الخػهُذ الانخصادي 2016 ملُاس دوالس ظىت 55,7 بلؿذ صادساث نعش :قطر .10

ًالىكغ الخام والبتروُ   0,300 وهي نُمت ضػُكت هظشا لصادساتها اإلاهخصشة غلى اإلادشوناث 

مشاثاإلاٌشس،  لين البىُل ت، الصين الخام وألاإلاىُىم ؤلاُز ىسٍا الجىىُب ابان، الهىذ ًو ، إلى اُل

 .وظىؿاقىسة

-، وبمخىظغ مؤشش الخػهُذ الانخصادي 2016 ملُاس دوالس ظىت 27 بلؿذ صادساث غمان :عمان .11

ًالىكغ الخام والبتروُ   0,478 وهي نُمت ضػُكت هظشا لصادساتها اإلاهخصشة غلى اإلادشوناث 

ت، الخام وألاإلاىُىماإلاٌشس، ؾاص البتروُ،  ت اإلاخدذة، ًىسٍا الجىىُب ، إلى الصين، ؤلاماساث الػشُب

ابان والهىذ  .اُل

ذ .12 ذ :الكٍو  وهى مؤشش ظالب، هزا ما 0,548- بلـ مخىظغ مؤشش الخػهُذ الانخصادي في الٍٍى

ًان مؤشش الخػهُذ  ًؤيذ ضػل جىىع صادساث البلذ وهي مهخصشة غلى اإلادشوناث، ولًٌ 

 ، وجىحه صادساتها إلى الصين، الهىذ، ًىسٍا 0,128 مىحب بهُمت 2016الانخصادي بها ظىت 

ابان والىالًاث اإلاخدذة ألامٍشٌُت ت، اُل  .الجىىُب

ًامل ظىىاث 0,586- في اإلاؿشب ECIبلـ مخىظغ مؤشش  :املغرب .13 ، وهي نُمت ضػُكت خالُ 

ت، ألاظمذة،  هشباُئ الذساظت، بالشؾم مً جىىع صادساتها التي حشمل العُاساث وألاظالى اٌل

 مؼ مجمىغت 2016 ملُاس دوالس ظىت 27خمض الكىظكىسٍَ، واإلاالبغ، وحجم صادساتها بلـ 

ا، والىالًاث اإلاخدذة ألامٍشٌُت ا، جشيُا، أإلااُه  .مً الذُو غلى سأظها قشوعا، اظباُه

ًامل 0,724- في بايعخان ECIبلـ مخىظغ : باكسخان .14 ،  ونُمت هزا اإلاؤشش ضػُكت وعبُا خالُ 

ظىىاث الذساظت، جخمثل صادساتها في ألاؾعُت، ألاسص، اإلاالبغ، واليعُج، وجصذس مىخىحاتها إلى 

ا، أقؿاوعخان، واإلاملٌت اإلاخدذة  .الىالًاث اإلاخدذة ألامٍشٌُت، الصين، أإلااُه

 بمػذُ حػهُذ انخصادي MENASAجدخل الجضائش اإلاشجبت ألاخيرة في جشجِب دُو مىعهت : الجزائر .15

 .، وهداُو غشض أيثر جكاصُل في الػىصش اإلاىالي(0,305-)ظالب 
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 جحليل موقع الاقخصاد الجزائري من حيث الخعقيد -7

ؼ ظىاء في ؤلاهخاج MENASAإن مىنؼ الجضائش اإلاخأخش في مىعهت   ٌػٌغ اقخهاس انخصادها إلى الخىَى

مٌىىا غشض أسنام خُى صادساث الجضائش في الجذُو الخالي  :أو مذي اهدشاسه في ألاظىام الذولُت، ٍو

 .2016أهم صادراث الجزائر لسىت : 2الجدول رقم 

 اليعبت (ملُاس دوالس)الصادساث  أهم الذُو اإلاعخىسدة أهم الصادساث

 ؾاص البتروُ

 مً %42ًمثل 

 صادساث الجضائش

ا % 28 3,62 إًعاُل

ا % 25 3,33 إظباُه

% 13 1,66 قشوعا

% 11 1,49 جشيُا

% 23 3 ( دولت مجخمػت15)باقي الذُو 

 الىكغ الخام

 مً %33ًمثل 

 صادساث الجضائش

% 13 1,39 قشوعا

% 12 1,24 يىذا

% 10 1,05 الى م أ

% 8,3 0,86 هىلىذا

% 6,8 0,70 اإلاملٌت اإلاخدذة

% 6,4 0,66 لىيعمبىسؽ- بلجٍُا 

ا % 6,3 0,64 إظباُه

ا % 5,3 0,54 أإلااُه

ل % 4,8 0,49 البراٍص

% 27,1 2,73 ( دولت مجخمػت16)باقي الذُو 

 البتروُ اإلاٌشس

 مً %18ًمثل 

 صادساث الجضائش

% 42 2,33 الى م أ

ل % 18 0,99 البراٍص

ا % 5,4 0,30 أإلااُه

ا % 5,4 0,30 إًعاُل

ا % 4,5 0,25 إظباُه

% 4,5 0,25 بلجٍُا ولٌُعىمبىسؽ

% 3,9 0,22 الصين

% 2,9 0,16 هىلىذا

% 13,4 1,1 ( دولت مجخمػت13)باقي الذُو 

Source : atlas.media.mit.edu, consulté le 17/12/2018. 
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 ملُاس 31,2، وإحمالي صادساث الجضائش جهذس بـ2016 ملُاس دوالس ظىت 159ًهذس الىاجج الهىمي للجضائشبـ

مً ؾاص البتروُ ووعبت % 42، هزه اليعبت مىصغت غلى %99دوالس، وجمثل اإلادشوناث ومشخهاتها ما وعبخه 

مً البتروُ اإلاٌشس، هزه اإلاىاد التي حػخمذها أظاظا الجضائش في صادساتها ال % 18مً الىكغ الخام، و% 33

ػا، ووحهت هزه اإلاىاد ألاخكىسٍت جتريض غلى مجمىغت مً الذُو اإلاخباًىت في واسداتها،  جمثل غلى ؤلاظالم جىَى

ا اللخان جمثالن  ا واظباُه مً معخىسدي الؿاص البترولي مً الجضائش، وهي وعبت مػخبرة وحشٍل % 53يئًعاُل

. ههعت خعش غلى الانخصاد الجضائشي واإلاىنل الخكاوض ي للجضائش في مػامالتها

ؼ وإلخمعىاه مً خالُ اظخػشاض أهم MENASAيما الخظىا بأن باقي دُو   حععى إلى الخىَى

ؼ صادساتها، واهدشاسها خاصت إلى مىعهت  اإلاىخجاث التي جصذسها، والتي حعير بخعى زابخت هدى الخدعين في جىَى

MENASA ت الذولُت في اإلاىعهت، بل اغخمذث  هكعها، إال أن الجضائش لم جدهو إلى خذ بػُذ مػامالتها الخجاٍس

. غلى الذُو ألاوسوبُت أظاظا والىالًاث اإلاخدذة ألامٍشٌُت بعبت أنل

خاجمت 

ٌػذ مؤشش الخػهُذ الانخصادي بذاًت حؿير هظشة البلذان إلى إنخصاداتها، وجٌمً أهمُخه في حعهُل 

. جهُُم ظُاظاتها الانخصادًت خاصت غلى معخىي الخجاسة الذولُت

ؼ صادساتها ومذي MENASAوجىصلىا مً خالُ دساظدىا إلى أن دُو مىعهت   حععى إلى الاهخمام بدىَى

اهدشاسها بشٍل مخكاوث، غلى ؾشاس جشيُا التي جمخػذ بمؤشش إًجابي في حػهُذها الانخصادي، إلى حاهب لبىان، 

. جىوغ، الهىذ، وألاسدن

ت  أما باقي البلذان قخبهى مؤششاتها جدذ الصكش بالشؾم مً أن بػضها ًخمخؼ بهذسة جصذًٍش

ًاإلاؿشب الزي وصل إلى جدهُو جصذًش العُاساث، إال أهه لم ًدهو مؤشش حػهُذ انخصادي إحابي . للصىاغاث، 

وجبهى الجضائش بالشؾم مً حػذًالتها الهٍُلُت وؤلاصالخاث التي معذ مػظم الهعاغاث، واجخارها 

، MENASAللخذابير الدعهُلُت لدشجُؼ الصادساث خاسج اإلادشوناث، جهبؼ في آخش الترجِب مهاسهت بذُو مىعهت 

.  دولت131 مً 93وجدخل اإلاشجبت 
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       :مالحق الدراست

        

 2016-2007 للفترة MENASAمؤشر الخعقيد الاقخصادي في دول مىطقت : (1)امللحق رقم 
 

السىواث البلدان 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 0.715288- 1.6871- 1.77252- 2.08154- 1.56777- 1.28473- 1.15498- 1.07781- 1.03209- 0.682755- الجضائش 

 0.0702666- 0.271803- 0.341403- 0.488663- 0.321576- 0.289977- 0.222178- 0.246454- 0.203256- 0.220008- مصش 

 0.0687142 0.004415- 0.010019- 0.140418- 0.216056 0.161675 0.244437 0.243351 0.072889 0.116103 ألاسدن 

ذ   0.128739 0.789111- 0.836979- 1.49314- 0.436697- 0.296786- 0.273291- 0.561737- 0.576707- 0.350656- الٍٍى

 0.248075 0.151603 0.177455 0.107992 0.281872 0.293449 0.253783 0.365837 0.330028 0.298636 لبىان 

 1.05141-          لُبُا 

 0.766112 0.355486- 0.369927- 0.462099- 0.07214- 0.074789- 0.159707 0.424999- 0.587461- 0.153061- العػىدًت 

 0.0973685 0.163278 0.214778 0.16411 0.291069 0.233429 0.073213 0.002907- 0.045962 0.002222- جىوغ

 0.246693 0.251409- 0.362895- 0.090032- 0.009763- 0.030733 0.022855 0.090659- 0.087372- 0.021976- ؤلاماساث ع م

 0.75663- 0.747625- 0.559651- 0.774475- 0.535805- 0.509268- 0.543964- 0.495026- 0.422183- 0.522127- اإلاؿشب 

 0.00355699- 0.671414- 0.774658- 0.874505- 0.742942- 0.431956- 0.217931- 0.385965- 0.413821- 0.267441- غمان 

 0.131597- 0.525304- 0.264365- 0.41667- 0.390929- 0.395827- 0.321962- 0.175169- 0.332957- 0.052826- نعش 

 0.404726 0.364792 0.378481 0.287393 0.450234 0.42938 0.432695 0.408188 0.434059 0.413431 جشيُا 

 0.236866 0.016682 0.014696- 0.134587- 0.144541 0.091946 0.111379 0.156613 0.195512 0.168601 الهىذ

 0.666548- 0.889031- 0.86519- 1.03613- 0.805746- 0.752351- 0.595481- 0.549741- 0.521128- 0.562095- بايعخان

Source : at las.media.m it.edu.  

 


