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 هذا من جزء أي إصدار إعادة يجوز ال .محفوظة الحقوق جميع .فريزر لمعهد محفوظة ٢٠٠٧ الطبع حقوق
  .النقدية والمراجعات المواضيع في الموجزة االقتباسات حالة في إال ة،َقَسبُـالم الموافقة َدون كانت طريقة بأي الكتاب

  
 رأي بالـــضرورة تعكــس وال راؤهــم،آ هـــي عــنهم الــصادرة اآلراء فــإن وبالتـــالي ،مــستقل بــشكل ابالكتـــ هــذا ومؤلفــ َلِمــَع

 أو فريـزر، معهـد أن إلـى شـكل بـأي شيرُي ال الكتاب وهذا .فريزر دهمع في اآلخرين العاملين أو األمناء أو المؤيدين،
 نومعارضــ أو نومؤيــد أنهــم أو منــه، قــسم أو مقطــع ألي نومعارضــ أو نومؤيــد هــم فيــه العــاملين أو األمنــاء مجلــس

  .سياسي حمرش أو حزب ألي
  

 تــرويج مجــال فــي المتخصــصين العــاملين مــن وهــو ،اإلســماعيلي ناصــر بــن ســالم هــو التقريــر لهــذا األساســي المؤلــف
 لغــرض المؤشــر حــساب عــن اعتــذر أنــه إال ،التحليــل عمليــات بمعظــم قــام الــذي وهــو عمــان، ســلطنة فــي االســتثمار

  .المصالح في بُتضار أي بتجن
  

  ٢٠١١ أكتوبر :صداراإل تاريخ
  

  راي بيل :الغالف تصميم
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  مؤلفي التقرير عن ٌمعلومات
  

  اإلسماعيلي ناصر بن سالم

ــى ٌحاصــــل ــ ـــهادات عل ــــة شـ ــي جامعي ـــص فــ ـــصاالت،اال صتخـ ــونالو تـ ــ ــةالو حــــرة،ال فن ـــ هندســ  ٕوادارة صناعية،الـ
 للمنـــاطق العامـــة المؤســـسة لـــدى اًســـابق وعمـــل .وأمريكيـــة بريطانيـــة جامعـــات عـــدة مـــن ،والفلـــسفة واإلدارة عمـــال،ألا

 تـم ١٩٩٦ عـام وفـي .بَالمنتـد اإلدارة مجلـس عـضو منـصب ىتول حيث ،١٩٩٦ إلى ١٩٨٤ سنة من الصناعية
ـــه ـــصب تعيينـ ـــب بمنـ ــيس نائـ ــ ــس رئ ـــرئي ،اإلدارة مجلــ ـــذي سوالـ ـــز التنفيـ ـــاني للمركـ ــرويج العمـ ــتثمار لتــ ــوير االســ  وتطــ

 ( الــصادرات وتنميــة االســتثمار لتــرويج العامــة الهيئــة رئــيس أصــبح حيــث ،م ٢٠١١ مــايو شــهر حتــى الــصادرات
َالدوليـ ُالبحـوث مؤسـسة إدارة مجلـس ورئـيس مؤسـس أنـه كمـا .)ًاسـابق المركز فريـزر معهـد إدارة مجلـس وعـضو ،ة. 

 إلـى باإلضـافة ،واالقتـصاد واإلدارة، الثقافـات، عبـر منهـا ،مواضـيع عـدة حـول العمـل أوراق مـن عـدد بنشر قام كما
ـــابين ــة الثقافـــة حــــول كت ــام اًيـــضأ قــــام الشخــــصية وبـــصفته .التجاريــ ــن عـــدد إدارة مجلــــس عـــضوية بمهــ ــشركات مــ  الــ
  .والطاقة المالية الخدمات مجال في العاملة الخاصة

 ســلطنة فــي االســتثمار تــرويج مجــال فــي المتخصــصين العــاملين حــدأ هــو اإلســماعيلي ناصــر بــن ســالم
ــذي وهـــو عمـــان، ـــام الـ ــم ق ـــات بمعظـ ــه إال ،التحليـــل عملي ــذر أنـ ــن اعتـ ــر حـــساب عـ  أي بتجنــــ لغـــرض المؤشـ
  .المصالح في بُتضار

  

  سيرفانتس ميجويل

َالدوليــ ُالبحــوث أعمــال بتنفيــذ يقــوم اقتــصادي خبيــر هــو ســيرفانتس نجــلأ ميجويــل ولديــه فريــزر، دلمعهــ ة 
 قتــصاداال صتخــص فــي ،والماجــستير البكــالوريوس شــهادة علــى حاصــل وهــو االقتــصاد، فــي كاديميــةأ خلفيــة

 تــولى كمــا .مــونت فــي للتعلــيم العليــا اللجنــةو فــانيير، كليــة فــي ةيــدعد محاضــرات مقــد .تكــساس جامعــة مــن
 العالميــة الــسنوية ُالبحــوث مليــاتلع ،٢٠١٠/٢٠١١ ،٢٠٠٩/٢٠١٠ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ تقــارير تنــسيق عمليــة

  ٢٠١٠ السنوي التقرير ،العربي العالم في االقتصادية والحرية فط،للن
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  وناهماكم فريد

َالدوليـ ُالبحـوث رئـيس نائـب منـصب ماكماهون فريد يشغل التقـارير بنـشر المعهـد ويقـوم فريـزر، بمعهـد ة 
 تفكيـر مجموعـات مـن نـةالمكو االقتـصادية الحريـة شـبكة وتنـسيق العـالم، فـي االقتـصادية الحريـة عن السنوية
 أمريكـا فـي االقتـصادية الحريـة تقريـر فـي ماكمـاهون فريـد شارك وقد .العالم في ومنطقة دولة ٨٠ في مستقلة

 المركــز هــذا ويقــوم .فريــزر لمعهــد التــابع الدراســات لمــوارد العــالمي المركــز مــسئولية اًيــضأ ويتــولى الــشمالية،
َألـف كـذلك .الـنفط لقطـاع الـسنوي المـسح وتقرير التعدين، شركات عن السنوي فريزر معهد تقرير بنشر  فريـد 

 كنــدا علــى دراليــةيالف التحــويالت تــأثير :منهــا دوالتأكــ الهديــة تفتــيش( كتــاب منهــا ،الكتــب مــن اًعــدد ماكمـاهون
َالدوليـ فيـشر نتـونيأ بجـائزة زائالف )األطلسية ـالعام الـسياسة تـبُك عـن ة،الن طريـق( وكتـاب ةيمكـن كيـف :مـو 

ــصاديات ــأخ لالقتــ ــرة تــــصبح أن رةالمتــ ــع" )ًمزدهــ ــل مــــن مقدمــــة مــ ــون الفاضــ  ايرلنــــدأ وزراء رئــــيس بروتــــون، جــ
 روبـرت الفاضـل مـن مقدمـة مع" )السالب المبلغ واقتصاد األطلسية كندا :موالن من عُالتراج( وكتاب ،"السابق
  ."نوبل َجائزة حائزال مونديل
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  ٌوتقدير ٌرشك

  
ــدير بالـــشكر المؤلفـــون هـــيتوج ــسة رئـــيس ووكـــر ميكـــل :مـــن كـــل إلـــى والتقـ  وجـــيمس فريـــزر، معهـــد مؤسـ
 كمـا .مـةالقي والمـساعدة األفكـار علـى ،وبيـرنأ جامعـة مـن لوسون وروبرت فلوريدا، والية جامعة من جوارتني

 أجــل مــن ناومــان فريــدريش ؤســسةمــي لماإلقلي مــديرال وس،دمينــار رونالــد. د الفاضــل إلــى بالــشكر ونهــتوجي
  .والمساندة الدعم على ،بالقاهرة الحرية
 الكنديـة وريـاأ ومؤسـسة بالقـاهرة، الحريـة أجل من ناومان فريدريش مؤسسة إلى اًأيض بالشكر ونهتوجيو
ـــى ـــساندة علـ ـــذا مـ ــشروع، هـ ــسفارات المــ ـــصليات والــ ـــة والقنـ ــدا التجاريـ ــي لكنــ ــشرق فــ ــا األوســــط الــ ــى ،وأفريقيــ  علــ

 العربيـة اراتمـاإل فـي ديلويـت ومكتـب ليبيـا، فـي يـونج ندأ يرنستإ ومكتب لنا، رتهاوف التي مةالقي معلوماتال
  .لديها البيانات قواعد إلى لوصولل تسهيالت ناِنحَمـل ،بانكسنوت ومؤسسة المتحدة،
ـــشورة اآلراء إن ــ ـــي المن ــ ـــذا ف ـــر هــ ــــس التقريــ ــــؤلفين آراء تعكــ ــيس ،المـ ـــ ـــضرورة ول ـــون( آراء بالــ ــون جــ ــ  تمبلتــ

  .فريزر معهد أمناء أو الموظفين أو الداعمين أو ،)فاونيدشن
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  المشاركون فى نشر التقرير
  

  لحريةمن أجل ا ناومان فريدريش مؤسسة
 وملتزمـة ،بحللـر تـسعى وال ،حكوميـة غيـر ةلِمـستق منظمـة هي الحرية أجل من ناومان فريدريش مؤسسة

 طيبـة معةُـس تحقيـق مـن المؤسـسة نـتتمك .١٩٥٨ عـام لمانيـاأ فـي اتأسيـسه تـم الحريـات، لسياسات بالترويج
  .العالم حول الحريات ترويج مجال في

 ورســالة ،الحريــة مبــادئ عينيهـا َنــصب وضــعت المنفتحـة المجتمعــات تكــوين مـن المؤســسة تــتمكن ولكـي
ـــاد حُالتـــسام ــالتن بـــولَوالق ،لَالمتب ـــاهيم وتتمحـــور .وعبـ ــية المف  اإلنـــسان، حقـــوق حمايـــة حـــول للمؤســـسة األساسـ
 أن العـصور عبـر أثبتـت والتـي ،الحـرة الـسوق واقتـصاد الليبراليـة، والديمقراطيـة القـانون، وسـيادة حكم وتطبيق
 وتقــوم .ًأيــضا والخاصــة ،العامــة الحيــاة فــي ،اًأيــض وللمــستقبل ،الحــالي لوقتنــا المناســبة الحلــول تــوفر الحريــة

 وفــي ،لمانيــاأ فــي والحــوار والتــدريب الــسياسية، والمــشاورات سي،الــسيا التعلــيم مجــال فــي بأعمالهــا المؤســسة
  .العالم حول ًدولة ٥٠ من أكثر في المنتشرة مكاتبها

  http://www.fnst-egypt.rog :لكترونيالموقع اإل

  

َالدولي ُالبحوث مؤسسة ة  
َالدوليــ ُالبحــوث مؤســسة تأســست كو ٢٠٠٥ ســنة عمــان ســلطنة فــي ةضــمن مؤســسة " خــزان لألفكــار "نهــا

 المواضــيع حــول بــالبحوث القيــام لغــرض عمــان، ســلطنة فــي مقرهــا للــربح، تــسعى وال ،حكوميــة غيــرمــستقلة 
ــصادية ــة االقتــ ــو المحليــ َالدوليــ ،ـــى التركيــــز مــــع ة ــالم علـ ـــي العــ ــد .العربـ ـــعت وقــ ـــسة وضـ ـــرامج المؤسـ  ُالبحــــوث بـ
ــة والعالقــــات ــى العامــ ــاس علــ ـــاد الزمالــــة أســ ــاملين علــــى واالعتمـ ــار اإلدارة ومجلــــس فيهــــا، العــ ــضاء وكبــ  األعــ

 وفـي ،المنطقـة فـي الحكوميـة وغير الحكومية والهيئات المنظمات مع مستمرة عملية ترتيبات ولديها .الزمالء
  .االقتصادية للحرية فريزر معهد لشبكة اإلقليمي العضو هي المؤسسة .العالم من أخرى مناطق



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

١٢

 للحريـــة التـــرويج خـــالل مـــن العمـــل وفـــرص الثـــروات تكـــوين حـــول للمؤســـسة المـــستقبلية النظـــرة ورتتمحـــ
َالدوليـ المجتمعـات مـع والتواصـل والبحـوث القيـاس، فـي مهمتهـا وتنحـصر االقتصادية، األسـواق تـأثير حـول ة 

  .الفرد رفاهية على الحر االقتصاد سياسات مع سيةُالتناف

 ومـــن ،الرفيعــة المكانـــة أصــحاب مـــن الخــاص القطــاع مـــن أعــضاء نمـــ يتكــون أمنـــاء مجلــس للمؤســسة
 مـشاريع لتـسهيل األكـاديميين الباحثين من شبكة تأسيسات والشركات، وقد باشرت المؤسسة المؤسس مختلف
 علـى تـؤثر التـي االقتـصادية المواضـيع علـى بـالبحوث القيـام فـي المؤسـسة جهـود يـساعد سـوف وهذا البحث،
  .رادلألف اليومية الحياة

  http://irfoman.org :لكترونياإل الموقع

  

  فريزر معهد
 وأســـواق أكثـــر، خيـــارات مـــن االســـتفادة لألفـــراد يمكـــن حيـــث ،رِهـــَومزد حـــر ٍمـَعالـــ حـــول تتمحـــور نظرتنـــا

 الحكوميــة والمبـادرات ةسيُالتنافـ األسـواق تــأثير ودراسـةإن مهمتنــا هـي قيـاس . ولية الشخـصيةوالمـسئ تنافـسية،
  .األفراد رفاهية على

 فــي منتــشرة مراكــز مــع ،والتعلــيم للبحــوث ةمــستقل كنديــة مؤســسة وهــو ،١٩٧٤ عــام فريــزر معهــد تأســس
 أعمــال تمويــل ويــتم .ًدولــة ٨٥ مــن أكثــر فــي دوليــين شــركاء مــع الــشمالية، أمريكــا ومنهــا ،المنــاطق مختلــف
ــراد آالف مـــن رائبالـــض مـــن مخـــصومة مـــساهمات بواســـطة المعهـــد  ولغـــرض .والمؤســـسات والمنظمـــات األفـ
 بعقــود القيــام أو الحكومــات مــن مــنح أو مــساهمات أي قبــول عــن يعتــذر المعهــد فــإن المعهــد اســتقالل حمايــة

  .للبحوث

                                              http://www.fraserinstitute.rog :لكترونياإل الموقع

 http://www,freetheworld.com                                                             
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  فريد ماكماهون، ميجويل سيرفانتس، سالم بن ناصر اإلسماعيلي: داد إع
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  ةــالمقدم
 لَبــِق مــن األول التقريــر نــشر تــم حيــث العربــي، العــالم فــي االقتــصادية الحريــة حــول الثــامن التقريــر هــو هــذا
 التقريــر نــشر وتــم ،)٢٠٠٥ وشــواب كــالروس لــوبيز() ٢٠٠٥ العربــي العــالم تنافــسية( تقريــر فــي  أنفــسهمالمــؤلفين

ــِق مــن التاليــة والتقــارير الثــاني َالدوليــ ُالبحــوث مؤســسة لَب أصــبحت ٢٠٠٨ عــام فــي .فريــزر ومعهــد الــسلطنة فــي ة 
  .للتقرير الناشرين ضمن من القاهرة، مكتب لحرية،ا جلأ من ناومان فريدريش مؤسسة

 كمـا البيانـات، هـذه فيهـا رتتوف سنة أحدث وهي ،٢٠٠٩ عام بيانات يضم التقرير بهذا الخاص المؤشر
ــةجمرا تمـــت ــسنوات حــــسابات عــ ــسابقة الـ ــن مراجعـــة بيانــــات باســــتخدام الــ ـــدولي البنــــك مــ َال  ــي ــدة فــ  بيانــــات قاعــ

 علــى العربــي العــالم فــي االقتــصادية الحريــة تــصميم تــم وقــد .العــالم فــي التنميــة ومؤشــرات التجاريــة األعمــال
 – ٢٠٠٤ لوســـون، نـــدأ جـــوارتني( "العـــالم فـــي االقتـــصادية الحريـــة" المجموعـــة لهـــذه الـــسنوية التقـــارير أســـاس
  .١)٢٠١١ لوسون ندأ هال جوارتني، .٢٠١٠ لوسون ندأ هال جوارتني، .٢٠٠٩
  

  ا�قتصادية للحرية الك'سيكي التعريف

 اســـتعمال دون مـــن عليهـــا حـــصلوا التـــي ممتلكـــاتهم تكـــون )أ( عنـــدما االقتـــصادية بالحريـــة األفـــراد يتمتـــع
 أو اســـتعمال فــي أحــرار هــم )ب( و اآلخــرين، مــن اعتـــداء أي مــن ًمحميــة ،االخــتالس أو رقة،الــس أو للقــوة،
 ينبغــي الحريــة مؤشــر فــإن ولــذلك .لآلخــرين ًمـشابهة اًحقوقــ يخرقــون ال كــانوا طالمــا ،ممتلكــاتهم مــنح أو تبـادل

 بطريقـة بممتلكـاتهم فالتـصر لهـم متـاح واألفـراد ،ًمحميـة الـشرعية الممتلكـات عنـده تكون الذي الحد يقيس أن
  )١٢ : ١٩٩٦ وبلوك لوسون جوارتني،( .طوعية

 أن يجــب طواعيــة عليهــا االتفــاق يــتم معاملــة أي .االقتــصادية الحريــة عمــل آليــات نفهــم أن الــسهل مــن
 ينتفــع لــن الــذي الطــرف مــن ًمرفوضــة تكــون الطرفــان هــاب ينتفــع ال معــامالت أي .للطــرفين منفعــة ذات تكــون
 إال االختيـار بحريـة يتمتـع الـذي المـستهلك جـذب يمكـن ال .عـام بـشكل االقتصاد على تبعات هال وهذه .منها
ــن ــودة خــــالل مــ ــة الجــ ــسعر الفائقــ ــالي .والــ ــى وبالتــ ــين علــ ــل المنتجــ ــو باســــتمرار العمــ  وجــــودة ســــعر تحــــسين نحــ

                                            
ذي كان وقتھا يشغل منصب المدير التنفيذي لمعھد فريزر، بالتعاون مع ميلت�ون  قام مايك والكر، وال١٩٨٤في عام ) 1

�سياسية ��ات ال��صادية والحري��ة ا4قت��ين الحري��ة ب��م الع5ق��ز فھ��صادية لتعزي��ة ا4قت��شروع الحري��دمان، بم�وروز فري
 ٦٠شروع ح�والي وقد شملت مرحلة الُبحوث من الم. والمدنية، ودورھا الجماعي في التأثير على ا8داء ا4قتصادي

ًوتتك�ون ش�بكة الحري�ة ا4قت�صادية حالي�ا م�ن .  على جوائز نوبلامن أشھر العلماء في العالم، من بينھم ث5ثة حصلو
 . دولة ومنطقة، ومنھا سلطنة عمان، وا8ردن وفلسطين٨٥مؤسسات أعضاء في 



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

١٦

 أي علــى المنتجــين مــع ًطواعيــة العمــالء يتعاقــد لــن هــذا دونو .جديــدة منتجــات طــرح أو ،الحاليــة المنتجــات
 الطاقــة مــن يزيــد ممــا لألطــراف، مــشتركة منــافع ذات الــدوالرات بمليــارات معــامالت ايوميــ تحــدث .معــامالت
  .االقتصادية القطاعات مختلف في والثروة اإلنتاجية لزيادة المحركة

ــرت ــة ظهــ ـــصادية الحريــ ـــمن االقتـ ـــستويات ضـ ــى المـ ـــة األعلــ ـــت التــــي للدراسـ ـــةالمر تمـ ـــوث جعـ  تــــرويج بحـ
 بـشكل تتماشـى أنهـا إلـى باإلضافة ،التقرير في الواردة األخرى اإليجابية والنتائج االقتصادي والنمو االزدهار

 األلفيــة طــوال شــهد قــد اإلســالمي العــالم أن الواضــح ومــن .واإلســالمية العربيــة والعــادات الثقافــات مــع كبيــر
 خـــاص بـــشكل العـــالم علـــى التجـــاري واالنفتـــاح عـــام، بـــشكل االقتـــصادية الحريـــة مـــن مـــستوى أعلـــى الماضـــية

  .هذه الرائدة مكانته العربي العالم َدَقَف الماضية القليلة القرون خالل أنه إال .)١٩٩٢ حوراني(
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  العربي العالم في وا�زدھار القوانين
 علـــى الحـــصولفـــي  الرغبـــة دراميـــة بطريقـــة أوضـــحت العربـــي العـــالم فـــي اًريـــخأ حـــصلت التـــي األحـــداث

 فــي زيــد بــو ســيدي مدينــة شــرطة أفــراد مــن واحــد قــام .منهــا تحقيقهــا يمكــن التــي والمنــافع االقتــصادية الحريــة
 هــذا اســم وكــان .االقتــصادية الحريــة مــن حرمانــه: أي ،بــضاعته ببيــع الحــق مــن متجــول بــائع بحرمــان تــونس
 عانـــدال إلـــى وفاتـــه أدت وقـــد .نفـــسه بحـــرق وقـــام الحرمـــان هـــذا علـــى احـــتج والـــذي ،عزيـــزي بـــو محمـــد البـــائع

 مـــن المنطقــة يحـــرم االقتــصادية الحريــة انعـــدام إن .العربــي العـــالم أنحــاء مختلــف فـــي والثــورات االحتجاجــات
ــدفاع مـــن الكثيـــر ـــِق مـــن واالبتكـــار االنـ ــائالت األفـــراد لَب ــم الرئيـــسي الـــسبب وهـــو ،والعـ  فالتخلـــ حـــاالت لمعظـ

 الفــرص مــن محــرومينال األفــراد مــن كبيــرة أعــدادفهنــاك  االزدهــار، تكــوين حيــث مــن ،المنطقــة فــي الموجــودة
  .المنطقة في المساواة عدم من والتخفيف ،الفقر مستوى من رفعهم يمكنها التي االقتصادية
ــة الـــصفحات وفـــي ــتتم التاليـ ــشة سـ ــث مناقـ ـــة أن كيـــف أظهـــر الـــذي البحـ ـــاء يمكنهـــا االقتـــصادية الحري  بن
 بطريقـة القـوانين هـذه  وضـعيـتم اًغالب نهإ حيث ،المنطقة في القانونية الحالة على معمقة نظرة مع االزدهار،

 بالنــسبة الحــال هــي كمــا يختارونهــا، التــي االقتــصادية باألنـشطة القيــام علــى قــدرةال مــن األفــراد لحرمــان شـديدة
 الهيــاج ضــوء علــى المنطقــة فــي االقتــصادية الحالــة عــن ًعامــة ًنظــرة ًأوال نــوفر حيــث .زيــد بــو ســيدي لمدينــة

  .العالم في ةالهش االقتصادية الحالة إلى باإلضافة ،اًريخأ حصل الذي السياسي
 العالميــة االقتــصادية األزمــة أن إال المنطقــة، لــدول الــوطني االقتــصاد علــى الخفيــف تأثيرهــا مــن بــالرغم

 علـى اًكثيـر تعتمـد اًتقريبـ الـدول جميـع .العربـي العـالم فـي االقتـصادي الـضعف حـاالت بعـض وجود أوضحت
 .المثــال ســبيل علــى الزراعيــة للمــواد ًومــستوردة ،الهيــدروكربون لمنتجــات ًرةمــصد ًوالد كونهــال ،الــسلع أســعار

 أن حــين فــي الـدول، بعــض فــي الماليـة األســواق علــى الرقابـة أدوات ضــعف توضــيح إلـى الماليــة األزمـة تأد
 األوضـاع عمـ بـسرعة مُالتأقل من نتتمك لكي والبضاعة العمل سوق في مرونة عدم وجود أظهرت أخرى ًدوال

 :ًأوال الــضروري مــن فإنــه العالميــة الــصدمات مــن النــوع هــذا أمــام أكبــر مرونــة تحقيــق يمكــن ولكــي .الجديــدة
 يجـب :اًوثانيـ .الـسيئة العالميـة بـالتطورات اًرتـأ أقل المحلي االقتصاد يصبح بحيث ،الضعف نقاط من التقليل
  .حدوثها عند صاديةاالقت األزمات مع لُللتعام االقتصاديات هذه قدرة تعزيز

ــسياسية األحـــداث قبـــل ــرة الـ ــرة األخيـ ــصيرة بفتـ ــشرق منطقـــة كانـــت قـ ــمال األوســـط الـ ـــا وشـ ـــى أفريقي ــسار عل  المـ
َالـدولي البنـك توقعـات كانـت وقـد .العـالمي االقتـصاد عـودة مـع ،االقتصادي للتعافي الصحيح  الربـع فـي تمـت التـي 
 أن عالمتوقــ مــن كــان حيــث ،٢٠١٢ و ٢٠١١ للفتــرة قــوي أداء إلــى تــشير المنطقــة لهــذه ٢٠١٠ عــام مــن األخيــر
 بالرئيـسين اإلطاحـة تمـت حيـث ومـصر، لتـونس بالنـسبة التوقعـات وكانـت ،%٤.٢ بنـسبة انمـو المنطقة هذه تحقق

َالـدولي البنـك( التـوالي علـى %٦ و %٥ بنـسبة نمـو إلـى تـشير ا،مفيه  المعـد وهـذه ).مـارس ١٤ ،٢٠١١هـي الت 
  .٢٠١٠ عام في النمو معدالت عن واحدة مئوية قطةن بحوالي أعلى
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 ،ًعـادال يكـن لـم النمـو هـذا أن إال ،للنمـو ًمعتدلـة ٍمـستويات العربـي العـالم شـهد الماضـيين العقـدين خالل
 غيـر والمعـدالت البطالـة، من العالية والمستويات المساواة، وعدم للفقر العالية المستويات من واضح هو كما

 االحتجاجـــات أن إال غيرهـــا، مـــن أفـــضل الـــدول بعـــض تكـــون أن الطبيعـــي مـــن .قليميـــةاإل تنميـــةلل المتـــساوية
 وعـــدم لالزدهـــار المتدنيـــة المـــستويات مـــع حُالتـــسام مـــستويات وهـــشاشة ضـــعف أظهـــرت األخيـــرة والمظـــاهرات

 التنميــة وضــع لــيمكن ،التحــديات مــن الكثيــر مــع لُالتعامــ إلــى بحاجــة العربــي العــالم فــي االقتــصاد .المــساواة
 وهـذه .االقتـصادي للنمـو العربـي للعـالم الكاملـة اإلمكانيات وتحقيق ،ًاستدامة األكثر المسار على االقتصادية
 االجتماعيــة، المــساواة عــدم العمــل، فــرص وتكــوين االقتــصاد تنويــع فــي بطــيء تقــدم :علــى تــشتمل التحــديات

  .عئالبضا أسعار حول األمان دمع من مستمرة وحالة
 العربيــة، الــدول معظــم فــي المعيــشة نمــط عــن النــاس رضــا مــستويات تــدهورت األخيــرة اتالــسنو خــالل

 العـــصيان حـــاالت مـــن اًواضـــح ظهـــر كمـــا .األخـــرى الـــدول وبعـــض والبحـــرين، وليبيـــا، مـــصر، :فـــي ًوخاصـــة
 .العربيـة الـدول مـن العديـد فـي الـشغب مـن حـاالت حـصلت الرضـا لعـدم ًجـةيونت .اًريـخأ حـصلت التـي المدني

 بالتناسـب ،المـدني االستقرار عدم من عالية نسبة والبحرين، ،وليبيا لبنان، ومنها الدول، بعض في وجدت كما
 امهمــ اًدور اًأيــض تلعــب الــدخل غيــر عوامــل بوجــود يــوحي وهــذا الــدول، لهــذه الــوطني والــدخل الفــرد دخــل مــع

  .المواطنين رضا عدم لزيادة
 النـسبة مع تتطابق الحالة وهذه ،)٢٠١٠ مينوت( لعربيةا الدول معظم في الغذائي األمن حالة تدهورت

 المـواد لـشراء الكـافي المـال يملكـون ال الـذين الناس نسبة زادت لقد .الغذائية المواد أسعار في مللتضخ العالية
 مــصر مــن كــل شــهد وقــد .ًدولــة ١٢ باســتثناء العربيــة الــدول جميــع فــي تغييــر دون اســتمرت نهــاأ أو الغائيــة،
 مـع اًمتماشـي الغـذائي لألمـن التغييـر اتجـاه يكـون أن المتوقـع مـن أنـه كما .خاص بشكل كبيرة زيادة انوالسود
 أن مــن بــالرغم .وتــونس العــراق فــي ملحــوظتين حــالتين باســتثناء المعيــشة، نمــط فــي عــةالمتوق التــدهور حالــة

 هــاتين فــي المــواطنين عــدد أن إال المعيــشة، مــستوى عــن راضــون نهــمأ قــالوا والتونــسيين العــراقيين مــن المزيــد
 ومـن .الـسابقة الـسنة مـن أكثـر ٢٠١٠ عـام فـي الغـذاء مـن يكفي ما لشراء المال ينقصهم كان الذين الدولتين

ــلَالمحتم التفـــسيرات  األمـــن حالـــة تمثـــل لهـــم بالنـــسبة والـــذين( الفقـــراء بـــين الرضـــا عـــدم حالـــة أن الحالـــة لهـــذه ةَـ
  .المجتمع فئات اقيب من أكثر زادت )ىركب ًأهمية الغذائي

 ،والبحــرين وليبيــا والــيمن، ومــصر، تــونس، :وهــي االســتقرار، عــدم مــن اًحاليــ تعــاني التــي للــدول بالنــسبة
 االسـتثمار وعائـدات ،والـسياحة الماليـة، واإليـرادات االقتـصادي، النمـو فـي تدهور يحصل أن المؤكد من فإنه

ــا األحـــداث أن إلـــى وبـــالنظر .المباشـــر األجنبـــي ــتوق رـــالمبك مـــن فإنـــه تـــسارعت زالـــت مـ االقتـــصادية النظـــرة عـ 
ــستقبلية ــام المــ  حالــــة اًجيــــد تــــصف أن يمكنهــــا التــــي االتجاهــــات بعــــض توجــــد أنــــه إال .٢٠١٢ أو ٢٠١١ لعــ

ــل ــصادي التعطـ ــات االقتـ ــر عـــن الـــسريعة واإلعالنـ ــسياسات تغييـ ــن .الـ ــون أن المحتمـــل مـ ــالي الـــضغط يكـ  المـ
 معظـــم قامـــت االتحـــادات، مـــن الـــضغط وتحـــت العامـــة، حتجاجـــاتاال نـــبجت يمكـــن ولكـــي .اًعاليـــ والخـــارجي
 العــام، القطــاع فــي أكثــر وظــائفخلــق و الــدعم، وزيــادة الرواتــب، فــي كبيــرة زيــادات عــن بــاإلعالن الحكومــات
 ،إضـافية عمـل فـرص خلـقل التنميـة بـرامج مـن مجموعـة بوضـع اًحاليـ تقـوم الحكومـات هذه أن إلى باإلضافة
 مــن تكــون أن يمكــن اإلصــالحات هــذه تكلفــة بــأن تــوحي األوليــة التقــديرات بعــض .الفقــر تمــشكال ومعالجــة

 ومليــار للكويـت، بالنـسبة دوالر مليــارات ٥ و الـيمن، مثـل الــضعيفة تلالقتـصاديا بالنـسبة دوالر مليـون ٥٠٠
 .)٢٠١١ االقتـصادية المعلومـات وحـدة( والبحـرين عمان سلطنة في القادمة سنوات عشرال لمدة بالسنة دوالر
 إال الـنفط، أسـعار ارتفـاع مـن والمـستفيدة للـنفط رةالمصد للدول بالنسبة ممكنة المصروفات هذه أن حين وفي
 لألعبــاء ًنتيجــة ،المــالي العجــز فــي كبيــر تــدهور حــصولفــي  المــصروفات هــذه تتــسبب أن المحتمــل مــن أنــه
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 المباشـرة األجنبيـة االسـتثمارات ركـود سبةنـ كانت الخارجية الناحية من .العالية النفط فواتير لتمويل اإلضافية
 صـــناديق مـــن الـــسحب إلـــى األجنبيـــة االســـتثمارات نـــزوح أدى الحـــاالت بعـــض وفـــي الـــدول، مـــن لعـــدد ًكبيـــرة

 وهــذا .الغذائيــة والمــواد للــنفط العالميــة األســعار هــاتتوج إلــى اًاســتناد التــضخم ضــغط يــزداد ســوف .االحتيــاط
ــيؤدي ــى سـ ــادة إلـ ــوال زيـ ـــسيئة األحــ ــراء ال ــشير .للفقـ ــدالئل وتـ ــي الــ ـــة فـ ــال - المنطق ــى - ًفعـ ــود إلــ ــدد وجـ  مــــن عـ

  ).٢٠٠٩ ونبيل بيبي( األسعار الرتفاع عالية حساسية لديهم وهم ،الفقر خط تحت يعيشون المواطنين
 إجمـالي مـن اهمـم اًجـزء الـسياحة كانـت :ًأوال .األحـوال بهذه المتأثرة القطاعات من األخرى هي السياحة

 و مـــصر فــي %١٣ :المثـــال ســبيل علــى .أفريقيـــا وشــمال األوســط الـــشرق فــي الــدول لمعظـــم حلــيالم النــاتج
 سبةنــبال مركزيــة لفتــرة الــسياحة كانــت :اًــثاني .٢٠١٠ عــام فــي المحلــي النــاتج إجمــالي مــن تــونس فــي %١٦

 .٢٠١٠ عــام تــونس فــي %١٥ و مــصر فــي %١١ تــشمل حيــث الــدولتين، هــاتين فــي العمــل فــرص خلــقل
 التقــديرات كانــت لمــصر وبالنــسبة األجنبيــة، العملــة إليــرادات األساســي المــصدر اًأيــض هــو القطــاع اهــذ :اًثالثــ

َالـدولي البنـك( الصادرات جميع من %٣٠ حوالي أي ،٢٠١٠ عام دوالر مليار ١٤ من أكثر  وأي ).٢٠١١ 
 ،القطـــاع هــذا ىعلــ القـــصير المــدى علــى اجـــد ســيئة نتــائج إلــى تـــؤدي ســوف االســتقرار عـــدم فتــرة فــي زيــادة

  .أخرى سياحية أماكن إلى التحول بسهول يمكنهم السياح أن إلى بالنظر
 بـشكل الظـاهرة هـذه زادت وقـد بالمنطقـة، األسـهم أسعار في رىالكب باتالتقل اًيضأ المقلقة الحاالت ومن

 الـسوق تعـافي حـول ةاإليجابي األخبار من بكثير أكبر كانت التي النفط أسعار لزيادة ًنتيجة العالم حول كبير
 زمنيــة لفتــرة ًمقفلــة مــصر فــي الماليــة األوراق ســوق كانــت المثــال ســبيل علــى العربــي العــالم ففــي .األمريكيــة

 فــي %.١١ بنــسبة هبــوط إلــى أدى ممــا ،مــرتين التــداول توقيــف تــم تــونس وفــي ،%١٦ خــسارتها بعــد طويلــة
ــة ــسعودية العربيــــة المملكــ ــض الــ ــسوق تانخفــ ــ %٢٠ بنــــسبة الــ ــن ( اًتقريبــ ــب والمــــوظفين رويتــــرزعــ  ٣١ األجانــ

  ).٢٠١١ مارس ٦ قاسم ومحمود عالء شاهين، ،٢٠١١يناير
 وهـذا للنمـو، مـستقبلية سـتراتيجيةا أي مـن اًكبيـر اًجـزء العمـل فـرص خلـق عمليـة تكـون أن الضروري من

 يمكـن ولكـي .نساءوال الشباب فئة بين الحالة يترد بسبب اًيضأ بل البطالة، معدالت ارتفاع بسبب فقط ليس
 حركــة تعزيــز شــأنها مــن العمــل لــسوق سياســات وضــع الــضروري مــن فإنــه الكبيــر التحــدي هــذا مــع التعامــل
 وتحريـر )والتقاعـد االجتماعيـة والمـساهمات الـضريبة فيهـا بما( االجتماعية التأمينات أنظمة ومراجعة العمل،
 مـــن المزيـــد مـــع الالعمـــ دخـــل حمايـــة لـــىإ الوظـــائف حمايـــة مـــن التركيـــز يتحـــول أن المحتمـــل ومـــن .المهـــن

 هــذه أن إال ل،التحــو فتــرات خــالل العمــل لمــساعدة الــةفع ومعــايير البطالــة، وتأمينــات االجتماعيــة، المــساندة
 هـذا مـن واألهـم .بهـا خاصـة تمـشكال تكـوين إلى تؤدي وأن ،االقتصادية الحرية من التقليل يمكنها المعايير

 العاليـة العمالـة ضـريبة إن .العمـل فـرص تكوين أمام العوائق تقليل على لسياسةا تركز أن الضروري من أنه
 توســعة مــن الــشركات تمنــع التــي األســباب أهــم مــن هــي صارمةالــ عمــلال وقــوانين )االجتماعيــة المــساهمات(

  .اوسوري ،ولبنان ،ومصر تونس، :ومنها الدول، بعض في أعمالها
 ومــن .العربــي العــالم فــي التنميــة تحــديات مــن كونهــا ركاتالــش ٕوادارة تنظــيم فــي الــضعف حالــة اســتمرت

 المنافـسة وتعزيـز دخـول أمـام تقف تيال العوائق من التخفيف إلى والشفافية المسئولية زيادة تؤدي أن المتوقع
  .االقتصادية الحرية ادةيوز األمانة، سوء مكافحة وسياسات
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  العربي العالم في ا�قتصادية والحرية القوانين
 مراحـــل علـــى تــؤثر التـــي القــوانين مـــن مجموعــة بـــسبب ،كثيـــرة عوائــق إلـــى االقتــصادية الحريـــة ضتتعــر

 علـى والحـصول الممتلكـات، وتـسجيل البنـاء، تـصاريح مـع والتعامل الشركات، تأسيس ومنها ،التجارية الدورة
 وقـد .الـشركات ٕواقفـال العقـود، وتنفيذ الحدود، عبر والتجارة الضرائب، وتسديد المستثمرين، وحماية االئتمان،

ــة تمـــت ــيم مراجعـ ــذه وتقيـ ــراءات هـ ــر فـــي عامـــة بـــصورة اإلجــ ــة األعمـــال تقريــ ــرق :٢٠١١ التجاريـ  بالنــــسبة الفـ
َالـــدولي البنـــك( التجاريـــة المبـــادرات ألصــحاب  للبيانـــات مـــةهمال المـــصادر مـــن التقريـــر هــذا ويعتبـــر ،)٢٠١١ 

 حققـت فحـصها تـم التـي الـدول بـين ومـن .)العربـي عـالمال في االقتصادية الحرية( فريزر معهد لتقرير بالنسبة
 الحـــادي المركـــز فـــي األفــضل هـــي الـــسعودية كانــت العربيـــة الـــدول ومـــن العــالم، فـــي األول المركـــز ســنغافورة

 بــالمركز العربيــة الــدول قائمــة أســفل فــي كانــت العــراق .٢٠١٠ لــسنة ٢٨ المركــز فــي البحــرين تلتهــا عــشر،
 وقطـــر، المتحـــدة، العربيــة اإلمـــارات أن حــين فـــي ،١٦٥ بـــالمركز العــراق مـــن ًقريبــة موريتانيـــا وكانــت ،١٦٦
 %٥٠ بنـسب األخـرى العربية الدول وجاءت ،٧٤ و ٤٠ بين مراكز واحقق والكويت عمان، وسلطنة س،نوتو
 والجزائـــر، وفلـــسطين، والمغـــرب، ولبنـــان، واألردن، والـــيمن، مـــصر، :مـــن كـــال الـــدول هـــذه وشـــملت أقـــل، أو
  .والعراق وموريتانيا القمر وجزر وجيبوتي، والسودان، ،سورياو

  
  الشركات تأسيس

ــر فحــــص عنــــد ــد ،٢٠١١ لعــــام التجاريــــة األعمــــال تقريــ ــن بمزيــ ــصيل، مــ ــد التفــ ــصنيف أن نجــ ــيس تــ  تأســ
 والفتـرة الـشركات، بتـشغيل للمباشـرة الالزمـة اإلجـراءات عـدد :وهي ،ثانوية مؤشرات ةأربع على قائم الشركات
 والحـد ،)الفـرد دخـل مـن نـسبة( اإلجـراءات لتمكلـة المطلوبة والتكاليف اإلجراءات، هذه لتكملة ةالالزم الزمنية
  ).الفرد دخل من نسبة( المسدد المال لرأس األدنى

َالـــدولي البنـــك تقريـــر قـــام  تســـ ضـــمن العـــالم دول بتـــصنيف التجاريـــة لألعمـــال منظمـــة ومنهـــا ،منـــاطق 
 العربــي العــالم لمعــد كـان حــين فــي )٥.٦( اإلجــراءات مـن عــدد أقــل ديهالــ التـي االقتــصادية والتنميــة التعـاون

 وهـذا يـوم، ٢١.٦ يبلـغ العربـي العالم في األيام معدل األيام، لعدد بالنسبة ).٨.٥( اإلجراءات عدد حيث من
ــدل ــشتركة الـــسوق مـــن أفـــضل المعـ ــة( أفريقيـــا وجنـــوب لـــشرق المـ ــوم، ٣٤.٩ )الكوميـــسا منطقـ  آســـيا وشـــرق يـ
  .يوم ٤٣.٦ الالتينية وأمريكا ،اًيوم ٣٩ ئالهاد والمحيط

 كـــان حـــين فـــي فقـــط، واحـــد إجـــراء وفيهـــا ،األول الثـــانوي للمؤشـــر بالنـــسبة األفـــضل هـــي نيوزيلنـــدا كانـــت
ــا ،القائمـــة أول فـــي الـــسعودية كانـــت العربيـــة الـــدول بـــين مـــن .إجـــراء ٨.٥ العربـــي اإلقليمـــي المعـــدل  ٤ وفيهـ

ــان ةوســـلطن لبنـــان تليهـــا فقـــط، إجـــراءات  ســـتة مفـــيه والـــيمن والمغـــرب ومـــصر إجـــراءات، خمـــسة امـــوفيه عمـ
 ١٤ بلغــت والتــي ،اإلجــراءات عــدد حيــث مــن العربيــة الــدول بــين مــن األكثــر هــي الجزائــر وكانــت إجــراءات،

ــراء ــت ،ًإجـ ــبع فــــي .ًإجـــراء ١٣ مباشـــرة بعــــدها والكويـ ــا، :دول سـ  القمــــر، وجـــزر وتـــونس، والــــسودان، موريتانيـ
 المعـــدل مـــن أقـــل وكـــان إجـــراء، ١١ إلـــى ٩ مـــن اًمتغيـــر اإلجـــراءات عـــدد كـــان فلـــسطين،و والعـــراق وجيبـــوتي
 ٨ أو ٧ اإلجـراءات عـدد كـان ،واإلمـارات ،وقطـر واألردن، ،اوسـوري البحـرين، في أخرى، جهة من .اإلقليمي
  .اإلقليمي لالمعد من ًقليال أفضل وكانت
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 لتكملــة فقــط واحــد ليــوم وتحتـاج أخــرى ًمــرة األفــضل نيوزيلنــدا كانـت العمــل لمباشــرة الالزمــة الفتــرة قيـاسب
 فــي الــسعودية كانـت العربيــة الــدول بـين مــن .يــوم ٢١.٦ العربـي اإلقليمــي المعــدل كـان حــين فــي اإلجـراءات،

 لتكملــة أيـام تـسعة إلـى تحتــاج حيـث ولبنـان والبحـرين ،يــامأ سـبعة مـصر تليهـا أيــام، خمـسة وفيهـا القائمـة أول
 ٧٧ وبلـغ العربيـة الـدول بـين األكبـر الموافقـة علـى للحـصول الالزمـة األيـام عـدد كـان العـراق فـي .اإلجراءات

 تـونس،( دول تـسعة عربيـة، دولـة ٢٠ بين من .اًيوم ٤٩ إلى وتحتاج القائمة آخر في فلسطين وكانت ،اًيوم
 الالزمـة يـاماأل عـدد كـان )وموريتانيـا ،واإلمـارات ،اوسوري واألردن، واليمن، وقطر، عمان، وسلطنة والمغرب،
 فـي أخـرى، جهـة مـن .اإلقليمـي المعـدل مـن أقـل وهـي ا،ًيومـ ١٩ إلـى ١١ مـن يتراوح الموافقة على للحصول
 المعـدل مـن أعلـى وهـي ا،ًيومـ ٣٧ إلـى ٣٥ مـن وجيبـوتي والـسودان والكويـت ،اًيوم ٢٤ القمر وجزر الجزائر

  .يوم ٢١.٦ البالغ اإلقليمي
 هــذا فــي ًفاعليـة األكثــر هـي الــدنمارك كانــت ،)الفـرد دخــل مـن بةنــس( الــشركات تأسـيس لتكــاليف بالنـسبة

 بنـسبة البحرين في األقل هي الشركات تأسيس تكلفة كانت العربية الدول وبين .تكاليف َدون الثانوي المؤشر
 الـــدول بـــين %.٥.٠ بنـــسبة وتـــونس ،%٣.٣ بنـــسبة عمـــان وســـلطنة ،%١.٣ بنـــسبة الكويـــت تليهـــا ،%٠.٨

 تليهـا الفـرد، دخـل مـن %١٧٦.٥ بنـسبة األعلـى هـي القمـر جـزر فـي الـشركات تأسـيس ةتكلفـ كانت العربية،
ـــوتي ــسبة جيبـ ـــراق %١٦٩.٩ بنــ ــان %.١٠٧.٨ بنــــسبة والعـ ـــدل وكــ ـــي المعـ ــي اإلقليمـ  %.٤٦.٢ بنــــسبة العربــ
 فــي ،%٩٣.٧ إلــى %٧٥ مــن وتتــراوح اإلقليمــي المعــدل مــن أعلــى هــي وفلــسطين والــيمن لبنــان فــي التكلفــة
 الــسودان، موريتانيــا، المغــرب، الجزائــر، قطــر، الــسعودية، اإلمــارات، مــصر،( األخــرى العــشرة الــدول أن حــين
 وهــي ،الفــرد دخــل إجمــالي مــن %٤٤.٦ إلــى %٦.٣ مــن تتــراوح شــركة تأســيس تكلفــة كانــت )األردن ا،ســوري
  .اإلقليمي المعدل من أقل

 نــسبة( دالمــسد المــال لــرأس األدنــى الحــد هــو التجاريــة األعمــال دورة مــن المرحلــة هــذه فــي ثــانوي مؤشــر آخــر
 ،والــيمن ،واإلمــارات وتــونس، والــسودان، والــسعودية، مــصر، :عربيــة دول ســت .الــشركة لتأســيس )الفــرد دخــل مــن
 العـالم فـي المعـدل كـان .المـال رأس متطلبـات إلـى تحتاج ال حيث ؛الثانوي المؤشر هذا في العالم في األفضل هي

 األقـل ،والكويـت ،وقطـر والعـراق، ولبنـان، والجزائـر، واألردن، المغـرب، وكانـت ،الفـرد دخل من %١٢٦.٥ العربي
 إلـى %١١.٢ مـن النـسبة تتـراوح الـدول هـذه وفـي اإلقليمـي، المعـدل مـن أقـل وكانت ،لالما رأس لمتطلبات بالنسبة
 ،%٢٧٣.٤ والبحــرين ،%٢٤٥.٥ القمــر وجــزر ،%٢١١.٣ بنــسبة فلــسطين كانــت أخــرى، جهــة مــن %.٨٢.٧

 مـــن اجـــد عاليــة، %٤٣٤.١ وجيبـــوتي ،%٤١٢.١ وموريتانيـــا ،%٣٥٥.١٥ اوســوري ،%٢٨٨.٤ عمـــان لطنةوســ
  .المال لرأس األدنى الحد متطلبات حيث

  
  البناء تصاريح مع التعامل

َالــدولي البنــك يقــوم  تــصاريح مــع التعامــل أســاس علــى التجاريــة األعمــال دورة مــن الثانيــة المرحلــة بقيــاس 
 بالطريقــة مــستودع لبنــاء الالزمــة اإلجــراءات عــدد :ثانويــة مؤشــرات ثالثــة أســاس علــى تــصنيفال ويــتم .البنــاء

  .اإلجراءات لتكملة الالزمة والتكلفة اإلجراءات، لتكملة الالزمة األيام وعدد القانونية،
 األفــضل هـو المعـدل وهــذا يـوم، ١٥٢.٤ اإلجـراءات لتكملـة الالزمــة الفتـرة معـدل كــان العربـي العـالم فـي

 الحــصول تكلفــة أن إال .يــوم ١٦٦.٣ االقتــصادية والتنميــة التعــاون منظمــة دول تليهــا ،المنــاطق مختلــف ينبــ
 الرابــع المركـز فـي وضـعها ممـا الفـرد، دخـل إجمـالي مـن %٣٨٥.٨ كانـت العربـي العـالم فـي الموافقـات علـى
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 ،%٦٢.١ بنــسبة ًتكلفــة األقــل هــي االقتــصادية والتنميــة التعــاون منظمــة لدو وكانــت .المنــاطق مختلــف بــين
  %.٢٤٣.٤ بنسبة الالتينية وأمريكا ،%١٦٨.٧ بنسبة والباسيفيك آسيا شرق منطقة تليها

 وبـين .فقـط إجراءات ستة :الدنمارك في األقل هو البناء تصريح على للحصول الالزمة اإلجراءات عدد
 عمـــان وســـلطنة ،١٤ العـــراقو ،١٣ البحـــرين تليهـــا ،ًإجـــراء ١٢ األفـــضل هـــي الـــسعودية كانـــت العربيـــة الـــدول
 والكويـــت مـــصر تليهـــا ،٢٦ اســـوري فـــي ،األكبـــر هـــو العربيـــة الـــدول فـــي اإلجـــراءات عـــدد .إجـــراء ١٥ والـــيمن

 واإلمــارات، جيبــوتي، فــي اإلجــراءات وعــدد ،إجـراء ١٩.١ اإلقليمــي المعــدل .إجــراء ٢٥ منهــا وكــل وموريتانيـا
 مـــن أقـــل وهـــذا إجـــراء، ١٩ إلـــى ١٦ مـــن يتـــراوح نكـــا ،والـــسودان ،وقطـــر ،والمغـــرب واألردن، القمـــر، وجـــزر
 إجـراء، ٢٢ إلـى ٢٠ من كان وفلسطين ،ولبنان تونس، من كل في اإلجراءات عدد أن إال .اإلقليمي المعدل

  .اإلقليمي المعدل من أعلى وهو
 الـدول وبـين .اًيومـ ٢٥ :األول المركـز سـنغافورة حققـت اإلجـراءات لتكملـة الـالزم الوقـت مقارنة حال في
 العربيـة الـدول بـين .اًيومـ ٧٦ وقطـر ،اًيومـ ٦٤ اإلمـارات تليهـا ،اًيومـ ٤٣ األولـى هـي البحـرين كانـت العربيـة

 ،عربيــة دول ســت فــي األيــام عــدد .اًيومــ ٢٤٠ الجزائــر تليهــا ،اًيومــ ٢٧١ الــسودان فــي أيــام عــدد أكبــر كــان
 وهــذا ،اًيومــ ١٢٨ إلــى اًيومــ ٨٧ مــن يتــراوح ا،وســوري ،والــيمن ،والكويــت وتــونس، والــسعودية، األردن، :هــي

 عــدد كــان ،ًعربيــة ًدولــة ةعــشر إحــدى فــي .يــوم ١٥٢.٥ البــالغ العربــي اإلقليمــي المعــدل مــن أفــضل المعــدل
 وســـلطنة وجيبـــوتي، القمـــر، وجـــزر المغـــرب، :هـــي الـــدول وهـــذه اإلقليمـــي، المعـــدل مـــن أعلـــى الالزمـــة األيـــام
 الالزمـة األيـام عـدد كـان حيـث ،والـسودان ،والجزائـر ولبنـان، ومصر، والعراق، وموريتانيا، وفلسطين، عمان،
  .اًيوم ٢٧١ إلى ١٦٣ من اإلجراءات لتكملة

 دخـل مـن فقـط %٠.٨ بتكلفـة العالميـة القائمة أول في قطر كانت البناء، تصريح معاملة لتكلفة بالنسبة
 الموافقـات جميـع علـى الحـصول تكلفـة كانـت دول سـبع وفـي %٣٨٥.٨ العربـي اإلقليمـي المعـدل كان .الفرد
 ،وفلـــسطين وتـــونس، واألردن، ،اوســـوري والعـــراق، موريتانيـــا، :هـــي الـــدول وهـــذه اإلقليمـــي، المعـــدل نعـــ تزيـــد

 دولـــة ١٢ أن إال .الفـــرد دخـــل مـــن %١٨٦٢.٨ إلـــى %٤٦٣.٢ مـــن تتـــراوح التكلفـــة كانـــت حيـــث ،وجيبـــوتي
ــرى ــسعودية، اإلمــــارات، :األخــ ــزر والجزائــــر، والــ ــر، وجــ ــلطنة ،والبحــــرين القمــ ــت، والــــيمن، عمــــان، وســ  والكويــ

 إلــى %٣٥.٨ مــن تتــراوح  فيهــاالموافقــة علــى الحــصول تكلفــة كانــت ،ومــصر ،ولبنــان والمغــرب، والــسودان،
  .اإلقليمي المعدل من بكثير أقل وهي %٢٩٣.٧
  

  الممتلكات تسجيل
 اًقانونيــ الالزمــة اإلجــراءات عــدد :الممتلكــات لتــسجيل ثانويــة مؤشــرات ثالثــة بتحليــل العــالمي البنــك قــام
 لتكملـــة الالزمـــة والتكلفـــة اإلجـــراءات، لتكملـــة الالزمـــة الزمنيـــة والفتـــرة منقولـــة، غيـــر ممتلكـــات ملكيـــة لتحويـــل

  .اإلجراءات
ــدد كـــان األخـــرى، المنـــاطق مـــع بالمقارنـــة ــام معـــدل عـ ــي العـــالم فـــي األيـ ــوم ٣١.٦ العربـ  المعـــدل وهـــو يـ

 للتكلفــة بالنــسبة نــهأ إال .يــوم ٨٢.٦ إلــى يــوم ٣٢.٧ مــن يتــراوح المعــدل كــان األخــرى المنــاطق فــي .األفــضل
 فـــي األعلـــى النـــسبة وكانـــت ،الممتلكـــات قيمـــة مـــن %٦.١ بنـــسبة معـــدل أعلـــى ثـــاني العربيـــة المنطقـــة كانـــت
 الالزمـــة اإلجـــراءات عـــدد .العقـــار قيمـــة مـــن %٦.٨ بنـــسبة أفريقيـــا وجنـــوب لـــشرق المـــشتركة الـــسوق منطقـــة
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 كـان العربيـة المنطقـة وفـي إجـراء، ٦.٩ إلـى ٤.٧ مـن يتـراوح كـان المناطق فمختل في العقار ملكية لتحويل
  .إجراء ٥.٧ العدد

 فــي األفــضل والنــرويج اإلمــارات وكانــت الملكيــة، تــسجيل إجــراءات مــن محــدود عــدد العربيــة الــدول فــي
 .فقـط نااثنـ نءاإجـرا وفيهـا ،والـسعودية ،عمان وسلطنة البحرين، جاءت اموبعده .فقط واحد إجراء مع العالم
ـــين ـــدول بـ ـــي العربيــــة، الـ ـــر فـ ــراء، ١١ الجزائـ ــر إجــ ـــراءات ١٠ وقطــ ـــان .إجـ ــي المعــــدل كـ ــراء ٥.٧ اإلقليمــ  .إجــ

 ٨ إلــى ٦  مــنفيهــا ،والمغــرب ،ولبنــان والكويــت، وفلــسطين، واألردن، ومــصر، وجيبــوتي، والــيمن، الــسودان،
 ،القمـر وجـزر إجراءات، ٤ ،وتونس ا،وسوري موريتانيا، كانت حين في اإلقليمي، المعدل من أكثر إجراءات،

  .اإلقليمي المعدل من أفضل وهذا إجراءات، ٥ ،والعراق
ــ للتــــسجيل، الالزمــــة للفتــــرة بالنــــسبة ــين مــــن فقــــط نادولتــ ــدول بــ ــاوه العربيــــة، الــ ــسعودية، اإلمــــارات :مــ  والــ

 مـصر فـي لأليـام األكبـر العـدد كـان العربيـة الدول بين .فقط يومين نيوزيالند مع األول المركز في انتتشارك
 ،اســـوري قطـــر، عمـــان، ســـلطنة الـــسودان، :عربيـــة دول وتـــسع يـــوم، ٣١.٦ يبلـــغ اإلقليمـــي المعـــدل .اًيومـــ ٧٢

 أيـام ٩ بـين ويتـراوح ،اإلقليمـي المعدل من أقل األيام عدد كان ،والبحرين ولبنان القمر، جزر األردن، اليمن،
ـــ ٣١ و ـــهأ إال .اًيومــ ــــي نــ ــسع فـ ــة دول تـــ ــرى عربيـــ ــــونس، :أخـــ ــوتي،وج تـ ــر، يبـــ ــرب، والجزائـــ ـــسطين، والمغـــ  وفلــ

 مــن أكثــر الموافقــات جميــع علــى للحــصول الالزمــة األيــام عــدد كــان .ومــصر ،والكويــت ،والعــراق وموريتانيــا،
  .اًيوم ٧٢ إلى اًيوم ٣٩ من ويتراوح اإلقليمي، المعدل

 تكلفــة توجــد ال قــعالوا وفــي للتـسجيل، األقــل التكلفــة حيــث مــن اـعالمي األول المركــز فــي كانــت الـسعودية
 قيمـة مـن %٠.٨ مـن أقـل ،اًأيـض ًقليلـة التكلفـة كانـت ،ومصر وفلسطين، والكويت، قطر، في .السعودية في

ــين مـــن .العقـــار ــدول بـ ــد عاليـــة التكلفـــة كانـــت العربيـــة الـ ــوري فـــي اًجـ ــسبة اسـ  القمـــر جـــزر تليهـــا ،%٢٧.٩ بنـ
 مـن أعلـى هـي وجيبـوتي واألردن الجزائـر،و والعـراق، تونس، في التكلفة %.٦.١ اإلقليمي المعدل %.٢٠.٨
 وسـلطنة والبحـرين، اإلمارات، أن حين في العقار، قيمة من %١٣ إلى %٦.١ من وتتراوح اإلقليمي المعدل
 قيمــة مــن %٥.٨ إلــى %٢ مــن تتــراوح التكلفــة كانــت ولبنــان وموريتانيــا والمغــرب والــيمن، والــسودان، عمــان،
  .العقار
  

  ا�ئتمان على الحصول
 العـــالمي البنـــك ويقـــوم التجاريـــة، األعمـــال دورة فـــي الهامـــة المكونـــات مـــن هـــو االئتمـــان علـــى لالحـــصو

 تحديـد وتـم .االئتمـان معلومـات مؤشـر وعمـق القانونيـة الحقـوق مؤشـر متانـة أساس على المؤشر هذا بتحليل
 مـستويات تقييم ميت الثانوي العامل هذا وفي .القانونية الحقوق متانة مؤشر إلى %٦٢.٥ بنسبة مرجح معدل
 خـــالل مـــن المـــضمون االئتمـــان حقـــوق وحمايـــة الـــضمانات قـــوانين خـــالل مـــن والمـــدين الـــدائن حقـــوق حمايـــة
  .صفر إلى ١٠ من العالمة وتعطى اإلفالس، قوانين

 مــن أقــل عــام بــشكل العربيــة الــدول وكانــت .١٠ الكامــل الــرقم تحقيــق مــن ســنغافورة تمكنــت العــالم، فــي
 تتـراوح أعلـى معـدالت حققـت األخـرى المنـاطق جميـع أن حـين فـي ٣.١ كـان العربية المنطقة معدل .المعدل

 البحـــرين، تليهـــا ،٥ النتـــائج أفـــضل والـــسودان الـــسعودية حققـــت العربيـــة الـــدول بـــين مـــن .٦.٩ إلـــى ٤.٤ مـــن
 مـن كـل وكانـت صـفر، معـدل أسـوأ حققـت فلـسطين .٤ بمعـدل واإلمـارات عمـان وسـلطنة والكويت، واألردن،
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 الجزائــر، – األخــرى التــسع والــدول ،٢ معــدل الــيمن حققــت .١ المعــدل عنــد منهــا اًجــد قريبــة وجيبــوتي ســوريا
  .٣ عالمة حققت – وتونس وقطر والمغرب وموريتانيا، ولبنان، والعراق، ومصر، القمر، وجزر

 تغطيـــة أســـاس علـــى االئتمـــان، معلومـــات مؤشـــر عمـــق هـــو للمقارنـــة المـــستخدم الثـــاني الثـــانوي المؤشـــر
 المتحـدة المملكـة جـاءت .صـفر معـدل وأقـل ٦ هـو معـدل أفـضل ).البـالغين نـسبة( الخاص أو العام لتسجيلا

 سـت عليـه حـصلت نقـاط، ٥ الثـاني، المركـز .والـسعودية مـصر وهـي عـرب دولتـين ومعهـا القائمة رأس على
 جــزر مــن كــل نأ حــين فــي .والمغــرب وتــونس واإلمــارات، لبنــان، وهــي العربيــة الــدول مــن منهــا أربعــة دول،

 ،٣ فلـسطين ،٤ والكويـت البحـرين .واحـد وموريتانيـا وجيبـوتي صـفر، علـى حـصلت والسودان والعراق القمر،
  .عالمتين حققت وقطر والجزائر واليمن واألردن، عمان، وسلطنة ،سوريا – األخرى الست والدول

 ،٥.٣ بمعـدل االئتمـان تمعلومـا مؤشر حيث من األفضل هي الالتينية أمريكا كانت للمناطق، بالنسبة
 منطقـة مـن أفـضل وهـذا ٢.٩ بمعـدل العربيـة والمنطقة ٤.٧ بمعدل االقتصادية والتنمية التعاون منظمة تليها
  .١.٩ كومسا ومنطقة ٢.١ والباسيفيك آسيا شرق

  
  الحدود عبر التجارة

 فــي المبالغــة شــأنه مــن .الــشركات لنجــاح بالنــسبة الحــدود عبــر التجــارة أهميــة تــزداد العولمــة عــصر فــي
 المناسـبة التحتيـة البنيـة وجـود وعـدم المـوانئ، عمليـات كفـاءة وعـدم الجمركيـة، اإلجـراءات وتعقيـد المستندات،

 تعنـى الحـدود عبـر التجـارة مؤشـرات .والمـستوردين للمـصدرين بالـسنبة والتـأخير التكـاليف زيـادة إلى تؤدي أن
ــة، المــــستندات بعــــدد ــت والتكلفــــة الالزمــ ــصدير الســــتيراد الالزمــــة لإلجــــراءات ينالمــــصاحب والوقــ  المنتجــــات وتــ

  .العادية
 عــدد وكــان ).٢( والتــصدير لالســتيراد الالزمــة المــستندات لعــدد بالنــسبة العالمــات أفــضل فرنــسا حققــت

ــام ــة األيـ ــة الالزمـ ــل التـــصدير إجـــراءات لتكملـ ــدنمارك، فـــي األقـ ــسبة أيـــام، ٥ الـ ــت األقـــل لالســـتيراد، وبالنـ  كانــ
 الواحــدة، للحاويــة أمريكــي دوالر ٤٣٩ وتبلــغ ســنغافورة فــي األقــل هــي االســتيراد تكلفــة .فقــط أيــام ٤ ســنغافورة

  .للحاوية أمريكي دوالر ٤٥٠ بمبلغ ماليزيا في األقل هي التصدير وتكلفة
 .موريتانيـا فـي ١١ إلـى واإلمـارات، تـونس فـي ٤ مـن يتغيـر الالزمـة المستندات عدد العربية، الدول بين

ــوتي،وجي البحـــرين، فـــي ــان، بـ ــين فـــي مـــستندات، ٥ والـــسعودية وقطـــر ولبنـ  والـــسودان ومـــصر، الـــيمن، أن حـ
 والجزائـر، والمغـرب، األردن، مـن كـل في .٦.٨ البالغ اإلقليمي المعدل من أقل وهذا ،مستندات ٦ وفلسطين
 ٧ مـن حيتـراو الالزمـة المـستندات عـدد كـان وموريتانيـا والعـراق القمـر وجزر عمان وسلطنة سورياو والكويت،

  .مستند ١١ إلى
 فــي اإلمــارات كانــت العربيــة الــدول بــين مــن التــصدير، إجــراءات لتكملــة الالزمــة الزمنيــة للفتــرة بالنــسبة

 عــشر وثالثــة يــوم، ٢٢ كــان اإلقليمــي المعــدل .يــوم ٨٠ العــراق فــي اًجــد طويلــة الفتــرة أيــام، ٧ األول المركــز
 واألردن، وتـــونس، والـــسعودية، ومـــصر، والبحـــرين، اإلمـــارات، وهـــي اإلقليمـــي المعـــدل مـــن أقـــل كانـــت دولـــة

 ولبنـــان، فلـــسطين، مـــن كـــل فـــي .وقطـــر وجيبـــوتي والكويـــت، والجزائـــر، ،ســـورياو عمـــان، وســـلطنة ،والمغـــرب
 أعلـى وهذا يوم، ٨٠ إلى يوم ٢٣ من تتراوح الفترة كانت والعراق وموريتانيا والسودان، القمر، وجزر واليمن،

  .اإلقليمي المعدل من
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 وتبلــغ العــراق فــي واألكثــر للحاويــة، أمريكــي دوالر ٥٢١ وتبلــغ اإلمــارات فــي األقــل هــي التــصدير ةتكلفــ
ــن كــــل فــــي .أمريكــــي دوالر ٣٥٥٠ ــلطنة وقطــــر، والمغــــرب، ومــــصر، والــــسعودية، اإلمــــارات، مــ ــان، وســ  عمــ
 للحاويـة أمريكـي دوالر ٩٥٥ إلـى دوالر ٥٢١ مـن تتـراوح التكلفـة كانـت والبحـرين وجيبـوتي واألردن، وتونس،
 ،ســورياو والــيمن، القمــر، وجــزر والكويــت، لبنــان، مــن كــل وفــي دوالر، ٢٠٥٠ الــسودان فــي التكلفــة .الواحــدة

 المعـــدل .أمريكــي دوالر ١٥٢٠ إلـــى دوالر ١٠٠٠ مــن تتــراوح التكلفـــة كانــت وموريتانيـــا وفلــسطين والجزائــر،
  .أمريكي دوالر ١١٢١.٧ اإلقليمي

 ٥٤٢ وتبلــغ اإلمــارات هــي تكلفــة األقــل .العربيــة الــدول بــين االســتيراد تكلفــة مقارنــة عنــد مــشابهة الحالــة
 ومـــصر، والــسعودية، قطـــر، مــن كـــل فــي .للخاويــة دوالر ٣٦٥٠ وتبلـــغ العــراق فـــي واألعلــى للحاويــة، دوالر

 .أمريكـي دوالر ٩٩٥ إلـى دوالر ٦٥٧ مـن تتـراوح التكلفـة كانـت والبحـرين وجيبـوتي عمـان، وسـلطنة وتونس،
 واألردن، وفلـسطين، والكويـت، ولبنـان، القمـر، وجـزر المغـرب، وفـي دوالر، ٢٩٠٠ التكلفة تبلغ السودان في

  .أمريكي دوالر ١٦٢٥ إلى دوالر ١٠٠٠ من تتراوح التكلفة كانت سورياو وموريتانيا، واليمن، والجزائر،
 ومـصر، لبحرين،ا في وستة واإلمارات، والسعودية جيبوتي في خمسة لالستيراد الالزمة المستندات عدد
 سـورياو عمـان، وسلطنة الجزائر، في وتسعة وتونس، وقطر ولبنان، األردن، في وسبعة وفلسطين، والسودان
 ٧.٧ اإلقليمـي والمعـدل مـستند، ١١ موريتانيـا فـي .والمغرب والكويت والعراق القمر جزر في وعشرة واليمن،
  .مستند

 ٧ اإلمــارات، فـي األقــل هـو االســتيراد مـستندات ميـعج لتخلــيص الالزمـة األيــام عـدد العربيــة، الـدول بـين
 المغــرب، مــن كــل فــي ٢٥ إلــى ١٧ مــن األيــام عــدد ويتــراوح .يــوم ١٥ والبحــرين يــوم، ١٢ مــصر تليهــا أيــام،

 ،والجزائـر ،سـورياو القمـر، وجـزر وقطـر، والكويـت، واألردن، وجيبـوتي، وتونس، والسعودية، عمان، وسلطنة
 أعلــى وهــذا ا،ًيومــ ٤٦ إلــى اًيومــ ٣٥ مــن العــدد يتــراوح ،والــسودان ،موريتانيــاو وفلــسطين، لبنــان، فــي .والــيمن

  .اًيوم ٨٣ العراق في عدد أعلى .يوم ٢٥.٧ البالغ اإلقليمي المعدل من
 منظمـة منطقـة فـي ٤.٤ مـن يتـراوح تـصديرلل الالزمـة المـستندات عـدد معـدل كان المناطق مختلف بين
 اًوأيـــض .٦.٨ المعـــدل كـــان العربيـــة المنطقـــة فـــي .كوميـــسا منطقـــة فـــي ٧.٢ و االقتـــصادية والتنميـــة التعـــاون
ــة فـــي األطـــول كـــان الـــالزم الوقـــت ــوم، ٣٢.٤ كوميـــسا منطقـ ــل يـ ـــة فـــي واألقـ ــاون منظمـــة منطق ـــة التعـ  والتنمي

 منطقـة فـي األعلـى هـي التكلفـة أن كمـا .يـوم ٢٢.٢ المعـدل بلغ العربية المنطقة في .يوم ١٠.٩ االقتصادية
 دوالر ١١٢١.٧ العربيــة المنطقــة فــي التكلفــة كانــت حــين فــي للحاويــة، دوالر ١٩١٥.٣ لغــتب حيــث كوميــسا
  .الواحدة للحاوية أمريكي دوالر ٨٨٩.٨ بلغت حيث والباسيفيك آسيا شرق منطقة في كانت واألقل أمريكي،

 فــي األقــل وهــو يــوم ١١.٤ األيــام وعــدد ٤.٩ المــستندات عــدد كــان االســتيراد، حالــة فــي مــشابه المركــز
 و مــستند ٨.٢ المعــدل كــان حيــث كوميــسا منطقــة فــي واألعلــى االقتــصادية، والتنميــة التعــاون منظمــة منطقــة
 لتكلفـــة بالنـــسبة .يـــوم ٢٥.٦ و مـــستند ٧.٧ عنـــد ًمعتـــدال كـــان العربيـــة للمنطقـــة بالنـــسبة المعـــدل .يـــوم ٣٨.٣

 ٢٤٥٧.٥ إلـى والباسـيفيك، سـياآ شـرق منطقـة فـي دوالر ٩٣٤.٧ مـن يتـراوح اإلقليمـي المعـدل كـان االستيراد
  .أمريكي دوالر ١٢٩٣.٦ بمبلغ العربية المنطقة في المعدل مقابل كوميسا منطقة في دوالر

  
  العقود ُتنفيذ
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 للـشركات يمكـن البيئـة هـذه ففـي .األعمـال نمـو لـضمان العقود لتنفيذ دومحد الفع نظام وجود المهم من
 علــى قــائم التحليــل وهــذا .جــدد وعمــالء دائنــين مــع العمــل الاحتمــ مــع االئتمــان، مــن المزيــد علــى الحــصول

 اإلجـراءات، عـدد وهـي المحـاكم، في التجارية المنازعات وتسوية العقود تنفيذ مجال في ثانوية مؤشرات ثالثة
  ).المطالبة من % نسبة( والتكلفة والوقت

 عنـد العربيـة المنطقـة فـي األعلـى هـو اإلجـراءات عـدد معـدل أن نجد المناطق مختلف بين المقارنة عند
 لتـسوية األيـام عـدد .االقتـصادية والتنميـة التعـاون منظمـة منطقـة في إجراء، ٣١.٢ عدد، وأقل .إجراء ٤٤.٦

 أمريكــا فــي يــوم ٧١١.٦ إلــى والباســيفيك آســيا شــرق منطقــة فــي يــوم ٤٠٢.٢ مــن يتــراوح التجاريــة المنازعــات
 منطقـــة فـــي األقـــل كانـــت المطالبـــة مـــن نـــسبة التكلفـــة .وميـــ ٦٥٦.٧ كـــان العربيـــة للمنطقـــة المعـــدل .الالتينيـــة
 %٢٦.٧ بنـسبة ألفريقيـا االقتـصادية اللجنـة منطقة تليها %١٩.٢ بنسبة االقتصادية والتنمية التعاون منظمة

  %.٥٢.٥ عند كوميسا منطقة في للتكلفة األعلى النسبة %.٢٧ بنسبة العربية والمنطقة
 بــين مــن .ًإجــراء ٢٠ :المحــاكم خــالل مــن العقــود لتنفيــذ الالزمــة تاإلجــراءا مــن عــدد أقــل لــديها يرلنــداأ
 إلـى ٣٦ مـن اإلجـراءات عـدد يتـراوح .سـوريا في ٥٥ عدد وأعلى اليمن، في ٣٦ هو عدد أقل العربية، الدول
ــان، الـــيمن، مـــن كـــل فـــي ٤٤ ــر، وجـــزر والمغـــرب، ومـــصر، وجيبـــوتي، وتـــونس، واألردن، ولبنـ  وقطـــر، القمـ

 والعـراق، والكويـت، واإلمـارات، والبحـرين، وموريتانيـا، الجزائـر، فـي ٥٣ إلـى ٤٦ ومن وفلسطين، ،والسعودية
  .إجراء ٤٤.٧ يبلغ اإلقليمي المعدل .والسودان ،عمان وسلطنة
 المنطقـة فـي األيـام مـن عـدد أقل أن حين في العقود، لتنفيذ يوم ١٥٠ من ألكثر تحتاج ال سنغافورة في
 وتـــونس، وفلـــسطين، واإلمـــارات، والـــيمن، والعـــراق، القمـــر، جـــزر فـــي .وميـــ ٣٧٠ موريتانيـــا فـــي كـــان العربيـــة

 إلـى أيام ٥٠٦ من العدد يتراوح ،والسعودية ،والبحرين والجزائر، والمغرب، عمان، وسلطنة وقطر، والكويت،
 والـــسودان، ولبنـــان، األردن، مـــن كـــل فـــي .يـــوم ٦٥٦.٧ البـــالغ اإلقليمـــي المعـــدل مـــن أقـــل وهـــذا يـــوم، ٦٣٥

  .اإلقليمي المعدل من أعلى يوم، ١٢٢٥ إلى يوم ٦٨٩ من يتراوح العدد كان ،وجيبوتي ،ومصر ،سورياو
 العربيـة الـدول فـي .المطالبـة قيمـة مـن %٠.١ بنـسبة األفـضل بوتـان كانـت العقـود، تنفيـذ لتكلفة بالنسبة

ــة أقـــل  ةقيمـــ مـــن %٨٩.٤ بنـــسبة القمـــر جـــزر فـــي واألعلـــى %١٣.٥ بنـــسبة عمـــان ســـلطنة فـــي كانـــت تكلفـ
 والــسودان، والكويــت، والــيمن، البحــرين، مــن كــل فــي %٢٦.٢ إلــى %١٤.٧ مــن القيمــة وتراوحــت .المطالبــة

 مـن أقـل التكلفـة كانـت حيث ،واإلمارات ،ومصر والمغرب، يتانيا،ومور والجزائر، وتونس، وقطر، وفلسطين،
ـــدل ــي المعـ ــالغ اإلقليمـــ ـــي %.٢٧ البـــ ـــرى دول فـ ـــا ،أخــ ــسعودية، ومنهــ ــوو والعـــــراق، الــ ـــان، ،رياســـ  ،واألردن ولبنــ
  %.٣٤ إلى %٢٧.٥ من تتراوح التكلفة كانت ،وجيبوتي
  

  الشركات إقفال
 النظــام إن .الــشركات بإقفــال المعنيــة واألنظمــة اإلجــراءات مــن تتكــون التجاريــة الــدورة مــن مرحلــة آخــر

ــاء ويـــضمن ،المـــصفاة بعمـــل يقـــوم لإلفـــالس الـــشديد ــادرة الـــشركات بقـ  مـــوارد صيصتخـــ ٕواعـــادة ااقتـــصادي القـ
 العمليـــات إلـــى ســـريعة عـــودة إلـــى تـــؤدي لإلعـــسار والرخيـــصة الـــسريعة اإلجـــراءات .المجديـــة غيـــر الـــشركات

 الســـترجاع الـــالزم الوقـــت أســـاس علــى المجريـــات هـــذه تقيـــيم ويـــتم .للــدائنين بالنـــسبة العائـــدات وزيـــادة العاديــة
  ).الدوالر من سنت( للدائنين التحصيل لعدوم ين،الد السترجاع الالزمة )العقار من (% والتكلفة ين،الد
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 أقـصر العربيـة الدول بين ومن .سنة ٠.٤ وهي اإلعسار مجريات لتكملة الزمة فترة أقصر لديها يرلنداأ
 الـسعودية، مـن كـل فـي سـنوات ثـالث إلـى سنة ١.٥ من الفترة وتتراوح .سنة ١.٣ وهي تونس في كانت فترة

 لبنـان، فـي .سـنة ٣.٦ البـالغ اإلقليمـي المعـدل مـن أقـل وهـذه والـيمن، ،روقطـ والبحـرين، والجزائـر، والمغرب،
 الالزمـة الفتـرة تتـراوح ،وموريتانيـا ،واإلمـارات وجيبـوتي، واألردن، والكويت، ومصر، ،سورياو عمان، وسلطنة

 القمـــر، جـــزر مـــن كـــل فـــي المجريـــات هـــذه توجـــد ال .ســـنوات يثمـــان إلـــى ســـنوات أربـــع مـــن ينالـــد الســـترجاع
  .وفلسطين ،والسودان عراق،وال

 معـدل أكبـر كـان العربيـة المنطقة في .للدوالر سنت ٩٢.٧ بقيمة استرجاع معدل أعلى سنغافورة حققت
 سـنت ٥٣ إلـى سـنت ٢٦.٩ مـن اًمتراوحـ االسترجاع معدل وكان للدوالر، سنت ٦٤.٢ البحرين في استرجاع
 والـــيمن، عمـــان، وســـلطنة والـــسعودية، يـــت،والكو والمغـــرب، والجزائـــر، وتـــونس، قطـــر، مـــن كـــل فـــي للـــدوالر

 ٢٥.٨ البــالغ اإلقليمــي المعــدل مــن أفــضل اســترجاع معــدالت الــدول هــذه فــي توجــد حيــث واألردن، ،ســورياو
 لبنــان، فــي .وفلــسطين ،والــسودان والعــراق، القمــر، جــزر مــن كــل فــي صــفر اســترجاع نــسبة .للــدوالر ســنت

 النـسبة وهـذه ،%١٩.٨ و %١٠.٣ بـين االسترجاع معدالت بلغت واإلمارات ،وجيبوتي وموريتانيا، ومصر،
  .اإلقليمي المعدل من أقل

 .العقــار مــن فقــط %١ بنــسبة ســنغافورة ومعهــا ،القائمــة أول فــي هــي الكويــت اإلعــسار، لتكلفــة بالنــسبة
 وموريتانيـــا، واألردن، والـــيمن، وتـــونس، والجزائـــر، عمـــان، ســـلطنة فـــي %١٠ إلـــى %٤ بـــين النـــسبة وتتـــراوح

 ،والـسعودية وقطـر، ولبنـان، ومـصر، والمغـرب، جيبـوتي، في %.١٣.٦ اإلقليمي المعدل .والبحرين ،ياسورو
 القمـر، جـزر مـن كـل فـي اإلعـسار مجريـات توجـد ال %.٣٠ إلى %١٨ من تتراوح النسبة كانت ،واإلمارات
  .وفلسطين ،والسودان والعراق،
 مــن ًضــعيفة العربيــة الــدول معــدالت كانــت األخــرى، المنــاطق فــي الــسائدة المعــدالت مــع مقارنتهــا عنــد

ــث ــت حيـــ ـــالزم الوقـــ ــترجاع الــ ـــد الســـ ــنة، ٣.٦ :ينالــ ـــة ســـ ـــع مقارنــ ـــى ١.٧ مــ ـــدالت بالنـــــسبة .ســـــنة ٣.٣ إلــ  لمعــ
 أفــضل .للــدوالر ســنت ٢٥.٨ بقيمــة منــاطق ســت بــين الخــامس المركــز العربيــة المنطقــة حققــت االســترجاع،

 بالنــسبة أنــه إال .للــدوالر ســنت ٦٩.١ بنــسبة االقتــصادية يــةوالتنم التعــاون منظمــة منطقــة فــي كانــت النتــائج
 حــين فــي القيمــة، مــن %١٣.٦ بنــسبة الوســط المعــدالت عنــد العربيــة المنطقــة كانــت الــشركات إقفــال لمؤشــر
  %.٢٣.٢ إلى %٩.١ من تتراوح بنسبة األخرى المناطق كانت

  
  ٢٠١١ إلى ٢٠٠٦ من ُّالتغيرات

َالدولي البنك قام  التغيرات توزيع مبتقيي اًأيض وتقريـر ٢٠٠٦ تقرير بين التسعة المؤشرات عبر التراكمية 
َالــدولي البنــك يــستخدم .٢٠١١  ــللتغي عالمــاتيــتم لــم التحليــل لهــذا بالنــسبة ،٠.٥٤ إلــى ٠.١ مــن تتــراوح ،ر 
 هـذا يظهرو .سنوات خمس لفترة بيانات تتوفر ال وبالتالي ،٢٠٠٥ عام بعد التقرير في وقطر البحرين إدراج

 ،٠.٢١ بمعـــدل مـــصر تليهـــا العربيـــة، الـــدول بـــين ٠.٢٦ للتغييـــر معـــدل أعلـــى حققـــت الـــسعودية أن التحليـــل
 وموريتانيا، وتونس، اليمن، :عربية دولة ةعشر ألربع بالنسبة .القمر جزر في تغيير يوجد ال .٠.١٧ سورياو

 ،والكويــت ،ولبنــان وجيبــوتي، عمــان، نةوســلط والعــراق، وفلــسطين، واألردن، والجزائــر، والــسودان، والمغــرب،
  .٠.٠٢ إلى ٠.١٢ بين التغيير معدالت كانت
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َالـدولي البنـك تقريـر .التجاريـة البيئـة لتحـسين العربيـة الـدول في اإليجابية المبادرات من بالعديد القيام تم  
 ســـبيل علـــى .الـــسلبية العوامـــل بعـــض إلـــى باإلضـــافة ،النـــواحي هـــذه جميـــع االعتبـــار فـــي يأخـــذ ٢٠١١ لعـــام

 وتـسجيل مـسح مكتـب فـي الرسـوم لزيـادة ًنتيجـة ؛ًصـعوبة أكثـر الممتلكات تسجيل أصبح البحرين في المثال،
 البيانــات تبـادل نظـام وتحــسين ،عـصري مينـاء بنـاء نتيجــة ؛للتجـارة ًسـهولة أكثــر أصـبحت أنهـا إال .األراضـي

 التجـارة لتوسـه ،الـشركات تأسـيس تكلفـة مـن مـصر لـتقل .المخـاطر أسـاس علـى تفتيش وتقديم ،لكترونيةاإل
 معلومـات نظـام بتحـسين األردن قامـت .والتـصدير االسـتيراد مـستندات لتقـديم لكترونـيإ نظام تقديم خالل من

 األدنـى الحـد تقليـل إلـى باإلضـافة ،لالئتمـان خـاص مكتـب لتأسـيس تـشريعي إطار تكوين خالل من االئتمان
 مـن وأصـبح ،الـضرائب بعـض بإلغـاء قامـت اًيضأ األردن .االئتمان ئرةلدا عنها اإلعالن المستوجب للقروض
  .لكترونيةإ بطريقة والضرائب المبيعات إقرارات إيداع الممكن

ــام ــه إال الـــشركات، تأســـيس تكـــاليف بزيـــادة لبنـــان قـ ــم أنـ ــات نظـــام تحـــسين تـ  خـــالل مـــن االئتمـــان معلومـ
 بتعزيـــز المغـــرب قامـــت .الـــشبكة علـــى ًمباشـــرة نلالئتمـــا العـــام الـــسجل تقـــارير إلـــى بالوصـــول للبنـــوك الـــسماح
ـــة ــالل مـــن المـــستثمرين حماي ــادة خـ ــي اإلفـــصاح زيـ ــارير فـ ـــسنوية التقـ ــي .شركاتلـــل ال ــبح قطـــر فـ ــيس أصـ  تأسـ

 .الــشركة خــتم علــى والحــصول الــضريبية لألغــراض للتــسجيل إجــراء إلضــافة ًنتيجــة ؛ًصــعوبة أكثــر الــشركات
 كمـا .مـضبوطة مجريـات لتقـديم نتيجـة التـوالي علـى التالية للسنة اءالبن تصاريح مع لُالتعام لتسه السعودية

 زيــادة خــالل مــن االئتمــان علــى الحــصول إمكانيــة مــن عــزز الــسعودية فــي التجــاري الــرهن قــانون تعــديل أن
 اًأيـــض الـــسعودية قامـــت .اإلخـــالل حالـــة فـــي المحـــاكم خـــارج بالتـــسوية والـــسماح ،المـــضمونة القـــروض مرونـــة
 وقامــت .اإلســالمي جــدة مينــاء فــي للحاويــات جديــد مبنــى تدشــين خــالل مــن لالســتيراد الزمالــ الوقــت بتقليــل
 ؛لتــسويةل زمنــي حــد ووضــع تــسوية، إلــى التوصــل إمكانيــة تــسهيل خــالل مــن اإلعــسار إجــراءات بتريــع اًأيــض

  .المشاركة على الدائنين لتشجيع
 لـــرأس األدنــى الحــد متطلبــات مــن التقليــل خــالل مــن الــشركات تأســيس إجــراءات يلهبتــس ســوريا قامــت

 تأسـيس عقود على الموافقة مركزية بإلغاء اًأيض قامت كما .الثلثين بمعدل المسئولية محدودة شركاتلل المال
 فـي المدرجـة للقروض األدنى الحد استبعاد خالل من االئتمان على الحصول إمكانية من وعززت الشركات،

 .البــالغين الــسكان إجمــالي مــن %٢.٨ إلــى والــشركات األفــراد تغطيــة توســعة إلــى أدى وهــذا البيانــات، قاعــدة
 القيمـــة وضـــريبة الـــشركات علـــى الـــدخل ضـــرائب لتـــسديد لكترونـــياإل النظـــام اســـتخدام بتطبيـــق تـــونس قامـــت

 مـستندات تجميـع وتـسريع والتصدير، لالستيراد لكترونيةاإل البيانات تبادل نظام بتحديث قامت كما ،ةَالمضاف
  .االستيراد

ــدة العربيـــة اإلمـــارات قامـــت ــز المتحـ ــان علـــى الحـــصول إمكانيـــة بتعزيـ ــن االئتمـ ــار وضـــع خـــالل مـ  اإلطـ
 وقامـــت االئتمـــان، معلومـــات فـــي للمـــشاركة الماليـــة المؤســـسات لـــزامإ مـــع ،لالئتمـــان خـــاص لمكتـــب القـــانوني
 جديــدال النظــام تدشــين خــالل مــن التجــارة وقــت وتقليــل المــستندات تحــضير مجريــات بــضبط اًأيــض اإلمــارات
 أتعــاب زيــادة خــالل مــن الــشركات تأســيس صــعوبة بزيــادة فلــسطين قامــت .٢ مرســال دبــي، لجمــارك والــشامل
 ممــا ًســهولة أكثــر يــةكجمر مجريــات بتكــوين قامــت نهــاأ إال الــشركة، لتــسجيل تــسديدها يجــب التــي المحــامي

  .التجارة لسه
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  المراجع
  
 .واالتجاهــات واألنمــاط ،والمقــاييس البيانــات :العربيــة المنطقــة فــي بالــدخل المــساواة عــدم ):٢٠٠٩( ونبيــل بيبــي .١

  .٣١٤ – ٢:٢٧٥ ،١ األوسط الشرق تنمية مجلة
  .ٕوابريل مارس لفبراير، الدول تقارير )٢٠١١( االقتصادية المعلومات وحدة .٢
 رقـــةو .أفريقيـــا وشـــمال األوســـط الـــشرق فـــي االقتـــصادية والتنميـــة الغـــذائي األمـــن )٢٠١٠( اراجـــون .ســـي مينـــوت .٣

َالدولي المعهد .٩٨٥ مناقشة  الغذاء سياسات لبحوث.  
ـــاير ٣١( األجانـــب نووالموظفـــ رويتـــرز .٤ ـــة المـــصرية الماليـــة األوراق ســـوق )٢٠١١ ين  ســـيتم :الثالثـــاء لغايـــة مقفل

  .السياسي االضطراب استمرار مع الثالث لليوم المصرية السوق إغالق
 التــداول أن إلــى وتــشير المــال ســوق عمــل بتعليــق ومتقــ تــونس )٢٠١١ مــارس ٦( قاســم ومحمــود شــاهين عــالء .٥

  .الغد من اًاعتبار سيتم
َالدولي البنك .٦  )العالم في التنمية مؤشرات )٢٠١١.  
َالدولي البنك .٧  )٢٠١١ التجارية باألعمال القيام )٢٠١١.  
َالدولي البنك تقرير .٨  ٢٠١١ مارس ١٤( أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة عن.( 
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  ا�قتصادية الحرية عن ٌبحث
 الحـرة للتجـارة العربـي الكالسـيكي النمـوذج إلـى عـودة الواقـع فـي هـي االقتصادية الحرية في الزيادات إن

ــي المـــساعدة شـــأنه مـــن وهـــذا المفتوحـــة، واألســـواق ــديات مواجهـــة فـ ــواردة التحـ ــاله، الـ ــوين أعـ ـــة وتكـ  الديناميكي
 االقتـصاد فتـرة .المـستقبل فـي النجـاح لـضمان المنطقـة فـي واالزدهـار العمـل فـرص خلقل الالزمة االقتصادية

 علــى اًساســأ قائمــة( الحكومــة لــصالحيات أخــرى واســتخدامات الــواردات، ٕاحــاللو الحكومــة، لَبــِق مــن هــالموج
 فــي والتقــدم االزدهــار لتحقيــق الالزمــة النتــائج إلــى تـؤد لــم االقتــصاد لتوجيــه )الغربــي االشــتراكي النمــوذج نمـط

  .المنطقة
ــرة هيئــــة لتتوصــــ قــــدو ــى التجريبيــــة للبحــــوث كبيــ ــة أن إلــ ــصادية الحريــ  لزيــــادة الــــالزم المفتــــاح هــــي االقتــ

ــة الرفاهيـــة، ــدول فـــي ًوخاصـ ــد .الناشـــئة الـ ــرت وقـ ــات أظهـ ــى القائمـــة الدراسـ ــائق علـ ــي والمنـــشورة الحقـ ـــر فـ  أكب
 .٢أخـــرى إيجابيـــة ئجاتـــون ،رواالزدهـــا النمـــو، تـــرويج فـــي تـــساعد االقتـــصادية الحريـــة أن األكاديميـــة المجـــالت
ــة ـــين العالقـ ــار االقتـــصادية الحريـــة ب ـــُت ال واالزدهـ ــأة دَع ـــادر والعـــائالت األفـــراد .ًمفاجـ ــر نوق ـــى أكثـ ـــة عل  العناي
  .خارجية عوائق َدون بهذا، للقيام حريةال لهم تسنح عندما بأنفسهم

ــافة ،ًجوهريـــة اًقيمـــ اًأيـــض تملـــك االقتـــصادية الحريـــة ــا إلـــى باإلضـ ــارت مرتبطـــة أنهـ ــ اًباطـ ــع اًوثيقـ ــع مـ  جميـ
 اتخــاذ وعنــد االقتــصادية، قــراراتهم التخــاذ الحــق والعــائالت األفــراد يملــك أن الــضروري مــن .األخــرى الحريــات

 المجـال تفـسح وأن ،الحكومـة علـى االعتماد من تحريرهم على قادرة االقتصادية الحرية تكون أن يجب القرار
  .األخرى للحريات

 تتمتـــع التــي الــدول فـــي .إيجابيــة واقتــصادية اجتماعيـــة ديناميكيــة تكــوين إلـــى تــؤدي االقتــصادية الحريــة
 لألشــخاص مرغوبــة وخــدمات ســلع تكــوين خــالل مــن النجــاح تحقيــق مــن النــاس يــتمكن االقتــصادية بالحريــة
 حالـة وفـي .اآلخـرين لألشـخاص منـافع تكـوين خـالل مـن التقـدم مـن الناس يتمكن أخرى، بعبارة أو .اآلخرين

 للنـــاس يمكـــن وال نمـــو، أي كهنـــا يكـــون ال أو ،اًبطيئـــ االقتـــصاد نمـــو يكـــون االقتـــصادية حريـــةال وجـــود عـــدم
 فــإن االقتـصادية الحريــة حالـة فـي .اآلخــرين إمكانيـات وتقييـد الريــع لتحـصيل الـسعي عــدا مكاسـب أي تحقيـق
 وجــود عــدم حالــة فــي ولكــن المكاســب، أكبــر يحققــون الــذين هــم اآلخــرين حــصص مــن يزيــدون الــذين النــاس
 علــى اآلخــرين مــن ألكثــر حــصتهم مــن يزيــدون الــذين نــصيب مــن المكاســب أكبــر تكــون االقتــصادية الحريــة
ـــساب ــرين حــ ــو وهـــــذا .اآلخـــ ـــسبب هـــ ــي الــ ــذي األساســـ ـــر الـــ ـــصادية الحريـــــة أن يظهــ  التـــــرويج إلـــــى تـــــؤدي االقتــ

 تحقيـــق علـــى ينقـــادر األفـــراد فيـــه يكـــون الـــذي المجتمـــع ).٢٠٠٤ جريـــسوولد( األخـــرى والحريـــات مقراطيـــةيللد

                                            
�ع اHلكت 2�������ارة الموق�������ى زي�������صادية يرج�������ة ا4قت�������ات الحري�������ن مطبوع�������ة م�������ى عين�������صول عل�������ي للح������رون

)http://www.freetheworld.com.( ار� للحصول عل�ى مخت�صر ع�ن مطبوع�ات الحري�ة ا4قت�صادية وا4زدھ
�رين ��ن بيرج��ل م��ة ك��ى مراجع��صادي يرج��كجلو ٢٠٠٣ا4قت��اجوس، أولوباس��ون ٢٠٠٦، دوكولي��وارتني، لوس�، ج

  ٤ – ١: ٢٠١١وھال 
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 يختلـف )لآلخـرين مرغوبـة وخـدمات سـلع تكوين خالل من( اآلخرين األفراد رفاهية ترويج خالل من مكاسب
 مـن أكبـر حـصة واقتطـاع الريـع عـن البحـث يكـون حيـث االقتـصادية، الحريـة مـن المحـروم المجتمع عن اكلي

 فـي .والـسلطة الثـروة لزيـادة الوحيـدة الطريقة هي اآلخرين وحرمان القوة وتجميع الشخصي، للكسب المكاسب
 ،ومسالم مستقر مدني مجتمع تكوين إلى اإليجابية واالقتصادية االجتماعية الديناميكية تؤدي األول المجتمع
 مــن للتقليــل حــوافز تكــوين إلــى الــسلبية الديناميكيــة تــؤدي الثــاني المجتمــع فــي أنــه حــين فــي بالحريــة، ويتميــز
  .الحرية

 واإلقليميــة الوطنيــة والمؤشــرات ،١٩٩٦ ســنة العــالم فــي االقتــصادية الحريــة عــن ألولا التقريــر نــشر منــذ
 الحريـة مؤشـرات تـستخدم وسياسـية علميـة مقالـة ٣٥٠ حـوالي نشر تم التقرير، هذا مثل ،اًريخأ نشرها تم التي

 هـذا ويركـز .خرىاأل واالقتصادية االجتماعية والنتائج االقتصادية الحرية بين العالقة الستكشاف االقتصادية
  .االقتصادي هارواالزد والنمو قتصاديةاال الحرية بين العالقة على باختصار التقرير

 ،االقتــصادي النمــو علـى إيجــابي أثـر لهــا سـيكون االقتــصادية الحريـة أن اإلنــسان يتوقـع أن البــديهي مـن
 المـــوارد تخـــصيصب ركاتوالـــش لألفـــراد تـــسمح التـــي البيئـــة تكـــوين إلـــى تـــؤدي االقتـــصادية الحريـــة ألن وذلـــك

ــى لتحقيـــق ــتخدام معـــدل أعلـ ــد الموضـــوع أن إال .اسـ ــة علـــى بالنهايـــة يعتمـ ــلت .التجربـ ــدى توصـ  الدراســـات إحـ
ــدأ يـــستونإ( األوليـــة رات أن إال )١٩٩٧ والتـــر نـ ــالتغي ــأثير لهـــا كـــان االقتـــصادية الحريـــات فـــي ـ ــى كبيـــر تـ  علـ
 وىتومـــس العاملـــة، القـــوى تعلـــيم ومـــستوى يـــة،التقن مـــستوى حـــساب بعـــد حتـــى ،للـــدول الثابـــت الـــدخل مـــستوى

رات أن تجريبيـــة بطريقـــة أظهـــرت )٢٠٠٠( ســـتورم نـــدأ هـــان دي دراســـة أن كمـــا  .االســـتثمار  اإليجابيـــة ـــالتغي
 ومـــن .االقتــصادي النمــو معــدالت فـــي )ســلبية( إيجابيــة راتتغيــ إلـــى أدت االقتــصادية الحريــة فــي )الــسلبية(

 دخــل وبيانــات ،)١٩٩٦( بلــوك نــدأ لوســون جــوارتني، تقريــر فــي قتــصاديةاال الحريــة مؤشــر اســتخدام خــالل
ــيم مــستوى حــساب بعــد أنــه تفيــد التــي النتــائج ظهــرت دولــة، ٨٠ مــن المحلــي النــاتج إجمــالي مــن الفــرد  التعل

  .االقتصادي النمو على كبير تأثير إلى االقتصادية الحرية في التغيرات أدت السكاني، والنمو واالستثمار
 لكــن االقتــصادي النمــو علــى االقتــصادية الحريــة تــأثير بدراســة قــام )٢٠٠٤( لوســون أن جــوارتني رتقريــ

 تــرويج إلـى تـؤدي االقتـصادية الحريــة أن إلـى التقريـر وتوصـل .واإلنتاجيـة االســتثمار علـى خـاص تركيـز مـع
 إلــى صــفر مــن يــاسمق علــى( االقتــصادية الحريــة فــي نقــاط ٥ مــن أقــل ًالمعــد حققــت التــي الــدول .االســتثمار

 بقيمـة اسـتثمارات جـذب مـن تمكنـت )االقتصادية للحرية أعلى مستويات إلى تشير األعلى القيمة حيث ،١٠
 لكـــل أمريكــي دوالر ٦٨ مبلــغ وفقــط ،٢٠٠٠ إلــى ١٩٨٠ مـــن الفتــرة خــالل عامــل لكــل أمريكــي دوالر ٨٤٥
 مؤشــر علــى نقــاط ٧ مــن أعلــى تحققــ التــي الــدول أن حــين فــي .المباشــرة األجنبيــة االســتثمارات مــن عامــل
 دوالر ٣١١٧ منهـا عامـل، لكـل أمريكـي دوالر ١٠٨٧١ بقيمـة اسـتثمار جذب من تمكنت االقتصادية الحرية

 بالحريــة تتمتــع التــي الــدول فــي إنتاجيــة أكثــر هــي االســتثمارات أن كمــا .المباشــرة األجنبيــة االســتثمارات مــن
 مـن الفـرد دخـل ومنهـا ،واإلنتاجيـة النمو على تؤثر أنها تعتبر الثابتة بالعوامل األخذ خالل ومن .االقتصادية

 واالســتثمارات البــشري االســتثمار فــي ــالتغيراتو الــساحلي، والموقــع المــداري، والموقــع المحلــي، النــاتج إجمــالي
 إجمـالي إلـى الخـاص االسـتثمار لمعـد في بالمائة واحد بنسبة زيادة أن إلى ولوسون جوارتني توصل العامة،
 نقطــة ٠.٣٣ بنـسبة المحلـي النـاتج إجمـالي مـن الفـرد دخـل نمـو معـدالت فـي زيـادة إلـى تـؤدي المحلـي النـاتج
 تقـل التـي الـدول فـي الخاصـة االسـتثمارات فـي الزيـادة نفـس .االقتـصادية بالحرية تتمتع التي الدول في مئوية
 أو .مئويـة نقطـة ٠.١٩ بنـسبة المحلـي الناتج إجمالي من الفرد دخل زيادة إلى تؤدي االقتصادية الحرية فيها

 تــأثير إلــى يــؤدي )٧ مــن أكثــر معــدل( االقتــصادية بالحريــة تتمتــع التــي الــدول فــي االســتثمار :أخــرى بعبــارة
 معــدل( االقتــصادية الحريــة إلــى تفتقــر التــي الــدول فــي االســتثمار مــن أكثــر %٧٠ بنــسبة النمــو علــى يجــابيإ
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ــن أقــــل ــس وباســــتخدام ).٥ مــ ــام نحــــداري،اال النمــــوذج نفــ ــون جــــوارتني قــ ــض ولوســ ــأثير بحــــساب اًأيــ  الحريــــة تــ
 فــي أنــه إلـى التقريــر لصــووت المباشـرة، وغيــر المباشــرة التـأثيرات حيــث مــن اإلجمـالي النمــو علــى االقتـصادية

 فــي )١٠ إلــى صــفر مــن مقيــاس علــى( واحــدة بنقطــة االقتــصادية الحريــة مــستويات بزيــادة الدولــة قيــام حالــة
 مــن الفتــرة خــالل بالــسنة مئويــة طــةقن ١.٩ بنــسبة النمــو فــي زيــادة ســتحقق كانــت الماضــي، القــرن ثمانينــات
 اًأيــض التقريــر توصــل االقتــصادية، للحريــة المــصاحب للنمــو العاليــة المعــدالت وبــسبب  .٢٠٠٠ إلـى ١٩٨٠

 فـي المحلـي النـاتج إجمـالي فـي ـالتغيرات ثلثـي مـن أكثـر توضح االقتصادية الحرية من الطويلة الفترة أن إلى
  .الدولة

 وبـــشكل ).٢٠٠٨ جـــوارتني نـــدأ نورتـــون( الفقـــر مـــن التقليـــل إلـــى اًأيـــض تـــؤدي االقتـــصادية الحريـــة زيـــادة
 حققــت التــي الــدول فــي ٢٠٠٤ عــام %٢٩.٧ كــان بــاليوم واحــد دوالر البــالغ للفقــر المــرجح المعــدل خــاص،
 االقتـصادية بالحريـة تتمتـع التـي دولالـ فـي %٧.٧ نـسبة وفقـط نقـاط، ٥ من أقل االقتصادية الحرية معدالت

 ٕوالــى %٤٦.٢ إلــى %٥١.٥ مــن بــاليوم دوالريــن الفقــر معــدل انخفــض كمــا .نقــاط ٧ إلــى ٦ مــن بمعــدالت
 الزيــادة :متقــد لمــا ضــافةباإل .ًحريــة األكثــر االقتــصاد إلــى ًحريــة األقــل االقتــصاد مــن االنتقــال مــع %٣٨.٩
 بنـسبة للتقليـل ًمـصاحبة كانـت ١٩٩٥ إلى ١٩٨٠ من الفترة لخال االقتصادية الحرية معدل في واحدة نقطة

 الفقــر معــدل فــي مئويــة نقطــة ٥.٢٢ بنــسبة والتقليــل ،بــاليوم واحــد دوالر الفقــر معــدل فــي مئويــة نقطــة ٥.٢١
ــن ــوارتني نورتــــون قــــام .بــــاليوم دوالريــ ــة اًأيــــض وجــ ــين العالقــــة بدراســ ــة بــ ــرى والمعــــايير االقتــــصادية الحريــ  األخــ
 قــادرة الــسكان مــن %٧٢.٦ نــسبة كانــت االقتــصادية للحريــة تفتقــر التــي االقتــصاديات معظــم فــي .للرفاهيــة

 أن كمـا  .االقتـصادية بالحريـة تتمتـع التـي الـدول في %١٠٠ بحوالي مقارنة سليمة مياه على الحصول على
 التـي لـدولا مـن أكثر سنة ٢٠ كان االقتصادية بالحرية تتمتع التي الدول مجموعة في اإلنسان عمر متوسط
 عــدد ضــعفي مــن أكثــر لــديها االقتــصادية بالحريــة عتتمتــ التــي االقتــصاديات .االقتــصادية الحريــة إلــى تفتقــر

 والدة، حالـة ١٠٠٠ ولكـل .االقتصادية الحرية إلى تفتقر التي االقتصاديات من شخص ١٠٠٠ لكل األطباء
 الــدول مــن أكثــر بالحيــاة يــستمرون بالــسنة ًطفــال ٦٤ زيــادة لــديها االقتــصادية بالحريــة تتمتــع التــي الــدول فــي

 مــن يتمكنــون اســنوي أطفــال ١٠٩ الخامــسة، ســن تحــت طفـل ألــف ولكــل .االقتــصادية الحريــة إلــى تفتقــر التـي
  .االقتصادية الحرية إلى تفتقر التي الدول من أكثر الحياة
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  ِّالعربي َِمالعال في ِةَّا�قتصادي ِةَّريُالح ُمؤشر
  

  رِّالمؤش ھيكلية
 لوسـون جـوارتني،( "٢٠١١ العـالم فـي االقتـصادية الحريـة" الـسنوي تقريرال في المنشور رالمؤش يستخدم

ــال نــــدأ ــر ٤٢ )٢٠١١ هــ ــي اًمتغيــ ــاطق، خمــــس فــ ــدم ًونتيجــــة منــ ــوف لعــ  لــــبعض بالنــــسبة المطلوبــــة البيانــــات رتــ
 مـشابهة بمتغيـرات اسـتبدالها تـم فقـد العربـي العـالم فـي واسع بشكل العالمي المؤشر في المستخدمة المتغيرات

 "العربـي العـالم في االقتصادية الحرية" تقرير في المنشور المؤشر ويتضمن .العربي للعالم أوسع تغطية ذات
 يــتم .اًمتغيــر ٣٩ مــن يتكــون أنــه إال ،العــالم فــي االقتــصادية الحريــة تقريــر مثــل الخمــس، المنــاطق هــذه نفــس

ــدث .منطقـــة كـــل حـــدود فـــي المكونـــات متوســـط إعـــداد لخـــال مـــن الخمـــس للمنـــاطق النتيجـــة اســـتخالص  أحـ
  .٢٠٠٩ عام من هي التقرير لهذا المتوفرة البيانات

  

  :هي أدناه، تفاصيلها الواردة ،الخمس المناطق وهذه
  .التجارية والمبادرات والضرائب ،المصروفات ،الحكومة حجم :١ المنطقة -
  .الملكية قوقح وأمن واالقتصادية، التجارية القوانين  :٢ المنطقة -
  .الجيدة األموال لىع الحصول :٣ المنطقة -
  .ادولي التجارة حرية :٤ المنطقة -
  .والتجارة والعمل االئتمان قوانين :٥ المنطقة -

  

 كـل تطبيـع وتـم  .الخمـس للمنـاطق المتوسـط حـساب طريـق عـن للتـصنيف العـام التقييم احتساب تم وقد
 )البيانــات ومــصادر إيــضاحات( الملحــق يــورد .عــشرة ىإلــ صــفر مــن مقيــاس علــى المتغيــرات هــذه مــن واحــد

 إلــى ضــافةباإل ،فئــة ألي بالنــسبة وعــشرة صــفر بــين المقيــاس إلــى لللتوصــ المــستخدمة اإلجــراءات تفاصــيل
  .والمنهجية المصادر

 العـام تقريـر إلـى الماضـي العـام تقريـر فـي المـستخدمة القـصوى والقـيم الـدنيا القيم نقل تم الثبات لضمان
 وذلـك ؛المنطقـة مـستوى علـى ولـيس العـالم مـستوى علـى الـدنيا والحـدود القـصوى الحـدود اسـتخدام تـم .ليالحا

 .أوســـع ســـياق فـــي العربيـــة الـــدول وضـــع ولـــيمكن العربيـــة، الـــدول بـــين المكونـــات بعـــض فـــي التغييـــر لـــصغر
 المجــاورة الــدول عمـ بالمقارنــة فقــط لـيس جيــد، بـشكل تعمــل الدولــة أن علـى يــدل العــالي المؤشـر فــإن وبالتـالي
 تـشجع اقتـصادية ممارسـات بتطبيـق تقـوم العـالم حـول أخـرى دول مع بالمقارنة اًأيض بل المنطقة، في ًمباشرة
  .االقتصادية الحرية على

 األعـضاء )٢٢( الـدول بيانـات يتـضمن العربي العالم في االقتصادية الحرية تقرير في المنشور المؤشر
 ،العـــالم فـــي االقتـــصادية الحريـــة تقريـــر فـــي منهـــا ة دولـــةعـــشر إحـــدى ظهـــرت كمـــا .العربيـــة الـــدول جامعـــة فـــي

 فــي الطفيــف الفــرق مــن الــرغم علــى كبيــر، بــشكل متــشابه المؤشــرين كــال فــي الــدول لهــذه النــسبي والتــصنيف
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 حـساب وتـم .العربي العالم في االقتصادية الحرية تقرير في المنشور المؤشر في المستخدمة المكونات قائمة
 احتـساب يـتم لـم .العربـي العـالم فـي االقتـصادية الحريـة تقريـر في الواردة عشر الستة للدول اإلجمالي المعدل
  .بيانات وجود عدم إلى بالنظر الباقية للدول العام المعدل

 تابعـة بيانـات مـن تجميعـه تـم ذاتـه بحـد العربـي العالم في االقتصادية الحرية تقرير في المنشور المؤشر
 أن كمــا .أصــلية بيانــات أي بتقــديم الراعيــة المؤســسات مــن أي تقــم لــم الموضــوعية ضمانولــ أخــرى، ألطــراف

 التـأثير التقريـر لمـؤلفي يمكـن ال وبالتـالي .التقريـر فيه صدر عام كل في هو ما على استمر الحسابات شكل
 ،بالكامـل لمؤشـرا تـشكيل إعـادة خـارجي مراقـب ألي يمكـن أنـه كما .التقرير في الواردة الدول مستويات على
  .متطابقة نتائج إلى التوصل إلى سيؤدي مما

  
  النتائج مراجعة

 العـالم فـي االقتـصادية الحريـة تقريـر قـام العربي العالم في التغطية زيادة يمكن لكي ،أعاله وارد هو كما
ــتخدام العربـــي ــة باسـ ــرات مـــن قائمـ ــف المتغيـ ــر فـــي المـــستخدمة تلـــك عـــن مـــا اًنوعـــ تختلـ ــ .العـــالمي التقريـ  الكـ

ــيان المؤشــــرين ـــر بــــشكل يتماشــ ـــن .الــــبعض بعــــضهما مــــع كبيـ ــضع أن الطبيعــــي مـ  االقتــــصادية البيانــــات تخــ
 أن حـين فـي مـستمرة، مراجعـة إلـى المؤشـر، فـي المـستخدمة الحكـومي اإلنفاق بيانات ضمنها ومن الراسخة،

 علـى مَخدَستُتـ ؤشـرالم هـذا فـي الـواردة العالمـات .الدراسـات أسـاس علـى قائمـة تكـون األخـرى البيانات بعض
  .المؤشرين بين بسيطة تغيرات توجد وبالتالي .بالكامل دقيقة ليست لكن ،ةالدق عالية تقديرات أنها

 مـن أنـه إال .واألفكـار الـسياسات وتطـور رتغيـ مـع بطـيء بـشكل االقتصادية الحرية في التغيرات تحدث
 ٢٠٠٩ إلـى ٢٠٠٢ مـن الـسنوات .صعبة فترة خالل ًثابتة استمرت االقتصادية الحرية مستويات أن عالمشج
 نمـ المـستمرة المـضاعفات ومنهـا ،المنطقـة فـي كبيـرة سياسية ضغوطات شهدت الدراسة بيانات ظهرهاُت التي

 بهــذه ســاهمت التــي األخــرى والعوامــل لبنــان، فــي تمــشكال فلــسطين، فــي االســتقرار عــدم العــراق، فــي الحــرب
  .انسبي ًثابتة استمرت المنطقة هذه في ةاالقتصادي الحرية أن إال ،الظروف
 الـدول مـن عـدد في اًريخأ ظهرت التي اإلصالح ٕواجراءات الجديدة والحكومات الحاشدة، المظاهرات إن
رات مــن الكثيــر إلــى تــؤدي ســوف رات هــذه أدت ٕواذا .ــالتغي  تكــون عنــدها االقتــصادية الحريــة زيــادة إلــى ــالتغي

 وهــي المتظــاهرون، بهــا يطالــب التــي المواضــيع مــن الكثيــر تكــوين فــي عدتســا قــد أعــاله الــواردة الدراســات
  .والديمقراطية واالزدهار عام، بشكل والسياسية المدنية الحرية من المزيد

 التـي األمـاكن حـول أساسية نظرة ستتوفر ،العربي العالم في االقتصادية الحرية تقرير تطور خالل ومن
 اتفــصيلي اًوصــف التقريــر ســيوفر ،اًمكونــ ٣٩ البالغــة للمكونــات الــشاملة ةالوصــفي الطاقــة وبفــضل تقــدم،ال تحقـق

  .السياسات في تحسينات إلى تحتاج التي النواحي إلى لإلشارة
  

  التصنيف
 والكويــت ،٧.٧ لبنــان تليهــا نقــاط، ٨ بنتيجــة األول المركــز احــتالل مــن البحــرين تمكنــت العــام هــذا فــي

 العـــالم فـــي االقتـــصادية الحريـــة مـــن مـــستوى أعلـــى تحقيـــق مـــن خلـــيجال دول تمكنـــت .٧.٦ تعـــادل واإلمـــارات
ــا وبعكـــس .عـــام بـــشكل العربـــي ــان مـ ــمتوق كـ ــم ،اًعـ ــهلة العمليـــة تكـــن لـ  إنتـــاج عـــن الناتجـــة الثـــروات بفـــضل ًسـ



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٣٧ 

 االقتـــصادية األنـــشطة وتـــزاحم إنفاقهـــا، مـــن تزيـــد لكـــي للحكومـــات اًكبيـــر ًإغـــراء تمثـــل والتـــي الـــنفط، وتـــصدير
 يتحكمـــون الـــذين أيـــدي فـــي االقتـــصادية القـــوة اســـتمرار لـــضمان الحـــرة األســـواق ٕواضـــعاف الخـــاص، للقطـــاع

 كــان لــو حتــى مواقعهــا، لحمايــة الالزمــة الوســائل الحكومــات تملــك النفطيــة الثــروة بفــضل .النفطيــة بــاإليرادات
 اداخليـ صاداالقتـ فـتح علـى الخلـيج دول عملت هذا من بالرغم .اًضعيف النفط قطاع خارج االقتصادي النشاط
  .المنطقة في الحوكمة مبدأ إلى راجع وهذا العالمية، التجارة أمام اوخارجي

 .٦.٠ وموريتانيــا ،٥.٩ ضــئيل بفــارق تقــدمتها التــي ســوريا مــع ٥.٥ األخيــر المركــز فــي جــاءت الجزائــر
 ريـــةالح فـــي ضـــعيفة مـــستويات حققـــت العربـــي، الربيـــع بدايـــة كانـــت حيـــث تـــونس، أن هـــي المهمـــة والناحيـــة

  .٦.٥ األخير قبل الرابع المركز في االقتصادية
  

  ِالمناطق ُوصف
 ذات كانـت إذا مـا حول والتوضيحات االقتصادية، الحرية لقياس ةَمَالمستخد راتللمتغي ٌوصف يلي فيما

  .٣البيانات توفرت حيثما عربية دولة كل أحرزتها التي والنتائج صلة،
  

  التجارية والمؤسسات والضرائب اWنفاق :الحكومة حجم ):١( المنطقة

 وعلـى الفـردي االختيـار علـى البلدان فيه تعتمد الذي الحد إلى )١( رقم للمنطقة األربعة المكونات تشير
ــر األســـواق ــسياسية العمليـــة مـــن أكثـ ــاق يـــزداد عنـــدما .والخـــدمات والـــسلع المـــوارد لتوظيـــف الـ ــومي اإلنفـ  الحكـ
 الحكـــومي القـــرار مجريـــات عـــن االستعاضـــة تـــتم التجاريـــة، عمـــالواأل والعـــائالت األفـــراد إنفـــاق مـــع بالتناســـب

ــل ــه ويحــ ــذا ،الشخــــصي الخيــــار محلــ ــاقص إلــــى يــــؤدي وهــ ــستوى تنــ ــ .االقتــــصادية الحريــــة مــ  ناألوال ناالمكونــ
 والــدعم والتحــويالت )أ ١( الكلــي االســتهالك مــن كجــزء الحكــومي االســتهالك :الموضــوع هــذا مــع يتعــامالن

   ).ب ١( محليال الناتج إجمالي من كجزء
 فــي .والخــدمات الــسلع بتــوفير الحكومــة تقــوم عنــده الــذي المــدى إلــى يــشير )أ ١( الحكــومي االســتهالك

 علــى دُالتعاقــ حالــة وفــي الحكــومي، االســتهالك ضــمن هــذا يــدرج طريــق، ببنــاء الحكومــة مــوظفي قيــام حالــة
 اًمـصروف كونـه مـصنف أنـه مـن بـالرغم ،الحكـومي االسـتهالك ضـمن اًمـدرج يكون ال خاصة شركة مع البناء

 التعاقــد كــان حالــة فــي االقتــصاد، تــسييس مــن والتقليــل الكفــاءة تكــوين علــى يــساعد التنافــسي التعاقــد .احكوميــ
 ولـيس الـسياسي والمركـز الـسلطة مكافـأة نتيجـة األسـواق تـضعف )ب ١( والـدعم التحـويالت .محايـدة بطريقـة
  .قيمتها لتسديد ومستعد العالم يرغبها التي والخدمات السلع إنتاج إمكانية

 الحـرة والـسوق الخـاص القطـاع شـركات باسـتخدام الـدول تقوم مدى أي إلى )ج ١( الثالث المكون يقيس
 الهـــامش معـــدل علـــى )د ١( الرابـــع المكـــون ويعتمـــد .والخـــدمات الـــسلع إلنتـــاج الحكوميـــة الـــشركات عـــن ًبـــدال

 يــتم التــي للــضرائب العاليــة الهــوامش .عليــه تطبيقهــا يــتم يتــال ،للــدخل األدنــى والحــد الــدخل لــضريبة األعلــى
  .عملهم ثمار من األفراد تحرم انسبي منخفضة دخل مستويات على تطبيقها

 تليهـا ،األداء حيـث مـن األفـضل الدولـة هـي لبنـان :الحكومـة حجم ،)١( رقم المنطقة ئجنتا ٢ الجدول يوضح
  .واألردن الجزائر تليها األداء، حيث من األسوأ الدولة هي عمان سلطنة .ومصر القمر جزر

                                            
 .١٢ – ١٠: ٢٠٠٦من الوصف المستخدم من قبل جوارتني ولوسن ھذا الوصف يقترب  3
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  الملكية حقوق وضمان وا�قتصادية التجارية القوانين ):٢( رقم المنطقة

 لكـل المركزيـة العناصـر مـن مـشروعة بطريقـة عليها حصلوا التي وممتلكاتهم األفراد حماية مسألة تعتبر
 حقـوق ضمان .للحكومة عمل أهم بالفعل هو ونيالقان النظام تنفيذ .المدني والمجتمع االقتصادية الحرية من

 ال المثـال سـبيل علـى التبـادل حريـة .االقتـصادية للحريـة بالنـسبة ضـروري هـو القـانون بحكـم المحميـة الملكية
 القــانوني النظـام فـشل شـأن ومـن .عملهـم ثمـار فيهـا بمــا للملكيـة، مـضمون حـق لألفـراد يكـن لـم إذا لهـا معنـى

 إلــى يــؤدي أن ،المــشترك باالتفــاق النزاعــات وتــسوية العقــود، وتنفيــذ الملكيــة، قــوقح حمايــة تــأمين الدولــة فــي
  .التبادل سوق نظام عملية إضعاف

 أن إال .والتجـارة االقتصاد قوانين على يركز المؤشر فإن االقتصادية، الحرية لتقييم يتناسب ما وبحسب
 ٢( و الــسياسية، والمجريــات القــانون كــمح فــي العــسكري التــدخل )أ ٢( المنطقــة هــذه فــي األولــين العنــصرين

 وغير ثابتة بطريقة القانون حكم تطبيق مدى على تدل التي المعايير يقدمان القضائي، النظام مصداقية )ب
 علــى التنظيميـة القيــود )ج ٢( المتغيـر .التجــاري للقـانون الفعــال للتنفيـذ بالنــسبة ضـروري اًأيــض وهـذا منحـازة،

 يــدل العقــود، تنفيــذ )د ٢( روالمتغيــ الملكيــة، حقــوق إثبــات ســهولة مــدى حــول اتمعلومــ يقــدم ،العقــارات بيــع
 )ج ٢( العنــصر مــن كــل يتكــون .القــانون بواســطة بحريــة عليهــا التعاقــد تــم التــي العقــود حمايــة إمكانيــة علــى

 .يفوالتكـال األحكـام إصـدار فـي والتـأخير اإلجـراءات، عدد لقياس أخرى فرعية متغيرات من )د ٢( والعنصر
 لحمايـــة القـــضائي النظـــام قـــدرة تـــدهور إلـــى تـــؤدي اجـــد ومكلفـــة ًطـــويال اًوقتـــ تأخـــذ والتـــي الكثيـــرة اإلجـــراءات
  .بحرية عليها التعاقد تم التي االتفاقيات

 فـي جـاءت .المجـال هـذا فـي اقةالـسب هـي الخلـيج دول عـام بـشكل .المنطقة هذه نتائج يظهر ٣ الجدول
 هــي األضــعف والــدول والكويــت، عمــان، وســلطنة الـسعودية، العربيــة المملكــة مــن كــل األولــى الثالثــة المراكـز

  .والعراق والسودان الصومال،
  

  القوية ا\موال إلى الوصول ):٣( رقم المنطقة

 قيمــة مــن ويقلــل ،التجــارة مــن بالعائــدات يــضر القويــة األمــوال وغيــاب .للتبــادل بالنــسبة ًأساســية األمــوال تعتبــر
ــتفظ الملكيـــة ــاب المحـ ــي هـ ــة أدوات فـ ـــر .ماليـ ــة األمـــوال تعتب ـــة ًأساســـية القويـ ــالي ،الملكيـــة حقـــوق لحماي ـــة وبالتـ  الحري

 بنــزع تقــوم الحــال واقــع فــي فهــي مــصروفاتها، لتمويــل الماليــة األوراق بطباعــة الحكومــات تقــوم عنــدما .االقتــصادية
 المعـدالت ).أ ٣ المتغيـر فـي قياسـها تـم( التـضخم إلـى يـؤدي وهـذا .للمـواطنين االقتـصادية الحريـة ومخالفـة الملكية
ــر ب ٣ المتغيــــر( للتــــضخم والمتقلبــــة العاليــــة ــعار تــــشويه إلــــى تــــؤدي )ج ٣ والمتغيــ ـــود وتغييــــر النــــسبية، األســ  البنـ

 بطريقــة للمــستقبل التخطــيط والــشركات األفــراد علــى اًتقريبــ المــستحيل مــن وتجعــل األمــد، طويلــة للعقــود األساســية
 وبنـــك محلـــي بنـــك حـــساب عبـــر األخـــرى العمـــالت اســـتخدام ســـهولة لقيـــاس )د ٣( العنـــصر تـــصميم تـــم .منطقيـــة
  .ةريُبح العمالت مختلف على ويحصل يتبادل أن للفرد يمكن هل أنه بمعنى أجنبي،

 ولبنــان، ،الكويــت مــن كــل الفئــة لهــذه المتقدمــة المراكــز فــي جــاء .المنطقــة هــذه نتــائج ٤ الجــدول يوضــح
  .التصنيف هذا أسفل في وموريتانيا وليبيا العراق، وجاء .٤الثالث المركز في وفلسطين البحرين وتعادلت
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َالدولي المستوى على التجارة في الحرية ):٤( رقم المنطقة ُّ  

 الحـديث عالمنـا فـي االقتصادية للحرية األساسية المكونات من الوطنية الحدود عبر التبادل حرية تعتبر
 المنطقـة هـذه مكونـات تـصميم تـم وقد .والنقل لالتصاالت المنخفضة تكلفةوال العالية بالتكنولوجيا يتميز الذي

َالـدولي التبـادل علـى تـؤثر التـي العوائـق مـن متنوعة مجموعة لقياس ، أ ٤( الجمركيـة التعريفـة تتـضمن والتـي 
 ٤( األمـوال ورؤوس الـصرف معـدالت علـى والرقابة ،)ب ٤( الصرف أسعار وانحرافات ،)الفرعية ومكوناتها

ــون أن يجــــب ).ج ـــراد يكــ ـــي لألفـ ـــالم فـ ــق العربــــي العـ ـــع الحــ ــة والــــشراء للبيـ ــب :بحريــ ـــون أن يجــ ــتطاعة يكـ  باســ
 العــالم، فــي آخــر شــخص أي ومــن الــبعض بعــضهم مــن يرغبونهــا التــي المنتجــات شــراء العــرب المــستهلكين

  .ةَوليالد األسواق وفي العربي العالم في منتجاتهم بيع العرب المنتجين بمقدور يكون أن ويجب
 جـاءت حـين فـي .والعـراق ،والبحـرين الـيمن، :هـي الرائـدة الـدول .المنطقة هذه نتائج يظهر )٥( الجدول
  .القائمة أسفل في ،سورياو ،وتونس الصومال،

  

  التجارية وا\عمال والعمل ا�ئتمان تنظيم ):٥( رقم المنطقة

 فإنهـا وعيـالط التبـادل فـي للمـشاركة يـةالحر وتعتـرض األسـواق إلـى الـدخول واللوائح القوانين تقيد عندما
 التبــادل فــي الحريــة مـن تحــد التــي التنظيميــة العوائـق علــى المؤشــر هــذا يحتـوي .االقتــصادية الحريــة مــن تقلـل

ــان، بواســــطة التجــــاري ــل، االئتمــ ـــواق والعمــ ــات وأسـ ـــأن ومــــن .المنتجــ ــق أن نيالــــروت شـ ــالتوس يخنــ ـــاري عــ  التجـ
  .ظيفالتو وفرص التجارية والمبادرات

 علــى قــادرين األفــراد يكــون أن يجــب .المحلــي االئتمــان ســوق فــي األحــوال )أ ٥( األول العنــصر يعكــس
ــرارات اتخـــاذ ــي تناســـبهم التــــي القــ ــواق فــ ــان أســ ــع والتعامـــل االئتمــ ـــارة المؤســــسات مــ ــم .بحريــــة المخت ــصميم تــ  تــ

 تحديــده يــتم كــان إذا مــا أو ،االئتمــان دتحــد أن الحــرة لألســواق تــسمح الحكومــة كانــت إذا مــا لقيــاس المكونــات
 التجاريـــة والـــشركات لألفـــراد الـــةالفع وبالتكلفـــة ،المناســـب الوقـــت فـــي اًمتـــوفر االئتمـــان كـــان إذا ومـــا  ،اسياســـي
 نــصيب مــن كانــت التــصنيف هــذا فــي األولــى الثالثــة المراكــز .ةبحريــ عليهــا للحــصول تــسعى والتــي ،لــةالمؤه
  .والجزائر ،سورياو ليبيا، في كانت نقاط لأق .والسعودية ،والبحرين ،لبنان

 وأصــحاب الللعمــ بالنــسبة االقتــصادية الحريــة فــي )ب ٥( العمــل ســوق قــوانين مــن عديــدة أنــواع تتــدخل
 العمـــل أصـــحاب يكـــون وأن يرغبـــون، مـــن مـــع العمـــل علـــى قـــادرين األفـــراد يكـــون أن الـــضروري مـــن .العمـــل
 وقوانين العمل، ساعات في والصرامة التوظيف، صعوبة لتشم المتغيرات .يرغبون من توظيف على قادرين

 حريــة حيــث مــن الرائــد المركــز فــي كانــت البحــرين .اإلجباريــة العــسكرية والخدمــة العمــل مــن الفــصل وتكــاليف
  .النقاط أقل من كانتا والجزائر مصر .والكويت عمان سلطنة تليها العمل، سوق

 المنظمـــة القـــوانين مثـــل مثلهـــا االقتـــصادية بالحريـــة )ج ٥( التجاريـــة لألنـــشطة المنظمـــة القـــوانين تـــرتبط
 فــي هــا، فييرغبــون التــي الــشركات فــتح علــى قــادرين األفــراد يكــون أن يجــب .العمــل وأســواق االئتمــان ألســواق
 علــى للتعـرف التجاريــة لألعمـال الثانويـة مكونــاتال تـصميم تـم .هــذا يريـدون عنـدما ٕواقفالهــا المرغـوب، الوقـت
ــذي المـــدى ــق فيــــه تحـــد الــ ــة العوائـ ــام مـــن البيروقراطيــــة واإلجـــراءات التنظيميــ  )١ ج ٥( التجاريــــة األعمـــال قيــ

 مــع العــراق، فــي كــان أداء أســوأ .والــسعودية تــونس تليهــا األول، المركــز البحــرين حققــت ).٢ ج ٥( ٕواغالقهــا
  .بعدها وفلسطين القمر جزر
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 وجـاءت النتـائج، أفـضل تحقيـق مـن امع بشكل ولبنان الخليج دول نتتمك عام بشكل القوانين حيث من
 ســـورياو ومــصر الـــسودان فــي كـــان لمعــد أقـــل عمــان، وســـلطنة الــسعودية تليهـــا األول، المركــز فـــي البحــرين
  .والعراق
  
  ُةــمــاتــالخ

ـــالم يمتلــــك ــتنوع العربــــي العـ ــصادية، الحريــــة فــــي اًكبيــــر اًــ ــع االقتــ ــود مــ ــة مــــستويات وجــ  الحريــــة مــــن عاليــ
ــي االقتــــصادية ــسبي متدنيــــة مــــستويات ذات وأخــــرى ،دولالــــ بعــــض فــ  ذات الــــدول هــــذه أن المؤســــف ومــــن .انــ
 كانــت .االقتـصادية للحريــة المعروفـة المنــافع مـن مواطنيهــا تحـرم االقتــصادية الحريـة مــن المتدنيـة المـستويات
 التـي التحـديات ىإلـ بالنظر اًكبير اًإنجاز يعتبر ذاته بحد وهذا .ًثابتة المنطقة في االقتصادية الحرية مستويات
 ــالتغيرات إلــى بــالنظر األســئلة مــن بــالكثر اًمليئــ المــستقبل زال مــا  .األخيــرة الــسنوات خــالل المنطقــة واجهتهــا
  .تتطور زالت ما التي الكبيرة
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 البيانات جداول

 ءاألعـضا )٢٢( الـدول بيانـات يتـضمن العربي العالم في االقتصادية الحرية تقرير في المنشور المؤشر
 ،العـــالم فـــي االقتـــصادية الحريـــة تقريـــر فـــي منهـــا ة دولـــةعـــشر إحـــدى تظهـــر كمـــا .العربيـــة الـــدول جامعـــة فـــي

 فــي الطفيــف الفــرق مــن الــرغم علــى كبيــر، بــشكل متــشابه المؤشــرين كــال فــي الــدول لهــذه النــسبي والتــصنيف
 حـساب وتـم .العربي العالم في االقتصادية الحرية تقرير في المنشور المؤشر في المستخدمة المكونات قائمة

 احتـساب يـتم لـم .العربـي العـالم فـي االقتـصادية الحريـة تقريـر في الواردة عشر الستة للدول اإلجمالي المعدل
  .بيانات وجود عدم إلى بالنظر الباقية للدول العام المعدل

 إلـــى افةباإلضـــ ،تحليلهـــا تـــم التـــي الخمـــس المنـــاطق مـــن واحـــدة لكـــل عالمـــات تقـــديم تـــم الـــدول، لجميـــع
 وهـي ١٠:١٠ مـن قيمـة ذات هـي المؤشر في العالمات جميع .البيانات رتوف بحسب عنصر، لكل عالمات

 الحريـة مـن أكبـر مـستويات إلـى تـشير العاليـة العالمـات .عالمـة أقـل وهـي )٠( وصـفر ممكنة، عالمة أعلى
  .االقتصادية
 المـستخدمة المنهجية فيها بما ،المكونات من واحد كل عن ًتفصيال أكثر توصيف على الحصول يمكن

  ".البيانات ومصادر إيضاحات" الملحق من العالمات، لحساب
  

  للباحثين المتوفرة البيانات
 البيانـات إلـى ضـافةباإل التقريـر، هـذا فـي المنـشورة العالمـات جميع فيها بما للبيانات، الكاملة المجموعة

ـــي ـــ ــ ــ ـــا التـــ ـــ ــ ــ ــــم عليهـــ ــ ــ ـــ ـــساب تــ ــ ـــ ــ ــذه حـــ ـــ ــ ــ ــات، هــــ ــ ـــ ــ ـــن العالمــــ ــ ــ ـــ ــصول يمكـــ ــ ـــ ــ ــ ــاعلي الحــ ـــ ــ ــ ــــ هــــ ــ ـــ ــ ــن اًمجانــ ــ ـــ ــ ــ ــع مــ ــ ــ ـــ ــ  الموقــ
)http://www.freetheworld.com(، ــة وفــــي ــى للحــــصول صــــعوبة أي  وجــــودحالــ ــى البيانــــات علــ  يرجــ

  freetheworld@fraserinstitute.cor :التالي العنوان على بنا االتصال
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  الع1مات والتصنيفات الشاملة للحرية اقتصادية: ١الجدول 
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٢٠٠٩                        

  ٦.٠    ٧.٧  ٧.٦  ٧.٤    ٦.٨  ٦.٦  ٦.٨  ٨.١  ٥.٥  الع1مة

  ١٤    ٢  ٣  ٦    ٩  ١١  ٩  ١  ١٦  التصنيف

                        

٢٠٠٨                        

  ٦.٤    ٧.٦  ٧.٨  ٧.٥    ٦.٨  ٦.٥  ٦.٩  ٨.٠  ٥.٤  الع1مة

  ١٣    ٣  ٢  ٤    ١٠  ١١  ٩  ١  ١٦  التصنيف

                        

٢٠٠٧                        

  ٦.٤    ٧.٧  ٧.٨  ٧.٦    ٧.٠      ٨.٠  ٥.٥  الع1مة

  ١٢    ٣  ٢  ٥    ١٠      ١  ١٥  التصنيف

                        

٢٠٠٦                        

  ٦.٢    ٧.٥  ٧.٩  ٧.٦    ٦.٨      ٨.٠  ٥.٦  الع1مة

  ١٣    ٦  ٢  ٤    ١٠      ١  ١٤  التصنيف

                        

٢٠٠٥                        

  ٦.٦    ٧.٦  ٧.٨  ٧.٧    ٦.٧      ٨.٠  ٥.٣  الع1مة

  ١١    ٥  ٣  ٤    ١٠      ٢  ١٥  التصنيف

                        

٢٠٠٤                        

  ٦.٥    ٧.٧  ٧.٩  ٧.٦    ٦.٥      ٧.٩  ٥.٢  الع1مة

  ١١    ٥  ٢  ٦    ١١      ٢  ١٥  التصنيف

                        

٢٠٠٣                        

  ٦.٥    ٧.٧  ٧.٩  ٧.٦    ٦.٣      ٨.٠  ٤.٩  الع1مة

  ١٠    ٥  ٣  ٦    ١٣      ١  ١٥  التصنيف

                        

٢٠٠٢                        

  ٦.٦    ٧.٧  ٧.٩  ٧.٦    ٦.٣      ٨.١  ٤.٩  الع1مة

  ١٠    ٤  ٣  ٦    ١٢      ١  ١٥  التصنيف
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٧.٦  ٦.٥  ٥.٩      ٧.٤  ٧.٥  ٧.٢  ٦.٦      

٣  ١٣  ١٥      ٦  ٥  ٨  ١١      

                      

                      

٧.٣  ٦.٣  ٥.٧      ٧.٣  ٧.٥  ٧.٤  ٦.٥      

٧  ١٤  ١٥      ٧  ٤  ٦  ١١      

                      

                      

٧.٣    ٧.٣  ٦.٤  ٥.٩      ٧.٤  ٧.٦  ٧.٧  ٦.٦  

٨    ٨  ١٢  ١٤      ٧  ٥  ٣  ١١  

                      

                      

٧.٣    ٧.٤  ٦.٣  ٥.٥      ٧.٤  ٧.٨  ٧.٦  ٦.٥  

٩    ٧  ١٢  ١٥      ٧  ٣  ٤  ١١  

                      

                      

٧.٣    ٧.٤  ٦.٤  ٥.٦      ٧.٤  ٨.١  ٧.٥  ٦.٦  

٩    ٧  ١٣  ١٤      ٧  ١  ٦  ١١  

                      

                      

٧.٢    ٧.٣  ٦.٤  ٥.٦      ٧.٣  ٨.١  ٧.٨  ٦.٦  

٩    ٧  ١٣  ١٤      ٧  ١  ٤  ١٠  

                      

                      

٧.٢    ٧.٣  ٦.٤  ٥.٠      ٧.٣  ٨.٠  ٧.٨  ٦.٤  

٩    ٧  ١١  ١٤      ٧  ١  ٤  ١١  

                      

                      

٧.٢    ٧.٣  ٦.٣  ٥.٤      ٧.٣  ٨.٠  ٧.٨  ٦.٤  

٩    ٧  ١٢  ١٤      ٧  ٢  ٤  ١١  

  
  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٤٤

المصروفات، والضرائب وا4عمال التجارية: حجم الحكومة: ١المنطقة : ٢الجدول   
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٢٠٠٩                    

  ٧.٦  ٢.٤  ٥.٣    ٧.٩  ٢.٦  ٨.١  ٢.٨  ٢.٥  ا�نفاق العام اAستھ1كي للحكومة) أ

التحوي1ت والدعم نسبة من ) ب

  لي الناتج المحليإجما

٧.٢  ١.٥  ٧.٨    ٦.٥      ٩.١  ٧.٠  

    ٧.٠  ٠.٠    ٢.٠      ٤.٠  ٠.٠  الشركات واAستثمارات الحكومية) ج

  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٧.٠  أعلى ھامش للمعدAت الضريبية) د

  ٨.٣  ٥.٢  ٥.٠    ٦.٦  ٥.٣  ٨.٠  ٦.٥  ٤.١  ١مجموع المنطقة 

  ١  ١٣  ١٥    ٣  ١٢  ٢  ٤  ١٦  ١تصنيف المنطقة 

                    

٢٠٠٨                    

  ٧.٦  ٢.٤  ٥.٢    ٧.٩  ٢.٦  ٨.٨  ٢.٨  ٢.٤  ا�نفاق العام اAستھ1كي للحكومة) أ

التحوي1ت والدعم نسبة من ) ب

  إجمالي الناتج المحلي

٧.١  ٨.٣  ٧.٤    ٦.٤      ٩.١  ٧.١  

    ٧.٠  ٦.٠    ٤.٠      ٤.٠  ٠.٠  الشركات واAستثمارات الحكومية) ج

  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٧.٠  دAت الضريبيةأعلى ھامش للمع) د

  ٨.٢  ٦.٩  ٦.٤    ٧.١  ٥.٣  ٨.٤  ٦.٥  ٤.١  ١مجموع المنطقة 

  ٢  ٥  ٨    ٤  ١٤  ١  ٧  ١٧  ١تصنيف المنطقة 

                    

٢٠٠٧                    

  ٧.٥  ٢.٣  ٥.٥    ٧.٨  ٢.٦  ٨.٧  ٣.١  ٤.٠  ا�نفاق العام اAستھ1كي للحكومة) أ

م نسبة من التحوي1ت والدع) ب

  إجمالي الناتج المحلي

٧.٦  ٦.٨  ٧.٨    ٧.٠      ٩.٦  ٧.٥  

    ٧.٠  ٦.٠    ٤.٠      ٤.٠  ٠.٠  الشركات واAستثمارات الحكومية) ج

  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠    ١٠.٠      ١٠.٠    أعلى ھامش للمعدAت الضريبية) د

  ٨.٤  ٦.٥  ٦.٦    ٧.٢      ٦.٧  ٣.٨  ١مجموع المنطقة 

  ١  ٦  ٤    ٢      ٣  ١٥  ١تصنيف المنطقة 

                    

٢٠٠٦                    

  ٧.٢  ٢.١  ٥.٤    ٧.٤  ٢.٤  ٨.٦  ٣.٤  ٤.١  ا�نفاق العام اAستھ1كي للحكومة) أ

التحوي1ت والدعم نسبة من ) ب

  إجمالي الناتج المحلي

٧.٤  ٨.٦  ٧.٥    ٦.٣      ٩.٥  ٧.٥  

    ٧.٠  ٦.٠    ٢.٠      ٤.٠  ٠.٠  الشركات واAستثمارات الحكومية) ج

  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠    ١٠.٠      ١٠.٠    بيةأعلى ھامش للمعدAت الضري) د

  ٨.٢  ٦.٩  ٦.٥    ٦.٤      ٦.٧  ٣.٩  ١مجموع المنطقة 

  ١  ٢  ٦    ٧      ٤  ١٥  ١تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٤٥ 
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٦.٤  ٦.٧  ٦.٨  ٦.٩    ٠.٢  ٠.٠  ١.٧  ٤.٧  ٤.٥  ٢.٧      

    ٧.١          ٩.٠    ٨.١        

  ٢.٠  ٢.٠  ٢.٠          ٠.٠  ٨.٠  ٨.٠      

٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ٩.٠    ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٥.٠  ١٠.٠  

٦.١  ٥.٧  ٥.٩      ٥.١  ٦.٣  ٣.٩  ٦.٢  ٥.٨  ٦.٤      

٨  ١١  ٩      ١٤  ٦  ١٧  ٧  ١٠  ٥      

                          

                          

٤.٣  ٦.٤  ٦.٢  ٦.٨  ٥.٧    ٠.٠  ٠.٠  ١.٧  ٥.١  ٤.٥  ٢.٧    

    ٦.٨          ٩.٢  ٩.٤  ٧.٢        

  ٢.٠  ٢.٠  ٢.٠          ٠.٠  ١٠.٠  ٨.٠      

  ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ١٠.٠    ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٥.٠  

  ٧.٢  ٦.١  ٥.٥  ٦.٣      ٥.٠  ٦.٤  ٥.٣  ٦.٦  ٥.٨    

  ٣  ١١  ١٣  ١٠      ١٦  ٨  ١٤  ٦  ١٢    

                          

                          

٥.٦  ٤.٣  ٦.٤  ٦.٣  ٧.٤  ٦.٢    ٠.٠  ٠.٠  ١.٥  ٤.٨  ٤.٥  ٢.٥  

    ٧.٢          ٩.٣  ٩.٤  ٧.٨        

  ٢.٠  ٢.٠  ٢.٠          ٠.٠  ١٠.٠  ٨.٠      

  ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ٨.٠    ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٥.٠  

  ٦.٣    ٦.١  ٥.٦  ٥.٨      ٥.٠  ٦.٤  ٥.٢  ٦.٦  ٥.٨  

  ٨    ٩  ١٢  ١٠      ١٤  ٧  ١٣  ٤  ١٠  

                          

                          

٥.٦  ٤.٣  ٦.٤  ٦.٢  ٧.٠  ٦.٠    ٠.٠  ١.٦  ٠.٦  ٤.٦  ٤.٦  ٢.٧  

    ٧.٤          ٩.٢  ٩.٤  ٨.١        

  ٢.٠  ٢.٠  ٠.٠          ٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠      

  ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ٨.٠      ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٥.٠  

  ٦.٣    ٦.١  ٥.٦  ٥.٠      ٥.٠  ٦.٩  ٥.٠  ٦.٧  ٥.٥  

  ٨    ٩  ١٠  ١٢      ١٢  ٢  ١٢  ٤  ١١  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٤٦

  المصروفات، والضرائب وا4عمال التجارية: حجم الحكومة: ١المنطقة : ٢تابع الجدول 
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٢٠٠٥                    

  ٧.٣  ٢.١  ٦.٤    ٧.٣  ٣.٠  ٨.٣  ٢.٩  ٤.٢  ا�نفاق العام اAستھ1كي للحكومة) أ

 التحوي1ت والدعم نسبة من) ب

  إجمالي الناتج المحلي

  ٧.٨  ٧.٩  ٦.٤    ٨.١      ٩.٥  

    ٧.٠  ٦.٠    ٠.٠      ٤.٠  ٢.٠  الشركات واAستثمارات الحكومية) ج

  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠    ٨.٠      ١٠.٠    أعلى ھامش للمعدAت الضريبية) د

  ٨.٤  ٦.٨  ٦.٧    ٥.٩      ٦.٦  ٣.١  ١مجموع المنطقة 

  ١  ٣  ٤    ١٠      ٥  ١٥  ١تصنيف المنطقة 

                    

٢٠٠٤                    

  ٧.٣  ١.٦  ٥.٧    ٧.٣  ٢.٨  ٧.٩  ٢.٩  ٤.٠  ا�نفاق العام اAستھ1كي للحكومة) أ

التحوي1ت والدعم نسبة من ) ب

  إجمالي الناتج المحلي

  ٨.٣  ٨.٠  ٨.٦    ٨.٣      ٩.٥  

    ٧.٠  ٢.٠    ٠.٠      ٤.٠  ٢.٠  الشركات واAستثمارات الحكومية) ج

  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠    ٧.٠      ١٠.٠    أعلى ھامش للمعدAت الضريبية) د

  ٨.٦  ٦.٦  ٥.٨    ٥.٦      ٦.٦  ٣.٠  ١مجموع المنطقة 

  ١  ٣  ٨    ١٠      ٣  ١٥  ١تصنيف المنطقة 

                    

٢٠٠٣                    

  ٦.٩  ١.٥  ٥.٠    ٧.٤  ٢.٦  ٧.٧  ٣.٠  ٣.٩  ا�نفاق العام اAستھ1كي للحكومة) أ

التحوي1ت والدعم نسبة من ) ب

  إجمالي الناتج المحلي

  ٨.٤  ٧.٨  ٩.٢    ٨.٤      ٨.٩  

    ٧.٠  ٢.٠    ٠.٠      ٤.٠  ٢.٠  الشركات واAستثمارات الحكومية) ج

  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠    ٧.٠      ١٠.٠    أعلى ھامش للمعدAت الضريبية) د

  ٨.٥  ٦.٦  ٥.٨    ٥.٧      ٦.٥  ٢.٩  ١مجموع المنطقة 

  ١  ٢  ٧    ٨      ٣  ١٥  ١تصنيف المنطقة 

                    

٢٠٠٢                    

  ٦.٧  ١.٨  ٥.١    ٧.٥  ٣.٠  ٦.٩  ٣.٣  ٤.١   للحكومةا�نفاق العام اAستھ1كي) أ

التحوي1ت والدعم نسبة من ) ب

  إجمالي الناتج المحلي

  ٨.٧  ٦.٩  ٩.٣    ٨.٤      ٩.٨  

    ٧.٠  ٢.٠    ٠.٠      ٤.٠  ٢.٠  الشركات واAستثمارات الحكومية) ج

  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠    ٧.٠      ١٠.٠    أعلى ھامش للمعدAت الضريبية) د

  ٨.٥  ٦.٤  ٥.٩    ٥.٧      ٦.٨  ٣.١  ١مجموع المنطقة 

  ١  ٣  ٨    ٩      ٢  ١٥  ١تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٤٧ 
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٥.٦  ٤.٣  ٦.٢  ٦.٠  ٦.٧  ٥.٩    ٠.٠  ٤.٢  ٠.٣  ٤.٤  ٦.٠  ٢.٥  

    ٧.٥          ٩.٢  ٩.٤  ٨.١        

  ٢.٠  ٢.٠  ٢.٠          ٠.٠  ١٠.٠  ٨.٠      

  ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ٨.٠      ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٥.٠  

  ٦.٣    ٦.١  ٥.٦  ٥.٦      ٥.٠  ٧.٨  ٤.٩  ٦.٦  ٦.٣  

  ٧    ٩  ١١  ١١      ١٣  ٢  ١٤  ٥  ٧  

                          

                          

٥.٦  ٤.٦  ٥.٨  ٦.٠  ٦.٠  ٧.٥    ٠.٠  ٣.٠  ٠.٦  ٤.٥  ٥.٥  ٣.٨  

    ٧.٦          ٩.٢  ٩.٤  ٧.٧        

  ٠.٠  ٢.٠  ٢.٠          ٠.٠  ١٠.٠  ٨.٠      

  ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ٨.٠      ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٥.٠  

  ٦.٣    ٥.٣  ٥.٧  ٥.٣      ٥.٠  ٧.٤  ٥.٠  ٦.٦  ٦.٢  

  ٦    ١١  ٩  ١١      ١٣  ٢  ١٣  ٣  ٧  

                          

                          

٥.٦  ٥.١  ٥.١  ٥.٩  ٦.٤  ٨.٠    ٠.٠  ٠.٠  ٠.٧  ٤.٧  ٣.٣  ٣.٩  

    ٧.٦          ٩.٢  ٩.٤  ٨.٠        

  ٠.٠  ٢.٠  ٠.٠          ٠.٠  ٨.٠  ٨.٠      

  ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ٨.٠      ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٥.٠  

  ٦.٣    ٥.٠  ٥.٦  ٤.٨      ٥.٠  ٦.٤  ٥.٠  ٦.٢  ٥.٤  

  ٥    ١١  ٩  ١٤      ١١  ٤  ١١  ٦  ١٠  

                          

                          

٥.٧  ٤.٨  ٥.١  ٥.٨  ٦.٧  ٨.٣    ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٤.٧  ٥.٣  ٥.١  

    ٧.٦          ٩.٢  ٩.٤  ٧.٧        

  ٠.٠  ٢.٠  ٠.٠          ٠.٠  ٨.٠  ٨.٠      

  ٧.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ٨.٠      ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٥.٠  

  ٦.٣    ٥.٠  ٥.٦  ٤.٩      ٥.٠  ٦.٤  ٤.٩  ٦.١  ٦.١  

  ٥    ١١  ١٠  ١٣      ١١  ٣  ١٣  ٦  ٦  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٤٨

  قوانين التجارة واقتصاد وأمن حقوق الملكية: ٢المنطقة : ٣الجدول 
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٢٠٠٩                    
  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٥.٠  ٥.٨  ٧.٥  ٥.٠  ٥.٠  التدخل العسكري في حكم القانون والمجريات السياسية) أ

  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٢.٥  ٥.٨  ٤.٢  ٥.٠  ٨.٣  ٥.٠  نونيمصداقية النظام القا) ب
  ٨.١  ٨.٦  ٨.١  ٨.٣  ٨.٧  ٧.٤  ٧.٠  ٩.٦  ٧.٤  القيود التنظيمية على بيع العقارات) ج

  ٦.٥  ٦.٥  ٧.٠  ٨.٠  ٧.٠  ٧.٠  ٨.٠  ٩.٥  ٥.٠   عدد ا�جراءات-١
  ٩.٧  ٩.٤  ٩.٨  ٩.٥  ٩.٣  ٩.٦  ٩.٨  ٩.٧  ٩.٥  )أيام( الوقت -٢
  ٨.١  ٩.٩  ٧.٦  ٧.٥  ٩.٧  ٥.٧  ٣.٢  ٩.٧  ٧.٧  )من قيمة العقار(%  التكلفة -٣

  ٦.٤  ٥.٩  ٦.٤  ٥.٩  ٥.٤  ٤.٨  ٥.٦  ٦.٠  ٦.٠  التنفيذ القانوني للعقود) د
  ٤.٨  ١.٨  ٤.٥  ١.٦  ٣.٩  ٤.١  ٣.٤  ٢.٣  ٢.٧   عدد ا�جراءات-١
  ٥.٥  ٦.٦  ٥.٧  ٧.٠  ٣.٣  ١.٧  ٧.١  ٦.١  ٦.١  )أيام( الوقت -٢
  ٨.٩  ٩.٤  ٨.٨  ٩.٠  ٩.١  ٨.٧  ٦.٢  ٩.٦  ٩.٣  )من الدين(%  التكلفة -٣

  ٦.١  ٧.٨  ٧.٤  ٤.٢  ٦.٢  ٥.٦  ٦.٣  ٧.٢  ٥.٩  ٢ع'مات المنطقة 
  ١٤  ٣  ٧  ٢١  ١٣  ١٨  ١٢  ٩  ١٥  ٢تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٨                    

  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٥.٠      ٥.٠  ٥.٠  التدخل العسكري في حكم القانون والمجريات السياسية) أ
  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٢.٥  ٥.٨      ٨.٣  ٥.٠  مصداقية النظام القانوني) ب
  ٨.١  ٨.٦  ٧.٧  ٨.٦  ٨.٧  ٧.٤  ٧.٠  ٩.٦  ٦.٨  القيود التنظيمية على بيع العقارات) ج

  ٦.٥  ٦.٥  ٦.٥  ٨.٠  ٧.٠  ٧.٠  ٨.٠  ٩.٥  ٣.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٩.٧  ٩.٤  ٩.٨  ٩.٩  ٩.٣  ٩.٦  ٩.٨  ٩.٧  ٩.٥  )أيام( الوقت -٢
  ٨.١  ٩.٩  ٦.٧  ٧.٩  ٩.٧  ٥.٧  ٣.٢  ٩.٧  ٧.٦  )من قيمة العقار(%  التكلفة -٣

  ٦.٤  ٦.٠  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٣  ٤.٨  ٥.٦  ٦.٠  ٦.٠  التنفيذ القانوني للعقود) د
  ٤.٨  ١.٨  ٤.٣  ١.٦  ٣.٦  ٤.١  ٣.٤  ٢.٣  ٢.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٥.٥  ٦.٦  ٥.٧  ٧.٠  ٣.٣  ١.٧  ٧.١  ٦.١  ٦.١  )أيام( الوقت -٢
  ٨.٩  ٩.٦  ٨.٨  ٨.٨  ٩.١  ٨.٧  ٦.٢  ٩.٦  ٩.٣  )من الدين(%  التكلفة -٣

  ٦.١  ٧.٨  ٧.٢  ٤.٢  ٦.٢  ٦.١  ٦.٣  ٧.٢  ٥.٧  ٢ع'مات المنطقة 
  ١٥  ٣  ١٠  ٢١  ١٤  ١٥  ١٣  ١٠  ١٨  ٢تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٧                    

  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٥.٠      ٥.٠  ٥.٠  التدخل العسكري في حكم القانون والمجريات السياسية) أ
  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٢.٥  ٥.٨      ٨.٣  ٥.٠  مصداقية النظام القانوني) ب
  ٨.١  ٨.٦  ٧.٧  ٨.٦  ٨.٢  ٧.٤  ٧.٠  ٩.٦  ٦.٨  د التنظيمية على بيع العقاراتالقيو) ج

  ٦.٥  ٦.٥  ٦.٥  ٨.٠  ٧.٠  ٧.٠  ٨.٠  ٩.٥  ٣.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٩.٧  ٩.٤  ٩.٨  ٩.٩  ٨.٠  ٩.٦  ٩.٨  ٩.٧  ٩.٥  )أيام( الوقت -٢
  ٨.١  ٩.٩  ٦.٧  ٨.٠  ٩.٧  ٥.٧  ٣.٢  ٩.٧  ٧.٦  )من قيمة العقار(%  التكلفة -٣

  ٦.٤  ٦.٠  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٣  ٤.٨  ٥.٦  ٦.٠  ٦.٠  وني للعقودالتنفيذ القان) د
  ٤.٨  ١.٨  ٤.٣  ١.٦  ٣.٦  ٤.١  ٣.٤  ٢.٣  ٢.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٥.٥  ٦.٦  ٥.٧  ٧.٠  ٣.٣  ١.٧  ٧.١  ٦.١  ٦.١  )أيام( الوقت -٢
  ٨.٩  ٩.٦  ٨.٨  ٨.٨  ٩.١  ٨.٧  ٦.٢  ٩.٦  ٩.٣  )من الدين(%  التكلفة -٣

  ٦.١  ٧.٨  ٧.٢    ٦.١  ٦.١  ٦.٣  ٧.٢  ٥.٧  ٢ع'مات المنطقة 
  ١٣  ٣  ٩    ١٣  ١٣  ١٢  ٩  ١٧  ٢تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 
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٦.٧  ٥.٨  ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ١.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٥.٠  
٣.٣  ٥.٨  ٦.٧  ٨.٣  ٨.٣  ٤.٢  ٠.٨  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٣.٣  ٦.٧  

  ٨.٧  ٨.٨  ٩.٨  ٨.٧  ٦.٤  ٨.٨    ٩.٨  ٨.٤  ٩.٥  ٨.١  ٨.٨  
  ٧.٥  ٧.٠  ١٠.٠  ٨.٥  ٨.٥  ٧.٥    ٩.٥  ٥.٥  ٩.٥  ٦.٥  ٨.٥  
  ٩.٨  ٩.٥  ١٠.٠  ٩.٦  ٩.٨  ٩.٩    ١٠.٠  ٩.٨  ٩.٨  ٩.٥  ٩.٥  
  ٨.٨  ٩.٨  ٩.٤  ٨.٠  ٠.٨  ٩.٠    ١٠.٠  ٩.٩  ٩.٠  ٨.٤  ٨.٣  
  ٧.٢  ٦.٣  ٦.٠  ٦.٧  ٤.٧  ٥.١    ٦.٢  ٦.٤  ٥.٩  ٦.٥  ٦.٧  
  ٥.٠  ٣.٢  ٢.٠  ٤.٣  ٠.٧  ١.١    ٣.٤  ٣.٤  ١.٦  ٤.١  ٢.٧  
  ٧.٠  ٦.٤  ٦.٨  ٦.٦  ٤.٣  ٤.٨    ٦.١  ٦.٦  ٦.٤  ٦.٣  ٨.١  
  ٩.٥  ٩.٣  ٩.١  ٩.٣  ٨.٩  ٩.٤    ٩.٠  ٩.٣  ٩.٦  ٩.١  ٩.٢  

٦.٥  ٦.٧  ٧.٧  ٧.٦  ٥.٧  ٤.٥  ١.٣  ٨.٢  ٧.٥  ٨.٠  ٧.٤  ٥.٥  ٥.٨  
١١  ١٠  ٤  ٥  ١٧  ٢٠  ٢٢  ١  ٦  ٢  ٧  ١٩  ١٦  

                          
                          

٦.٧    ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ١.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧    ٥.٠  
٣.٣    ٦.٧  ٨.٣  ٨.٣  ٤.٢  ٠٨  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣    ٦.٧  

  ٨.٧  ٨.٧  ٩.٤  ٨.٧  ٦.٤  ٨.٨    ٩.٨  ٨.٤  ٩.٥  ٨.١  ٨.٨  
  ٧.٥  ٧.٠  ٩.٠  ٨.٥  ٨.٥  ٧.٥    ٩.٥  ٥.٥  ٩.٥  ٦.٥  ٨.٥  
  ٩.٨  ٩.٤  ٩.٩  ٩.٦  ٩.٨  ٩.٩    ١٠.٠  ٩.٨  ٩.٨  ٩.٥  ٩.٥  
  ٨.٨  ٩.٧  ٩.٤  ٨.٠  ٠.٨  ٩.٠    ١٠.٠  ٩.٩  ٩.٠  ٨.٤  ٨.٣  
  ٧.١  ٦.٠  ٥.٧  ٦.٧  ٤.٧  ٥.١    ٦.١  ٦.٤  ٥.٩  ٦.٥  ٦.٧  
  ٤.٨  ٣.٢  ١.٨  ٤.٣  ٠.٧  ١.١    ٣.٢  ٣.٤  ١.٦  ٤.١  ٢.٧  
  ٧.٠  ٥.٦  ٦.٣  ٦.٦  ٤.٣  ٤.٨    ٦.١  ٦.٦  ٦.٤  ٦.٣  ٨.١  
  ٩.٥  ٩.٣  ٩.١  ٩.٣  ٨.٩  ٩.٤    ٩.٠  ٩.٣  ٩.٦  ٩.١  ٩.٢  

٦.٤  ٧.٤  ٧.٥  ٧.٦  ٥.٧  ٤.٥  ١.٣  ٨.٢  ٧.٥  ٨.٠  ٧.٤  ٧.٧  ٥.٨  
١٢  ٨  ٦  ٥  ١٨  ٢٠  ٢٢  ١  ٦  ٢  ٨  ٤  ١٧  

                          
                          

٦.٧    ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ١.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧    ٥.٠  
٣.٣    ٦.٧  ٨.٣  ٨.٣  ٤.٢  ٠.٨  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣    ٦.٧  

  ٨.٧  ٨.٦  ٩.٤  ٨.٧  ٦.٣  ٨.٨    ٩.٥  ٨.٤  ٩.٥  ٨.١  ٨.٨  
  ٧.٥  ٧.٠  ٩.٠  ٨.٥  ٨.٥  ٧.٥    ٨.٥  ٥.٥  ٩.٥  ٦.٥  ٨.٥  
  ٩.٨  ٩.٣  ٩.٩  ٩.٦  ٩.٧  ٩.٩    ١٠.٠  ٩.٨  ٩.٨  ٩.٥  ٩.٥  
  ٨.٧  ٩.٦  ٩.٤  ٨.٠  ٠.٨  ٩.٠    ١٠.٠  ٩.٩  ٩.٠  ٨.٤  ٨.٣  
  ٧.١  ٦.٠  ٥.٧  ٦.٧  ٤.٧  ٥.١    ٦.١  ٦.٤  ٥.٩  ٦.٥  ٦.٦  
  ٤.٨  ٣.٢  ١.٨  ٤.٣  ٠.٧  ١.١    ٣.٢  ٣.٤  ١.٦  ٤.١  ٢.٧  
  ٧.٠  ٥.٦  ٦.٣  ٦.٦  ٤.٣  ٤.٨    ٦.١  ٦.٦  ٦.٤  ٦.٣  ٧.٨  
  ٩.٥  ٩.٣  ٩.١  ٩.٣  ٨.٩  ٩.٤    ٩.٠  ٩.٣  ٩.٦  ٩.١  ٩.٢  

٦.٤    ٧.٥  ٧.٦  ٥.٧  ٤.٥  ١.٣  ٨.١  ٧.٥  ٨.٠  ٧.٤  ٧.٧  ٥.٨  
١١    ٦  ٥  ١٧  ١٩  ٢٠  ١  ٦  ٢  ٨  ٤  ١٦  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥٠

  قوانين التجارة واقتصاد وأمن حقوق الملكية: ٢المنطقة : ٣تابع الجدول 
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٢٠٠٦                    
  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٥.٠      ٥.٠  ٥.٠  التدخل العسكري في حكم القانون والمجريات السياسية) أ

  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٢.٥  ٦.٧      ٨.٣  ٥.٠  مصداقية النظام القانوني) ب
  ٨.١  ٨.٦  ٧.٧  ٨.٦  ٧.٦  ٧.٤  ٧.٠  ٩.٦  ٦.٨  القيود التنظيمية على بيع العقارات) ج

  ٦.٥  ٦.٥  ٦.٥  ٨.٠  ٧.٠        ٣.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٩.٧  ٩.٢  ٩.٨  ٩.٩  ٨.٠        ٩.٥  )أيام( الوقت -٢
  ٨.١  ٩.٨  ٦.٧  ٧.٨  ٧.٨        ٧.٦  )من قيمة العقار(%  التكلفة -٣

  ٦.٤  ٦.٠  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٣  ٤.٨  ٥.٦  ٦.٠  ٦.٠  التنفيذ القانوني للعقود) د
  ٤.٨  ١.٨  ٤.٣  ١.٦  ٣.٦        ٢.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٥.٥  ٦.٦  ٥.٧  ٧.٠  ٣.٣        ٦.١  )أيام( الوقت -٢
  ٨.٩  ٩.٦  ٨.٨  ٨.٨  ٩.١        ٩.٣  )من الدين(%  التكلفة -٣

  ٦.١  ٧.٨  ٧.٢    ٦.٢  ٦.١  ٦.٣  ٧.٢  ٥.٧  ٢ع'مات المنطقة 
  ١٤  ٣  ٩    ١٣  ١٤  ١٢  ٩  ١٧  ٢تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٥                    

  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٥.٠      ٥.٠  ٥.٠  التدخل العسكري في حكم القانون والمجريات السياسية) أ
  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٢.٥  ٦.٧      ٨.٣  ٥.٠  مصداقية النظام القانوني) ب
  ٨.١  ٨.٥  ٧.٧  ٨.٦  ٧.٦  ٧.٤  ٧.٠  ٩.٦  ٦.٨  القيود التنظيمية على بيع العقارات) ج

  ٦.٥  ٦.٥  ٦.٥    ٧.٠        ٣.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٩.٧  ٩.٢  ٩.٨    ٨.٠        ٩.٥  )أيام( الوقت -٢
  ٨.١  ٩.٨  ٦.٧    ٧.٨        ٧.٦  )من قيمة العقار(%  التكلفة -٣

  ٦.٤  ٦.٠  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٣  ٤.٨  ٥.٦  ٦.٠  ٦.٠  التنفيذ القانوني للعقود) د
  ٤.٨  ١.٨  ٤.٣    ٣.٦        ٢.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٥.٥  ٦.٦  ٥.٧    ٣.٣        ٦.١  )أيام( الوقت -٢
  ٨.٩  ٩.٦  ٨.٨    ٩.١        ٩.٣  )من الدين(%  التكلفة -٣

  ٦.١  ٧.٨  ٧.٢    ٦.٢  ٦.١  ٦.٣  ٧.٢  ٥.٧  ٢ع'مات المنطقة 
  ١٤  ٣  ٩    ١٣  ١٤  ١٢  ٩  ١٧  ٢تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٤                    

  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٥.٠      ٥.٠  ٥.٠  التدخل العسكري في حكم القانون والمجريات السياسية) أ
  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٢.٥  ٦.٧      ٨.٣  ٥.٠  مصداقية النظام القانوني) ب
  ٨.١  ٨.٥  ٧.٧  ٨.٦  ٧.٦  ٧.٤  ٧.٠  ٩.٦  ٦.٨  القيود التنظيمية على بيع العقارات) ج

  ٦.٥  ٦.٥  ٦.٥  ٨.٠  ٧.٠  ٧.٠  ٨.٠    ٣.٠   عدد ا�جراءات-١
  ٩.٧  ٩.٤  ٩.٨  ٩.٩  ٨.٠  ٩.٥  ٩.٨    ٩.٥  )أيام( الوقت -٢
  ٨.١  ٩.٩  ٦.٧  ٧.٩  ٨.١  ٥.٦  ٣.٢    ٧.٦  )من قيمة العقار(%  التكلفة -٣

  ٦.٤  ٦.٠  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٣  ٤.٨  ٥.٦  ٦.٠  ٦.٠  التنفيذ القانوني للعقود) د
  ٤.٨  ١.٨  ٤.٣    ٣.٦        ٢.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٥.٥  ٦.٦  ٥.٧    ٣.٣        ٦.١  )أيام( الوقت -٢
  ٨.٩  ٩.٦  ٨.٨    ٩.١        ٩.٣  )من الدين(%  التكلفة -٣

  ٦.١  ٧.٨  ٧.٢    ٦.٢  ٦.١  ٦.٣  ٧.٢  ٥.٧  ٢ع'مات المنطقة 
  ١٤  ٣  ٩    ١٣  ١٤  ١٢  ٩  ١٧  ٢تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥١ 
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٦.٧    ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ١.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧    ٥.٠  
٣.٣    ٦.٧  ٨.٣  ٨.٣  ٤.٢  ٠.٨  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣    ٦.٧  

  ٨.٧  ٨.٦  ٩.٤  ٨.٧  ٦.٤  ٨.٨    ٩.٥  ٨.٤  ٩.٥  ٨.٧  ٨.٨  
  ٧.٥  ٧.٠  ٩.٠  ٨.٥  ٨.٥  ٧.٥    ٨.٥    ٩.٥  ٨.٠  ٨.٥  
  ٩.٨  ٩.٣  ٩.٩  ٩.٥  ٩.٧  ٩.٩    ١٠.٠    ٩.٨  ٩.٥  ٩.٥  
  ٨.٧  ٩.٦  ٩.٤  ٨.٠  ٠.٠  ٨.٨    ١٠.٠    ٩.٠  ٧.٧  ٧.٨  
  ٧.١  ٦.٠  ٥.٧  ٦.٧  ٤.٧  ٥.١    ٦.١  ٦.٤  ٥.٩  ٦.٥  ٦.٥  
  ٤.٨  ٣.٢  ١.٨  ٤.٣  ٠.٧  ٠.٩    ٣.٢    ١.٦  ٤.١  ٢.٥  
  ٧.٠  ٥.٦  ٦.٣  ٦.٦  ٤.٣  ٤.٨    ٦.١    ٦.٤  ٦.٣  ٧.٨  
  ٩.٥  ٩.٣  ٩.١  ٩.٣  ٨.٩  ٩.٤    ٩.٠    ٩.٦  ٩.١  ٩.٢  

٦.٤    ٧.٥  ٧.٦  ٥.٧  ٤.٥  ١.٣  ٨.١  ٧.٥  ٨.٠  ٧.٥  ٧.٦  ٥.٨  
١١    ٦  ٤  ١٧  ١٩  ٢٠  ١  ٦  ٢  ٦  ٤  ١٦  

                          
                          

٦.٧    ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ١.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧    ٥.٠  
٣.٣    ٦.٧  ٨.٣  ٨.٣  ٤.٢  ٠.٨  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣    ٦.٧  

  ٨.٧  ٨.٦  ٩.٤  ٨.٧  ٦.١  ٨.٨    ٩.٥  ٨.٤  ٩.٥  ٨.٤  ٨.٦  
  ٧.٥    ٩.٠  ٨.٥  ٨.٥      ٨.٥    ٩.٥  ٨.٠  ٨.٥  
  ٩.٨    ٩.٩  ٩.٥  ٩.٧      ١٠.٠    ٩.٨  ٩.٥  ٩.٥  
  ٨.٧    ٩.٣  ٨.٠  ٠.٠      ١٠.٠    ٩.٠  ٧.٩  ٧.٨  
  ٧.١  ٦.٠  ٥.٧  ٦.٧  ٤.٧  ٥.٠    ٦.١  ٦.٤  ٥.٩  ٦.٥  ٦.٥  
  ٤.٨    ١.٨  ٤.٣  ٠.٧      ٣.٢    ١.٦  ٤.١  ٢.٥  
  ٧.٠    ٦.٣  ٦.٦  ٤.٣      ٦.١    ٦.٤  ٦.٣  ٧.٨  
  ٩.٥    ٩.١  ٩.٣  ٨.٩      ٩.٠    ٩.٦  ٩.١  ٩.٢  

٦.٤    ٧.٥  ٧.٦  ٥.٦  ٤.٥  ١.٣  ٨.١  ٧.٥  ٨.٠  ٧.٥  ٧.٦  ٥.٨  
١١    ٦  ٤  ١٨  ١٩  ٢٠  ١  ٦  ٢  ٦  ٤  ١٦  

                          
                          

٦.٧    ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ١.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧    ٥.٠  
٣.٣    ٦.٧  ٨.٣  ٨.٣  ٤.٢  ٠.٨  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣    ٦.٧  

  ٨.٧  ٨.٦  ٩.٤  ٨.٧  ٦.١  ٨.٨    ٩.٥  ٨.٤  ٩.٥  ٨.٥  ٨.٦  
  ٧.٥  ٥.٥  ٩.٠  ٨.٠  ٨.٥  ٧.٥    ٨.٥    ٩.٥  ٨.٥  ٨.٥  
  ٩.٨  ٩.٣  ٩.٩  ٩.٤  ٩.٧  ٩.٩    ١٠.٠    ٩.٨  ٩.٥  ٩.٥  
  ٨.٧  ٩.٢  ٩.٤  ٨.٠  ٠.٨  ٨.٩    ١٠.٠    ٩.٠  ٨.٦  ٨.٣  
  ٧.١  ٦.٠  ٥.٧  ٦.٧  ٤.٧  ٥.٠    ٦.١  ٦.٤  ٥.٩  ٦.٥  ٦.٥  
  ٤.٨    ١.٨  ٤.٣  ٠.٧      ٣.٢    ١.٦  ٤.١  ٢.٥  
  ٧.٠    ٦.٣  ٦.٦  ٤.٣      ٦.١    ٦.٤  ٦.٣  ٧.٨  
  ٩.٥    ٩.١  ٩.٣  ٨.٩      ٩.٠    ٩.٦  ٩.١  ٨.٢  

٦.٤    ٧.٥  ٧.٦  ٥.٦  ٤.٥  ١.٣  ٨.١  ٧.٥  ٨.٠  ٧.٥  ٧.٦  ٥.٨  
١١    ٦  ٤  ١٨  ١٩  ٢٠  ١  ٦  ٢  ٦  ٤  ١٦  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥٢

  قوانين التجارة واقتصاد وأمن حقوق الملكية: ٢المنطقة : ٣تابع الجدول 
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٢٠٠٣                    
  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٥.٠      ٥.٠  ٠.٠  التدخل العسكري في حكم القانون والمجريات السياسية) أ

  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٦.٧      ٨.٣  ٣.٣  مصداقية النظام القانوني) ب
  ٨.١  ٨.٥  ٧.٧  ٨.٦  ٧.٦  ٧.٤  ٧.٠  ٩.٦  ٦.٨  القيود التنظيمية على بيع العقارات) ج

  ٦.٥  ٦.٥  ٦.٥    ٧.٠        ٢.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٩.٧  ٩.٢  ٩.٨    ٨.٠        ٩.٥  )أيام( الوقت -٢
  ٨.١  ٩.٨  ٦.٧    ٨.٠        ٧.١  )من قيمة العقار(%  التكلفة -٣

  ٦.٤  ٦.٠  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٣  ٤.٨  ٥.٦  ٦.٠  ٦.٠  التنفيذ القانوني للعقود) د
  ٤.٠  ١.٣  ٣.٢    ٠.٦        ١.٩   عدد ا�جراءات-١
  ٥.٢  ٧.٥  ٧.٨    ٧.٣        ٧.٣  )أيام( الوقت -٢
  ٩.١  ٩.٦  ٩.٨    ٩.٤        ٩.٠  )من الدين(%  التكلفة -٣

  ٦.١  ٧.٨  ٧.٢    ٦.٢  ٦.١  ٦.٣  ٧.٢  ٤.٠  ٢ع'مات المنطقة 
  ١٤  ٣  ٩    ١٣  ١٤  ١٢  ٩  ١٩  ٢تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٢                    

  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٥.٠      ٥.٠  ٠.٠  التدخل العسكري في حكم القانون والمجريات السياسية) أ
  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٦.٧      ٨.٣  ٣.٣  مصداقية النظام القانوني) ب
  ٨.١  ٨.٥  ٧.٧  ٨.٦  ٧.٦  ٧.٤  ٧.٠  ٩.٦  ٦.٨  القيود التنظيمية على بيع العقارات) ج

  ٦.٥  ٦.٥  ٦.٥    ٧.٠        ٢.٥   عدد ا�جراءات-١
  ٩.٧  ٩.٢  ٩.٨    ٨.٠        ٩.٥  )أيام( الوقت -٢
  ٨.١  ٩.٨  ٦.٧    ٨.٠        ٧.١  )من قيمة العقار(%  التكلفة -٣

  ٦.٤  ٦.٠  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٣  ٤.٨  ٥.٦  ٦.٠  ٦.٠  التنفيذ القانوني للعقود) د
  ٤.٠  ١.٣  ٣.٢    ٠.٦        ١.٩   عدد ا�جراءات-١
  ٥.٢  ٧.٥  ٧.٨    ٧.٣        ٧.٣  )أيام( الوقت -٢
  ٩.١  ٩.٦  ٩.٨    ٩.٤        ٩.٠  )من الدين(%  التكلفة -٣

  ٦.١  ٧.٨  ٧.٢    ٦.٢  ٦.١  ٦.٣  ٧.٢  ٤.٠  ٢ع'مات المنطقة 
  ١٤  ٤  ٩    ١٣  ١٤  ١٢  ٩  ١٩  ٢تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥٣ 

 
 

  

  

بيا
لي

  

نيا
يتا

ور
م

  

ب
غر

لم
ا

  

ان
عم

ة 
طن

سل
  

طر
ق

  

ية
ود

سع
ال

  

ال
وم

ص
ال

  

ان
ود

س
ال

  

ية
ور

س
  

س
ون

ت
ت  
را

ما
Wا

  

ين
سط

فل
  

من
الي

  

                          
٦.٧    ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ١.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧    ٥.٠  
٣.٣    ٦.٧  ٨.٣  ٨.٣  ٥.٠  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣    ٦.٧  

  ٨.٧  ٨.٦  ٩.٤  ٨.٧  ٦.١  ٨.٨    ٩.٥  ٨.٤  ٩.٥  ٨.٥  ٨.٦  
  ٧.٥    ٩.٠  ٨.٠  ٨.٥      ٨.٥    ٨.٥  ٩.٠  ٨.٥  
  ٩.٨    ٩.٩  ٩.٤  ٩.٧      ١٠.٠    ٩.٨  ٩.٢  ٩.٥  
  ٨.٧    ٩.٤  ٨.٠  ٠.٠      ١٠.٠    ٩.٠  ٨.٠  ٧.٨  
  ٧.١  ٦.٠  ٥.٧  ٦.٧  ٤.٧  ٥.٠    ٦.١  ٦.٤  ٥.٩  ٦.٥  ٦.٥  
  ٤.٥    ١.١  ٩.٤  ٢.٣      ٣.٠    ٣.٦  ٨.٧  ٦.٤  
  ٧.٧    ٥.٩  ١٠.٠  ٥.٥      ٧.٧    ٧.٠  ٨.٥  ٧.٣  
  ٩.٨    ٩.٥  ٩.٧  ٨.٨      ٩.٤    ٩.٨  ٨.٥  ٩.٠  

٦.٤    ٧.٥  ٧.٦  ٥.٦  ٤.٧  ٢.٥  ٨.١  ٧.٥  ٨.٠  ٧.٥  ٧.٦  ٥.٨  
١١    ٦  ٤  ١٧  ١٨  ٢٠  ١  ٦  ٢  ٦  ٤  ١٦  

                          
                          

٦.٧    ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ١.٧  ٨.٣  ٦.٧  ٨.٣  ٦.٧    ٥.٠  
٣.٣    ٦.٧  ٨.٣  ٨.٣  ٥.٠  ٣.٣  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٣  ١٠.٠    ٦.٧  

  ٨.٧  ٨.٦  ٩.٤  ٨.٧  ٦.١  ٨.٨    ٩.٥  ٨.٤  ٩.٥  ٨.٥  ٨.٦  
  ٧.٥    ٩.٠  ٨.٠  ٨.٥      ٨.٥    ٨.٥  ٩.٠  ٨.٥  
  ٩.٨    ٩.٩  ٩.٤  ٩.٧      ١٠.٠    ٩.٨  ٩.٢  ٩.٥  
  ٨.٧    ٩.٤  ٨.٠  ٠.٠      ١٠.٠    ٩.٠  ٨.٠  ٧.٨  
  ٧.١  ٦.٠  ٥.٧  ٦.٧  ٤.٧  ٥.٠    ٦.١  ٦.٤  ٥.٩  ٦.٥  ٦.٥  
  ٤.٥    ١.١  ٩.٤  ٢.٣      ٣.٠    ٣.٦  ٨.٧  ٦.٤  
  ٧.٧    ٥.٩  ١٠.٠  ٥.٥      ٧.٧    ٧.٠  ٨.٥  ٧.٣  
  ٩.٨    ٩.٥  ٩.٧  ٨.٨      ٩.٤    ٩.٨  ٩.٥  ٩.٠  

٦.٤    ٧.٥  ٧.٦  ٥.٦  ٤.٧  ٢.٥  ٨.١  ٧.٥  ٨.٠  ٧.٩  ٧.٦  ٥.٨  
١١    ٧  ٥  ١٧  ١٨  ٢٠  ١  ٧  ٢  ٣  ٥  ١٦  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥٤

   أموال جيدةالحصول على: ٣المنطقة : ٤الجدول 
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٢٠٠٩                    
  ٨.٩  ٩.١  ٨.٤    ٧.٦  ٧.٣  ٨.٤  ٧.٢  ٦.٨  نمو ا[موال) أ

  ٨.٢  ٨.٨  ٧.٧  ٠.٥  ٨.٠  ٨.٤  ٩.٥  ٩.٨  ٩.٤  جي للتضخماAنحراف النموذ) ب
  ٩.٨  ٩.٢  ٩.٩  ٩.٤  ٧.٦  ٩.٧  ٩.٠  ٩.٤  ٨.٩  أحدث سنة: التضخم) ج
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  حرية ملكية حسابات بنكية بالعملة ا[جنبية) د

  ٩.٢  ٩.٣  ٩  ٥  ٨.٣  ٨.٨  ٦.٧  ٩.١  ٦.٣  ٣ع'مات المنطقة 
  ٢  ١  ٥  ٢١  ١٠  ٦  ١٦  ٣  ١٨  ٣تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٨                    

  ٩.٠  ٨.٥  ٨.٤    ٧.٧  ٧.٨  ٨.٨  ٧.٥  ٥.٦  نمو ا[موال) أ
  ٨.٣  ٨.٦  ٨.١  ١.٦  ٨.٠  ٨.٥  ٩.٥  ٩.٧  ٩.٦  اAنحراف النموذجي للتضخم) ب
  ٧.٨  ٧.٩  ٧.٠  ٩.٥  ٦.٣  ٧.٦  ٨.٧  ٩.٣  ٩.١  أحدث سنة: التضخم) ج
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ا[جنبيةحرية ملكية حسابات بنكية بالعملة ) د

  ٨.٨  ٨.٨  ٨.٤  ٥.٤  ٨  ٨.٥  ٦.٧  ٩.١  ٦.١  ٣ع'مات المنطقة 
  ٢  ٢  ٦  ٢٠  ٩  ٥  ١٤  ١  ١٧  ٣تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٧                    

  ٩.٢  ٧.٨  ٧.٩    ٧.٢  ٧.٨  ٩.٢  ٧.٢  ٥.٨  نمو ا[موال) أ
  ٩.٠  ٩.٢  ٩.٣  ٣.٥  ٨.٨  ٩.٦  ٩.٧  ٩.٨  ٩.٧  اAنحراف النموذجي للتضخم) ب
  ٩.٢  ٨.٩  ٨.٩  ٣.٨  ٨.١  ٩.٠  ٩.١  ٩.٣  ٩.٣  أحدث سنة: التضخم) ج
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  حرية ملكية حسابات بنكية بالعملة ا[جنبية) د

  ٩.٤  ٩  ٩    ٨.٥  ٩.١  ٧  ٩.١  ٦.٢  ٣ع'مات المنطقة 
  ١  ٦  ٦    ٩  ٢  ١٢  ٢  ١٧  ٣تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٦                    

  ٩.٠  ٧.٨  ٧.٧    ٧.٦  ٧.٤  ٩.٤  ٧.٤  ٦.٦  نمو ا[موال) أ
  ٩.١  ٩.٤  ٩.٣  ٣.٠  ٨.٧  ٩.٥  ٩.٨  ٩.٥  ٩.٧  اAنحراف النموذجي للتضخم) ب
  ٨.٩  ٩.٤  ٨.٧  ٠.٠  ٨.٥  ٩.٣  ٩.٣  ٩.٦  ٩.٥  أحدث سنة: التضخم) ج
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  حرية ملكية حسابات بنكية بالعملة ا[جنبية) د

  ٩.٢  ٩.١  ٨.٩    ٨.٧  ٩.١  ٧.١  ٩.١  ٦.٤  ٣ع'مات المنطقة 
  ٣  ٤  ٧    ٩  ٤  ١٢  ٤  ١٥  ٣تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥٥ 
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٧.٩    ٦.٥  ٨.٣  ٩.٢  ٦.٥    ٧.٧  ٦.٢  ٥.٧  ٨.٤    ٤.٧  
٧.٨  ٨.٨  ٨.٣  ٩.٥  ٧.٩  ٨.٨    ٨.٦  ٦.٨  ٨.٤  ٩.٥  ٨.٦  ٨.٥  
٩.٣  ٩.٤  ٩.٧  ٩.٢  ٩.٤  ٧.٨    ٩.٠  ٩.٠  ٩.٢  ٩.٨  ٩.٦  ٩.٥  
١٠.٠    ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  
٨.٧  ٩.١  ٨.٦  ٦.٨  ٦.٦  ٧    ٨.٨  ٨  ٨.٣  ٦.٩  ٦  ٥.٧  
٨  ٣  ٩  ١٥  ١٧  ١٣    ٦  ١٢  ١٠  ١٤  ١٩  ٢٠  

                          
                          

٧.٩  ٨.٣  ٥.٣  ٨.٥  ٩.٢  ٥.٩    ٧.٩  ٥.٥  ٥.٨  ٨.١  ٨.٢  ٤.٦  
٨.٤  ٨.٨  ٨.٨  ٩.٥  ٨.١  ٨.٩    ٨.٤  ٨.٦  ٨.٢  ٩.٥  ٩.٠  ٨.١  
٦.٢  ٨.٠  ٧.٥  ٩.٠  ٦.٩  ٧.١    ٨.٠  ٧.٠  ٧.٦  ٩.٣  ٨.٥  ٧.٩  
١٠.٠    ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  
٨.١  ٨.٤  ٧.٩  ٦.٨  ٦  ٥.٥    ٨.٦  ٧.٨  ٧.٩  ٦.٧  ٦.٤  ٥.٢  
٨  ٦  ١٠  ١٣  ١٨  ١٩    ٤  ١٢  ١٠  ١٤  ١٦  ٢١  

                          
                          

٧.٨  ٨.٣  ٤.٩  ٨.٨  ٩.٣  ٥.٥    ٧.٩    ٨.٣  ٨.٠  ٨.٢  ٦.٥  
٩.٣  ٩.٨  ٨.٧  ٩.٦  ٩.٠  ٩.٨    ٩.٤  ٨.٢  ٩.١  ٩.٦  ٨.٨  ٨.١  
٨.٤  ٩.٤  ٧.٨  ٩.٤  ٩.٢  ٨.٤    ٩.٢  ٧.٢  ٨.٨  ٩.٦  ٨.٥  ٨.٧  
١٠.٠    ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  
٨.٩    ٧.٩  ٦.٩  ٦.٩  ٥.٩    ٩.١  ٨.٥  ٩.١  ٦.٨  ٦.٤  ٥.٨  
٨    ١١  ١٣  ١٣  ١٨    ٢  ٩  ٢  ١٥  ١٦  ١٩  

                          
                          

٨.٠  ٨.٣  ٦.٢  ٩.٣  ٨.٣  ٤.٧    ٨.٣    ٨.٣  ٨.٣  ٨.٢  ٦.٥  
٩.٧  ٩.٦  ٩.٠  ٩.٦  ٨.٥  ٩.٨    ٩.٧  ٨.١  ٩.٤  ٩.٦  ٨.٦  ٨.١  
٧.٨  ٩.٢  ٨.١  ٩.١  ٨.٠  ٨.٦    ٩.٦  ٧.٦  ٩.٤  ٩.٣  ٨.٨  ٩.٧  
١٠.٠    ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  
٨.٩    ٨.٣  ٧.٠  ٦.٢  ٥.٨    ٩.٤  ٨.٦  ٩.٣  ٦.٨  ٦.٤  ٦.١  
٧    ١١  ١٣  ١٧  ١٩    ١  ١٠  ٢  ١٤  ١٥  ١٨  

  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥٦

  الحصول على أموال جيدة: ٣المنطقة : ٤تابع الجدول 
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٢٠٠٥                    
  ٩.٦  ٦.٨  ٧.٩    ٨.٠  ٧.٩  ٨.٢  ٧.٢  ٧.٥  نمو ا[موال) أ

  ٩.١  ٩.٥  ٩.٦  ٣.٠  ٨.٦  ٩.٥  ٩.٦  ٩.٣  ٩.٥  اAنحراف النموذجي للتضخم) ب
  ٩.٩  ٩.٢  ٩.٣  ٢.٦  ٩.٠  ٩.٤  ٩.٤  ٩.٥  ٩.٧  أحدث سنة: التضخم) ج
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  حرية ملكية حسابات بنكية بالعملة ا[جنبية) د

  ٩.٦  ٨.٩  ٩.٢    ٨.٩  ٩.٢  ٦.٨  ٩.٠  ٦.٧  ٣ع'مات المنطقة 
  ١  ٨  ٣    ٨  ٣  ١٦  ٦  ١٧  ٣تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٤                    

  ٩.٤  ٧.١  ٨.٤    ٨.٥  ٨.١  ٧.١  ٧.٩  ٧.٠  نمو ا[موال) أ
  ٩.١  ٩.٧  ٩.٦  ٣.٠  ٨.٥  ٩.٥  ٩.٦  ٩.٤  ٩.٤  اAنحراف النموذجي للتضخم) ب
  ٩.٧  ٩.٨  ٩.٣  ٨.٤  ٧.٧  ٩.٤  ٩.١  ٩.٥  ٩.٣  أحدث سنة: التضخم) ج
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  حرية ملكية حسابات بنكية بالعملة ا[جنبية) د

  ٩.٥  ٩.٢  ٩.٣    ٨.٧  ٩.٣  ٦.٤  ٩.٢  ٦.٤  ٣ع'مات المنطقة 
  ١  ٦  ٤    ٩  ٤  ١٦  ٦  ١٦  ٣تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٣                    

  ٩.٣  ٧.٠  ٨.٤    ٨.٩  ٨.٣  ٦.١  ٧.٣  ٧.٨  نمو ا[موال) أ
  ٩.١  ٩.٦  ٩.٨  ٣.٠  ٩.٧  ٩.٥  ٩.٢  ٩.٥  ٩.٤  اAنحراف النموذجي للتضخم) ب
  ٩.٧  ٩.٨  ٩.٧  ٢.٨  ٩.١  ٩.٦  ٩.٣  ٩.٧  ٩.٥  أحدث سنة: التضخم) ج
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  حرية ملكية حسابات بنكية بالعملة ا[جنبية) د

  ٩.٥  ٩.١  ٩.٥    ٩.٤  ٩.٤  ٦.١  ٩.١  ٦.٧  ٣ع'مات المنطقة 
  ٣  ٨  ٣    ٦  ٦  ١٧  ٨  ١٦  ٣تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٢                    

  ٩.٥  ٨.٨  ٩.٤    ٩.٠  ٩.٣  ٦.٢  ٨.٣  ٧.٣  نمو ا[موال) أ
  ٩.١  ٩.٥  ٩.٦  ٣.٠  ٩.٨  ٩.٥  ٩.٢  ٩.٨  ٩.٢  اAنحراف النموذجي للتضخم) ب
  ٩.٦  ٩.٨  ٩.٦  ٦.١  ٩.٥  ٩.٩  ٩.٣  ٩.٩  ٩.٧  أحدث سنة: التضخم) ج
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  حرية ملكية حسابات بنكية بالعملة ا[جنبية) د

  ٩.٦  ٩.٥  ٩.٧    ٩.٥  ٩.٧  ٦.٢  ٩.٥  ٦.٦  ٣ع'مات المنطقة 
  ٥  ٧  ٢    ٧  ٢  ١٨  ٧  ١٦  ٣تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥٧ 
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٨.٥  ٨.٣  ٦.١  ٩.٥  ٧.٤  ٥.٥    ٨.٣    ٧.٥  ٩.٥  ٨.٢  ٦.٥  
٩.٧  ٩.٣  ٩.٠  ٩.٧  ٨.٩  ٩.٤    ٩.٧  ٨.٥  ٩.٦  ٩.٧  ٨.٥  ٧.٩  
٧.٦  ٩.٣  ٨.٨  ٩.٦  ٨.٦  ٨.٣    ٩.٩  ٨.٢  ٩.٦  ٩.٨  ٧.٦  ٩.٥  
١٠.٠    ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  
٩.٠    ٨.٥  ٧.٢  ٦.٢  ٧.٠    ٩.٥  ٨.٩  ٩.٢  ٧.٢  ٧.٣  ٦.٠  
٦    ١١  ١٣  ١٨  ١٥    ٢  ٨  ٣  ١٣  ١٢  ١٩  

                          
                          

٨.٤  ٧.٩  ٦.٨  ٩.٦  ٧.٤  ٥.٢    ٨.٣    ٨.٢  ٩.٥  ٨.٢  ٦.٥  
٨.٧  ٩.٢  ٩.٠  ٩.٨  ٨.٥  ٩.٤    ٩.٧  ٩.٠  ٩.٦  ٩.٧  ٨.٩  ٨.٥  
٧.٥  ٩.٤  ٩.٠  ٩.٣  ٩.١  ٨.٣    ٩.٩  ٨.٦  ٩.٨  ٩.٧  ٧.٩  ٩.٦  
١٠.٠    ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  
٨.٦    ٨.٧  ٧.٢  ٦.٢  ٧.٠    ٩.٥  ٩.٢  ٩.٤  ٧.٢  ٧.٥  ٦.١  
١١    ٩  ١٣  ١٨  ١٥    ١  ٦  ٣  ١٣  ١٢  ١٩  

                          
                          

٨.٢  ٧.٩  ٧.٩  ٩.٣  ٦.٩  ٥.٣    ٨.٥    ٨.٧  ٩.٦  ٨.٢  ٦.٥  
٨.٧  ٩.٢  ٩.٠  ٩.٩  ٨.٣  ٨.٣    ٩.٦  ٩.٧  ٩.٦  ٩.٦  ٩.٧  ٧.٩  
٧.٨  ٩.١  ٩.٤  ٩.٥  ٨.٨  ٨.٥    ٩.٩  ٩.٥  ١٠.٠  ٩.٨  ٩.٠  ٩.٦  
١٠.٠    ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  
٨.٧    ٩.١  ٧.٢  ٦.٠  ٦.٨    ٩.٥  ٩.٧  ٩.٦  ٧.٢  ٨.٠  ٦.٠  
١١    ٨  ١٣  ١٨  ١٥    ٣  ١  ٢  ١٣  ١٢  ١٨  

                          
                          

٨.٥  ٧.٩  ٨.٢  ٩.٢  ٧.٥  ٥.٣    ٨.٨    ٩.٣  ٩.٥  ٨.٥  ٦.٥  
٨.٦  ٩.١  ٩.٠  ٩.٨  ٨.٩  ٧.٨    ٩.٧  ٩.٦  ٩.٦  ٩.٦  ٩.٢  ٧.٥  
٧.٦  ٨.٩  ٩.٤  ٩.٥  ١٠.٠  ٨.٣    ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٩  ٩.٤  ٩.٢  ٨.٠  
١٠.٠    ١٠.٠  ٠.٠  ٥.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  
٨.٧    ٩.٢  ٧.١  ٧.٨  ٦.٦    ٩.٦  ٩.٩  ٩.٧  ٧.١  ٨.٠  ٥.٥  
١١    ١٠  ١٤  ١٣  ١٦    ٥  ١  ٢  ١٤  ١٢  ١٩  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥٨

  حرية التجارة الدولية: ٤المنطقة : ٥الجدول 
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٢٠٠٩                    
  ٨.٧  ٨.٩  ٦.٨    ٥.٣  ٥.٣  ٧.٧  ٨.٣  ٧.١  ضرائب على التجارة الدولية) أ

من قطاع (%  عائدات من ضرائب التجارة -١
  )التجارة

٨.٦  ٩.٦  ٩.٠    ٨.٤      ٩.٥  ٨.٦  

  ٨.٩  ٩.٢  ٧.٩    ٧.٥  ٤.٠  ٧.٧  ٩.١  ٦.٧   متوسط معدل التعريفة-٢
    ٧.٩  ٣.٦    ٠.٠  ٦.٦  ٧.٦  ٦.٣  ٥.٨   تغيرات نموذجية في معدل التعريفة-٣
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.٤  معدAت الصرف في السوق السوداء) ب
  ١.٥  ٤.٢  ٦.٩  ٦.٢  ٤.٦  ٣.٨  ٢.٥  ٦.٩  ٠.٨  مراقبة رؤوس ا[موال) ج

  ٦.٨  ٧.٧  ٧.٩  ٨.١  ٦.٦  ٦.٤  ٦.٧  ٨.٤  ٥.٤  ٤ع'مات المنطقة 
  ١٠  ٧  ٥  ٣  ١٢  ١٤  ١١  ٢  ١٨  ٤تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٨                    

  ٨.٨  ٨.٩  ٧.٠    ٤.٩  ٤.٠    ٨.٣  ٧.٠  ضرائب على التجارة الدولية) أ
من قطاع (%  عائدات من ضرائب التجارة -١

  )التجارة
٨.٧  ٩.٦  ٩.١    ٨.٥      ٩.٥  ٨.٥  

  ٨.٩  ٩.١  ٧.٩    ٦.٢  ٤.٠    ٩.٢  ٦.٨   متوسط معدل التعريفة-٢
    ٧.٩  ٤.٢    ٠.٠      ٦.١  ٥.٨   تغيرات نموذجية في معدل التعريفة-٣
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٥  معدAت الصرف في السوق السوداء) ب
  ١.٥  ٤.٢  ٦.٩  ٦.٩  ٦.٢  ٥.٤  ٢.٥  ٦.٩  ٠.٨  مراقبة رؤوس ا[موال) ج

  ٦.٨  ٧.٧  ٨    ٧  ٦.٤  ٦.٣  ٨.٤  ٥.١  ٤ع'مات المنطقة 
  ١١  ٧  ٤    ٨  ١٢  ١٤  ٢  ١٧  ٤تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٧                    

  ٨.٧  ٩.٣  ٦.٨    ٤.٩  ٤.٠    ٨.٧  ٧.١  ضرائب على التجارة الدولية) أ
من قطاع (%  عائدات من ضرائب التجارة -١

  )التجارة
٨.٦  ٩.٦  ٨.٦    ٨.٦      ٩.٥  ٨.٧  

  ٨.٩  ٩.١  ٧.٩    ٦.٢  ٤.٠    ٩.٢  ٦.٨   متوسط معدل التعريفة-٢
    ٩.٢  ٤.٠    ٠.٠      ٧.٣  ٥.٨   تغيرات نموذجية في معدل التعريفة-٣
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.٢  معدAت الصرف في السوق السوداء) ب
  ١.٥  ٤.٦  ٦.٩  ٧.٧  ٦.٧  ٥.٤  ١.٨  ٦.٢  ٢.٣  مراقبة رؤوس ا[موال) ج

  ٦.٨  ٨.٠  ٧.٩    ٧.٢  ٦.٤  ٥.٩  ٨.٣  ٥.٩  ٤ات المنطقة ع'م
  ١١  ٥  ٧    ٩  ١٤  ١٦  ٣  ١٦  ٤تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٦                    

  ٨.٧  ٨.٩  ٦.٧    ٤.٨  ٤.٠    ٨.٧  ٧.١  ضرائب على التجارة الدولية) أ
من قطاع (%  عائدات من ضرائب التجارة -١

  )التجارة
٨.٦  ٩.٦  ٨.٤    ٨.٣      ٩.٦  ٨.٧  

  ٨.٨  ٩.١  ٧.٨    ٦.٢  ٤.٠    ٩.١  ٦.٨  عدل التعريفة متوسط م-٢
    ٧.٩  ٣.٩    ٠.٠      ٧.٣  ٥.٨   تغيرات نموذجية في معدل التعريفة-٣
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠  معدAت الصرف في السوق السوداء) ب
  ١.٥  ٤.٦  ٦.٩  ٧.٧  ٦.٧  ٥.٤  ١.٠  ٦.٢  ٢.٣  مراقبة رؤوس ا[موال) ج

  ٦.٧  ٧.٨  ٧.٩    ٧.٢  ٦.٤  ٥.٥  ٨.٣  ٦.٢  ٤ ع'مات المنطقة
  ١١  ٧  ٥    ٩  ١٤  ١٧  ٣  ١٦  ٤تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٥٩ 
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٨.٤    ٨.١  ٥.٩  ٥.١  ٥.٣    ٨.١  ٨.٣  ٧.٣  ٥.٨  ٧.٢٣  ١٠.٠  

    ٨.٩          ٩.٣    ٨.٠        
٨.٧    ٩.٢  ٥.٤  ٧.١  ٧.١    ٩.٢  ٩.١  ٩.٢  ٧.٧  ٧.٥  ١٠.٠  

  ٨.١    ٧.٠  ٣.٤  ٣.٢  ٣.٥    ٧.٠  ٦.٥  ٥.٤  ١.٨  ٧.٢  
١٠.٠    ١٠.٠  ٨.٦  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  

٧.٧    ٥.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٣.١  ١٠.٠  ١.٥  ٥.٤  ٥.٨  ٠.٨  ١.٠  ١.٥  
٨.٧    ٨  ٥.١  ٥.٣  ٦.١  ٥  ٦.٥  ٧.٩  ٧.٧  ٥.٥  ٦.١  ٧.٢  

١    ٤  ٢٠  ١٩  ١٥  ٢١  ١٣  ٥  ٧  ١٧  ١٥  ٩  
                          
                          

٨.٧    ٧.٨  ٥.٩  ٤.٥  ٦.٦    ٩.٢  ٩.٣  ٧.٢  ٥.٨  ٧.٣  ١٠.٠  
    ٩.٠          ٩.٣    ٨.٤        

٨.٧    ٩.٢  ٥.٤  ٧.١  ٦.٦    ٩.٢  ٩.٢  ٩.٢  ٧.٣  ٧.٥  ١٠.٠  
  ٦.٤  ٣.٤  ١.٩          ٥.١  ١.٧  ٧.٢٣      

١٠.٠    ١٠.٠  ٨.٢  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  
٧.٥    ٥.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٢.٥  ٨.٩  ١.٥  ٥.٤  ٦.٧  ٠.٠  ١.٠  ١.٠  

٨.٧    ٧.٩  ٤.٩  ٥.١  ٦.٤  ٤.٤  ٦.٩  ٨.٢  ٧.٩  ٥.٣  ٦.١  ٧  
١    ٥  ١٩  ١٧  ١٢  ٢٠  ١٠  ٣  ٥  ١٦  ١٥  ٨  
                          
                          

٨.٧    ٨.٠  ٤.٨  ٤.٥  ٦.٦    ٩.٢  ٩.١  ٧.٦  ٥.٥  ٧.٣  ١٠.٠  
    ٨.٩          ٩.٠    ٨.٠        

٨.٧    ٩.٢  ٥.٤  ٧.١  ٦.٦    ٩.٢  ٩.٢  ٩.٢  ٧.٣  ٧.٥  ١٠.٠  
  ٦.٨  ٠.٠  ١.٩          ٥.٩  ١.١  ٧.٢      

١٠.٠    ١٠.٠  ٩.٥  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  
٧.٧    ٦.٢  ٠.٨  ١.٧  ٣.١  ٣.١  ١.٥  ٦.٢  ٦.٩  ٠.٨  ١.٥  ٣.١  
٨.٨    ٨.٠  ٥.٠  ٥.٤  ٦.٦  ٦.٥  ٦.٩  ٨.٤  ٨.٢  ٥.٤  ٦.٣  ٧.٧  

١    ٥  ٢٠  ١٨  ١٢  ١٣  ١٠  ٢  ٤  ١٨  ١٥  ٨  
                          
                          

٨.٧    ٨.٣  ٤.٧  ٤.٥  ٦.٦    ٩.٢  ٩.٢  ٦.٨  ٥.١  ٧.٤  ١٠.٠  
    ٨.٨          ٩.٢    ٧.٨        

٨.٧    ٩.١  ٥.٤  ٧.١  ٦.٦    ٩.٢  ٩.٢  ٩.٢  ٦.٩  ٧.٧  ١٠.٠  
  ٧.٦  ٠.٠  ١.٩          ٤.٤  ٠.٦  ٧.١      

١٠.٠    ١٠.٠  ٩.٢  ٩.٥  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.٧  ١٠.٠  ١٠.٠  
٧.٧    ٦.٢  ٠.٨  ١.٧  ٣.١  ٣.١  ١.٥  ٦.٢  ٦.٩  ٠.٨  ١.٥  ٣.١  
٨.٨    ٨.٢  ٤.٩  ٥.٢  ٦.٦  ٦.٥  ٦.٩  ٨.٤  ٧.٩  ٤.٩  ٦.٣  ٧.٧  

١    ٤  ١٩  ١٨  ١٢  ١٣  ١٠  ٢  ٥  ١٩  ١٥  ٨  

    



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦٠

  حرية التجارة الدولية: ٤المنطقة : ٥تابع الجدول 
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٢٠٠٥                    
  ٨.٥  ٨.٨  ٦.٥    ٤.٩  ٣.٨    ٨.٧  ٦.٣  ضرائب على التجارة الدولية) أ

من قطاع (%  عائدات من ضرائب التجارة -١
  )التجارة

  ٨.٥  ٩.٥  ٨.٢    ٨.٥      ٩.٦  

  ٨.٦  ٩.١  ٧.٥    ٦.٢  ٣.٨    ٩.١  ٦.٨   متوسط معدل التعريفة-٢
    ٧.٩  ٣.٩    ٠.٠      ٧.٣  ٥.٨   تغيرات نموذجية في معدل التعريفة-٣
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.١  رف في السوق السوداءمعدAت الص) ب
  ١.٥  ٤.٦  ٧.٧  ٠.٠  ٦.٢  ٥.٤  ٣.١  ٦.٢  ٠.٩  مراقبة رؤوس ا[موال) ج

  ٦.٧  ٧.٨  ٨.١    ٧.٠  ٦.٤  ٦.٥  ٨.٣  ٥.١  ٤ع'مات المنطقة 
  ١٠  ٦  ٥    ٨  ١٢  ١١  ٣  ١٧  ٤تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٤                    

  ٨.٤  ٨.٩  ٦.٣    ٤.٧  ٣.٨    ٨.٦  ٥.٤  جارة الدوليةضرائب على الت) أ
من قطاع (%  عائدات من ضرائب التجارة -١

  )التجارة
  ٨.٣  ٩.٤  ٨.١    ٧.٨      ٩.٥  

  ٨.٦  ٩.٣  ٧.١    ٦.٢  ٣.٨    ٩.١  ٦.٤   متوسط معدل التعريفة-٢
    ٧.٩  ٣.٨    ٠.٠      ٧.٣  ٤.٣   تغيرات نموذجية في معدل التعريفة-٣
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.١  لسوداءمعدAت الصرف في السوق ا) ب
  ٢.٣  ٤.٦  ٧.٧  ٠.٠  ٥.٤  ٥.٤  ٣.١  ٥.٤  ٠.٨  مراقبة رؤوس ا[موال) ج

  ٦.٩  ٧.٨  ٨.٠    ٦.٧  ٦.٤  ٦.٥  ٨.٠  ٤.٨  ٤ع'مات المنطقة 
  ٩  ٧  ٥    ١٠  ١٢  ١١  ٥  ٢٠  ٤تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٣                    

  ٨.٣  ٨.٩  ٦.٣    ٤.٥  ٣.٨    ٨.٦  ٥.٤  ضرائب على التجارة الدولية) أ
من قطاع (%  عائدات من ضرائب التجارة -١

  )التجارة
  ٨.١  ٩.٥  ٨.٠    ٧.٢      ٩.٤  

  ٨.٦  ٩.٣  ٧.١    ٦.٢  ٣.٨    ٩.١  ٦.٤   متوسط معدل التعريفة-٢
    ٧.٩  ٣.٨    ٠.٠      ٧.٣  ٤.٣   تغيرات نموذجية في معدل التعريفة-٣
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٥  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.١  معدAت الصرف في السوق السوداء) ب
  ٣.٨  ٤.٦  ٧.٧  ٠.٩  ٥.٤  ٥.٤  ٣.١  ٦.٩  ٠.٨  مراقبة رؤوس ا[موال) ج

  ٧.٤  ٧.٨  ٨.٠    ٥.١  ٦.٤  ٦.٥  ٨.٥  ٤.٧  ٤ع'مات المنطقة 
  ٨  ٧  ٦    ١٤  ١١  ١٠  ٢  ١٧  ٤تصنيف المنطقة 

                    
٢٠٠٢                    

  ٧.٩  ٨.٩  ٦.٢    ٤.٤  ٣.٨    ٨.٦  ٥.٤  ضرائب على التجارة الدولية) أ
من قطاع (%  عائدات من ضرائب التجارة -١

  )التجارة
  ٧.٣  ٩.٤  ٧.٨    ٦.٩      ٩.٣  

  ٨.٦  ٩.٣  ٧.١    ٦.٢  ٣.٨    ٩.١  ٦.٤   متوسط معدل التعريفة-٢
    ٧.٩  ٣.٨    ٠.٠      ٧.٣  ٤.٣   تغيرات نموذجية في معدل التعريفة-٣
  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٥  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.١  معدAت الصرف في السوق السوداء) ب
  ٣.٨  ٤.٦  ٧.٧  ٠.٩  ٥.٤  ٥.٤  ٣.١  ٦.٩  ٠.٨  مراقبة رؤوس ا[موال) ج

  ٧.٣  ٧.٨  ٨.٠    ٥.١  ٦.٤  ٦.٥  ٨.٥  ٤.٧  ٤ع'مات المنطقة 
  ٨  ٧  ٦    ١٤  ١١  ١٠  ٢  ١٧  ٤تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦١ 

 

بيا
لي

  

نيا
يتا

ور
م

  

ب
غر

لم
ا

  

ان
عم

ة 
طن

سل
  

طر
ق

  

ية
ود

سع
ال

  

ال
وم

ص
ال

  

ان
ود

س
ال

  

ية
ور

س
  

س
ون

ت
  

ما
Wا

ت
را

  

ين
سط

فل
  

من
الي

  

                          
٨.٧    ٨.٣  ٥.٣  ٤.٥  ٥.٨    ٩.٢  ٩.٢  ٦.٨  ٤.٧  ٧.٤  ٦.٠  

    ٨.٧          ٩.٣    ٧.٥        
٨.٧    ٩.٠  ٧.٣  ٧.١  ٥.٨    ٩.٢  ٩.٢  ٩.٢  ٦.١  ٧.٧  ٦.٠  

  ٧.٦  ٠.٠  ١.٩          ٤.٤  ٠.٦  ٧.١      
١٠.٠    ١٠.٠  ٩.٣  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٦  ١٠.٠  ١٠.٠  

٧.٧    ٦.٢  ٠.٨  ١.٠  ١.٨  ٠.٠  ١.٥  ٧.٧  ٦.٧  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٠  
٨.٨    ٨.٢  ٥.١  ٥.٢  ٥.٩  ٥.٠  ٦.٩  ٩.٠  ٧.٨  ٥.٠  ٦.١  ٥.٣  
٢    ٤  ١٧  ١٦  ١٤  ١٩  ٩  ١  ٦  ١٩  ١٣  ١٥  

                          
                          

٨.٧    ٨.٣  ٦.١  ٤.٥  ٥.٨    ٨.٧  ٩.٢  ٨.٩  ٤.٤  ٧.٤  ٦.٠  
    ٨.٥          ٩.٢    ٧.١        

٨.٧    ٩.٠  ٤.٩  ٧.١  ٥.٨    ٨.٧  ٩.٢  ٨.٤  ٤.٣  ٧.٧  ٦.٠  
  ٧.٦  ٥.٠  ١.٩          ٩.٥  ١.٨  ٧.١      

١٠.٠    ١٠.٠  ٩.٣  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٦  ١٠.٠  ١٠.٠  
٦.٩    ٦.٢  ٠.٨  ١.٠  ١.٨  ٠.٠  ٢.٣  ٧.٧  ٦.٧  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٠  
٨.٥    ٨.٢  ٥.٤  ٥.٢  ٥.٩  ٥.٠  ٧.٠  ٩.٠  ٨.٥  ٤.٩  ٦.١  ٥.٣  
٢    ٤  ١٥  ١٧  ١٤  ١٨  ٨  ١  ٢  ١٩  ١٣  ١٦  

                          
                          

٨.٧    ٨.٣  ٦.١  ٤.٥  ٥.٨    ٨.٧  ٩.٢  ٨.٩  ٤.٤  ٧.٤  ٦.٠  
    ٨.٤          ٩.٢    ٧.٠        

٨.٧    ٩.٠  ٤.٩  ٧.١  ٥.٨    ٨.٧  ٩.٢  ٨.٤  ٤.٣  ٧.٧  ٦.٠  
  ٧.٦  ٥.٠  ١.٩          ٩.٥  ١.٨  ٧.١      

١٠.٠    ١٠.٠  ٧.٨  ٥.٣  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٩  ١٠.٠  ٥.٨  
٦.٩    ٦.٢  ٠.٨  ٠.٠  ١.٨  ٠.٠  ٢.٣  ٧.٧  ٦.٧  ١.٥  ٠.٨  ٠.٠  
٨.٥    ٨.٢  ٤.٩  ٣.٣  ٥.٩  ٥.٠  ٧.٠  ٩.٠  ٨.٥  ٤.٦  ٦.١  ٣.٩  
٢    ٥  ١٦  ٢٠  ١٣  ١٥  ٩  ١  ٢  ١٨  ١٢  ١٩  

                          
                          

٨.٧    ٨.٣  ٦.١  ٤.٥  ٥.٨    ٨.٧  ٩.٢  ٨.٩  ٤.٢  ٧.٤  ٦.٠  
    ٨.١          ٩.٢    ٦.٦        

٨.٧    ٩.٠  ٤.٩  ٧.١  ٥.٨    ٨.٧  ٩.٢  ٨.٤  ٤.٣  ٧.٧  ٦.٠  
  ٧.٦  ٥.٠  ١.٩          ٩.٥  ١.٨  ٧.١      

١٠.٠    ١٠.٠  ٧.٨  ٥.٣  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٩  ١٠.٠  ٥.٨  
٦.٩    ٦.٢  ٠.٨  ٠.٠  ١.٨  ٠.٠  ٢.٣  ٧.٧  ٦.٧  ١.٥  ٠.٨  ٠.٠  
٨.٥    ٨.٢  ٤.٩  ٣.٣  ٥.٩  ٥.٠  ٧.٠  ٩.٠  ٨.٥  ٤.٦  ٦.١  ٣.٩  
٢    ٥  ١٦  ٢٠  ١٣  ١٥  ٩  ١  ٢  ١٨  ١٢  ١٩  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦٢

  قوانين ائتمان والعمل والتجارة: ٥المنطقة : ٦الجدول 
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٢٠٠٩                    

  ٨.٧  ٧.١  ٦.٧  ٥.٥  ٦.١  ٦.٨  ٦.٢  ٨.٣  ٥.٣  قوانين سوق اAئتمان) أ

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٢.٠  ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٠.٠   ملكية البنوك-١

  ٩.٠  ٣.٠  ٣.٠    ٦.٠      ٨.٠  ٨.٠   البنوك ا[جنبيةةمنافس -٢

معدAت فائدة حقيقية / راقبة معدAت الفائدة  م-٣

  سالبة

١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠  ٩.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  

  ٥.٧  ٥.٣  ٣.٧  ١.٥  ٦.٥  ١.٣  ١.٥  ٥.٣  ٣.٢   الحصول على ائتمان-٤

  ٣.٠  ٤.٠  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  ١.٠  ٣.٠  ٤.٠  ٣.٠  مؤشر الحقوق القانونية) أ  

  ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ١٠.٠  ١.٧  ٠.٠  ٦.٧  ٣.٣  مؤشر معلومات اAئتمان) ب  

  ٨.٣  ٩.٠  ٨.٩  ٨.٩  ٤.٨  ٧.٧  ٨.٣  ٩.٦  ٥.٣  قوانين سوق العمل) ب

  ٧.٥  ١٠.٠  ٧.٦  ٧.٦  ٧.٣  ٥.٤  ٦.٠  ٩.٠  ٥.٩   شدة مؤشر التوظيف-١

  ٥.٦  ١٠.٠  ٨.٩  ٦.٧  ١٠.٠  ٣.٣  ٦.١  ١٠.٠  ٥.٦  مؤشر صعوبة التوظيف) أ  

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.٠  ٨.٠  ٦.٠  ٦.٠  ١٠.٠  ٦.٠  شدة مؤشر الساعات) ب  

  ٧.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٧.٠  ٦.٠  ٧.٠  ٦.٠  مؤشر صعوبة فصل الموظفين) ج  

  ٦.٠  ٨.٠  ٨.٠  ٧.٨  ٥.٥  ٧.١  ١٠.٠    ٤.٩  )من الراتب(%  التكلفة ا�لزامية للتوظيف -٢

رواتب ( التكلفة ا�لزامية لفصل الموظفين -٣

  )أسابيع

٩.٥  ٧.٨  ٩.٩  ١٠.٠  ٦.٣  ٨.٤  ٧.٢  ٩.٩  ٩.٥  

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١.٠   التجنيد-٤

  ٧.٢  ٧.٣  ٧.٤  ٣.٨  ٧.٢  ٦.١  ٣.٩  ٨.٥  ٧.٥  قوانين العمل) ج

  ٩.٢  ٧.٩  ٨.٨  ٧.٥  ٩.٣  ٧.٤  ٧.٧  ٩.١  ٧.٩   تأسيس شركة-١

  ٨.٢  ٣.٥  ٦.٥  ٤.٧  ٧.٦  ٤.٧  ٤.٧  ٧.١  ٢.٩  عدد ا�جراءات) أ  

  ٩.٧  ٨.٤  ٩.٥  ٦.٣  ٩.٨  ٨.٣  ٨.٩  ٩.٧  ٨.٩  )أيام(الفترة ) ب  

  ٩.١  ١٠.٠  ٩.٤  ٩.١  ٩.٨  ٧.٧  ٧.٨  ١٠.٠  ٩.٩  )من دخل الفرد(% لتكلفة ا) ج  

من دخل (% أقل حد لرأس المال ) د  

  )الفرد

٩.٩  ٩.٩  ١٠.٠  ٩.٩  ١٠.٠  ٩.٠  ٩.٥  ٩.٦  ٩.٩  

  ٥.٢  ٦.٦  ٥.٩  ٠.٠  ٥.٠  ٤.٩  ٠.٠  ٧.٨  ٧.٢   إقفال الشركة-٢

  ٦.٣  ٦.١  ٥.٩    ٦.١  ٥.٢    ٧.٨  ٧.٨  )سنوات(الفترة ) أ  

  ٧.٢  ١٠.٠  ٨.٩    ٧.٢  ٧.٧    ٨.٩  ٩.٢  )من العقار(% التكلفة ) ب  

  ٢.١  ٣.٧  ٢.٩  ٠.٠  ١.٨  ١.٧  ٠.٠  ٦.٨  ٤.٥  )سنت للدوAر(معدل اAسترجاع ) ج  

  ٨.٠  ٧.٨  ٧.٦  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٩  ٦.١  ٨.٨  ٦.١  ٥ع'مة المنطقة 

  ٤  ٥  ٧  ١٧  ١٧  ١٠  ١٥  ١  ١٥  ٥تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦٣ 
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٥.٩  ٧.٥  ٧.٣  ٧.٢  ٥.٢  ٥.٩    ٨.١  ٦.١  ٧.٤  ٦.٧  ٧.١  ٥.٠  

٥.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٥.٠  ٥.٠  ٨.٠    ٨.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٠.٠  

    ٨.٠  ٨.٠    ٣.٠    ٨.٠    ٦.٠  ٣.٠      

١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠    ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠  ١٠.٠  

  ٢.٧  ٢.٥  ٦.٢  ٥.٧  ٠.٥  ٢.٥    ٦.٥  ٣.٢  ٣.٧  ٥.٧  ٢.٣  

  ٢.٠  ٠.٠  ٤.٠  ٣.٠  ١.٠  ٥.٠    ٣.٠  ٣.٠  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  

  ٣.٣  ٥.٠  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٠.٠    ١٠.٠  ٣.٣  ٣.٣  ٨.٣  ١.٧  

  ٦.٤  ٨.٦  ٨.٧  ٦.١  ٥.٧  ٥.٠    ٨.٦  ٨.٩  ٩.٢  ٥.٨  ٥.٦  

  ٧.٦  ٦.٩  ٩.٣  ٦.٠  ٨.٠  ٦.٤    ٨.٧  ٨.٧  ٨.٧  ٤.٠  ٦.١  

  ٧.٨  ٦.٧  ١٠.٠  ٧.٢  ٨.٩  ٦.١    ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١.١  ٤.٤  

  ٨.٠  ٦.٠  ٨.٠  ٨.٧  ١٠.٠  ٨.٠    ٦.٠  ٨.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٨.٠  

  ٧.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٢.٠  ٥.٠  ٥.٠    ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٦.٠  

  ٨.٤  ١٠.٠  ٧.٦  ٦.٠  ٦.٩  ٦.٩    ٨.٠    ٨.٢  ٦.٧  ٧.١  

  ٩.٥  ٧.٥  ٧.٧  ٩.٥  ٧.٨  ٦.٧    ٧.٨  ٨.١  ٩.٩  ٧.٦  ٩.١  

٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٣.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١.٠  

  ٧.٨  ٣.٩  ٦.٥  ٨.٣  ٧.٣  ٤.١    ٨.٢  ٨.١  ٧.٩  ٨.٠  ٦.٢  

  ٩.٠  ٧.٨  ٨.٩  ٨.٧  ٨.٥  ٨.٣    ٩.٦  ٩.٣  ٩.٣  ٩.٢  ٨.٤  

  ٧.٦  ٤.٧  ٦.٥  ٥.٣  ٧.١  ٥.٣    ٨.٨  ٧.٦  ٨.٢  ٧.٦  ٥.٩  

  ٩.٥  ٧.٧  ٩.٤  ٩.٦  ٩.٤  ٨.٣    ٩.٩  ٩.٨  ٩.٥  ٩.٥  ٩.٢  

  ٩.٠  ٩.٣  ٩.٩  ٩.٩  ٩.٧  ٩.٦    ٩.٩  ٩.٩  ١٠.٠  ٩.٨  ٩.٦  

  ١٠.٠  ٩.٦  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠    ١٠.٠  ٩.٩  ٩.٥  ١٠.٠  ٩.١  

  ٦.٥  ٠.٠  ٤.١  ٨.٠  ٦.١  ٠.٠    ٦.٧  ٦.٨  ٦.٦  ٦.٧  ٣.٩  

  ٧.٣    ٥.١  ٩.١  ٦.١      ٨.٩  ٧.٦  ٦.٣  ٨.٥  ٢.١  

  ٩.١    ٦.١  ٩.٢  ٨.٩      ٧.٢  ٧.٢  ٩.٧  ٧.٧  ٨.٩  

  ٣.١  ٠.٠  ١.١  ٥.٦  ٣.٢  ٠.٠    ٤.١  ٥.٧  ٣.٨  ٣.٨  ٠.٧  

  ٦.٧  ٦.٧  ٧.٥  ٧.٢  ٦.٠  ٥.٠    ٨.٣  ٧.٧  ٨.٢  ٦.٨  ٦.٣  

  ١٢  ١٢  ٨  ٩  ١٧  ٢٠    ٢  ٦  ٣  ١١  ١٤  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦٤

  قوانين ائتمان والعمل والتجارة: ٥المنطقة : ٦الجدول 
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٢٠٠٨                    

  ٨.٧  ٧.١  ٦.٤  ٥.٣  ٥.٧  ٥.٢  ٥.٨  ٨.٣  ٥.٣  قوانين سوق اAئتمان) أ

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠    ٢.٠      ١٠.٠  ٠.٠   ملكية البنوك-١

  ٩.٠  ٣.٠  ٣.٠    ٦.٠      ٨.٠  ٨.٠   البنوك ا[جنبيةةمنافس -٢

معدAت فائدة /  مراقبة معدAت الفائدة -٣

  حقيقية سالبة

١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠  ٩.٠  ٩.٠  ٩.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  

  ٥.٧  ٥.٣  ٣.٧  ١.٥  ٥.٧  ١.٣  ١.٥  ٥.٣  ٣.٢   الحصول على ائتمان-٤

  ٣.٠  ٤.٠  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  ١.٠  ٣.٠  ٤.٠  ٣.٠  مؤشر الحقوق القانونية) أ  

  ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ٨.٣  ١.٧  ٠.٠  ٦.٧  ٣.٣  مؤشر معلومات اAئتمان) ب  

  ٨.٣  ٨.٦  ٨.٧  ٨.٥  ٤.٨  ٧.٧  ٧.٥  ٩.٢  ٥.٢  قوانين سوق العمل) ب

  ٧.٥  ٨.٧  ٧.٠  ٦.٢  ٧.٣  ٥.٤  ٥.٤  ٧.٧  ٥.٢   شدة مؤشر التوظيف-١

  ٥.٦  ١٠.٠  ٨.٩  ٦.٧  ١٠.٠  ٣.٣  ٦.١  ١٠.٠  ٥.٦  التوظيفمؤشر صعوبة ) أ  

  ١٠.٠  ٦.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٦.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  شدة مؤشر الساعات) ب  

  ٧.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٧.٠  ٦.٠  ٥.٠  ٦.٠  مؤشر صعوبة فصل الموظفين) ج  

  ٦.٠  ٨.٠  ٨.٠  ٧.٨  ٥.٥  ٧.١  ١٠.٠    ٤.٩  )من الراتب(%  التكلفة ا�لزامية للتوظيف -٢

رواتب (تكلفة ا�لزامية لفصل الموظفين  ال-٣

  )أسابيع

٩.٥  ٧.٨  ٩.٩  ١٠.٠  ٦.٣  ٨.٤  ٧.٢  ٩.٩  ٩.٥  

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠    ١٠.٠  ١.٠   التجنيد-٤

  ٧.٢  ٧.٣  ٧.٢  ٧.٣  ٧.٢  ٦.١  ٧.٧  ٨.٤  ٧.٥  قوانين العمل) ج

  ٩.٢  ٧.٩  ٨.٥  ٧.٣  ٩.٣  ٧.٤  ٧.٧  ٩.١  ٧.٩   تأسيس شركة-١

  ٨.٢  ٣.٥  ٥.٣  ٤.٧  ٧.٦  ٤.٧  ٤.٧  ٧.١  ٢.٩  عدد ا�جراءات) أ  

  ٩.٦  ٨.٤  ٩.٤  ٦.٣  ٩.٨  ٨.٣  ٩.٠  ٩.٧  ٨.٩  )أيام(الفترة ) ب  

  ٩.٠  ١٠.٠  ٩.٣  ٨.٢  ٩.٨  ٧.٦  ٧.٧  ١٠.٠  ٩.٩  )من دخل الفرد(% التكلفة ) ج  

من (% أقل حد لرأس المال ) د  

  )دخل الفرد

٩.٩  ٩.٨  ١٠.٠  ٩.٩  ١٠.٠  ٩.٠  ٩.٥  ٩.٦  ٩.٩  

  ٥.٢  ٦.٦  ٥.٩    ٥.٠  ٤.٩    ٧.٨  ٧.٢   إقفال الشركة-٢

  ٦.٣  ٦.٠  ٥.٩    ٦.٠  ٥.٢    ٧.٨  ٧.٨  )سنوات(الفترة ) أ  

  ٧.٢  ١٠.٠  ٨.٩    ٧.٢  ٧.٧    ٨.٨  ٩.٢  )من العقار(% التكلفة ) ب  

سنت (معدل اAسترجاع ) ج  

  )للدوAر

٢.١  ٣.٧  ٢.٩  ٠.٠  ١.٨  ١.٧  ٠.٠  ٦.٨  ٤.٥  

  ٨.٠  ٧.٧  ٧.٥  ٧.٠  ٥.٩  ٦.٣  ٧.٠  ٨.٧  ٦.٠  ٥ع'مة المنطقة 

  ٣.٠  ٥  ٦  ١٠  ١٧  ١٥  ١٠  ١  ١٦  ٥تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦٥ 
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  ٥.٥  ٥.٨  ٦.٤  ٦.٢  ٤.٨  ٤.٥    ٧.٧  ٥.٧  ٧.٢  ٦.٠  ٥.٧  

    ٥.٠  ٥.٠    ٨.٠    ٨.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ٨.٠      

    ٨.٠  ٨.٠    ٣.٠    ٨.٠    ٦.٠  ٣.٠      

١٠.٠  ٩.٠      ٩.٠        ٩.٠  ٩.٠  ١٠.٠  ٩.٠  ١٠.٠  

  ١.٠  ٢.٥  ٦.٢  ٥.٧  ٠.٥  ٢.٥    ٧.٠  ٣.٢  ٣.٧  ٣.٢  ٢.٣  

  ٢.٠  ٠.٠  ٤.٠  ٣.٠  ١.٠  ٥.٠    ٤.٠  ٣.٠  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  

  ٠.٠  ٥.٠  ٨.٣  ٨.٣  ٠.٠  ٠.٠    ١٠.٠  ٣.٣  ٣.٣  ٣.٣  ١.٧  

  ٦.١  ٨.٦  ٨.٥  ٥.٩  ٥.٣  ٥.٠    ٨.٦  ٨.٥  ٨.٩  ٥.٨  ٥.٤  

  ٦.٧  ٦.٩  ٨.٧  ٥.١  ٦.٦  ٦.٤    ٨.٧  ٧.٣  ٧.٦  ٣.٧  ٥.٥  

  ١٠.٠  ٦.٧  ١٠.٠  ٧.٢  ٨.٩  ٦.١    ١٠.٠  ١٠.٠  ٦.٧  ٠.٠  ٤.٤  

  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٥  ٦.٠  ٨.٠    ٦.٠  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  

  ٦.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٢.٠  ٥.٠  ٥.٠    ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٦.٠  

  ٨.٤  ١٠.٠  ٧.٦  ٦.٠  ٦.٩  ٦.٩    ٨.٠    ٨.٢  ٦.٧  ٧.١  

  ٩.٥  ٧.٥  ٧.٧  ٩.٥  ٧.٨  ٦.٧    ٧.٨  ٨.١  ٩.٩  ٧.٦  ٩.١  

٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٣.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١.٠  

  ٧.٧  ٧.٩  ٦.٤  ٨.٣  ٦.٤  ٨.٢    ٧.٩  ٨.٠  ٧.٧  ٨.٠  ٦.٢  

  ٨.٨  ٧.٩  ٨.٧  ٨.٧  ٦.٧  ٨.٢    ٩.١  ٩.٣  ٨.٩  ٩.٢  ٨.٥  

  ٧.١  ٤.٧  ٦.٥  ٥.٣  ٦.٥  ٥.٣    ٧.١  ٧.٦  ٧.١  ٧.٦  ٥.٩  

  ٩.٥  ٧.٧  ٩.٣  ٩.٦  ٩.٣  ٨.٢    ٩.٥  ٩.٨  ٩.٤  ٩.٥  ٩.٢  

  ٨.٩  ٩.٢  ٩.٨  ٩.٩  ٩.٨  ٩.٤    ٩.٨  ٩.٩  ١٠.٠  ٩.٩  ٩.٦  

  ١٠.٠  ٩.٩  ٩.٤  ١٠.٠  ١.٥  ١٠.٠    ١٠.٠  ٩.٩  ٩.١  ٩.٩  ٩.٢  

  ٦.٥    ٤.١  ٨.٠  ٦.١      ٦.٧  ٦.٨  ٦.٥  ٦.٧  ٣.٩  

  ٧.٣    ٥.١  ٩.١  ٦.١      ٨.٩  ٧.٥  ٦.٣  ٨.٥  ٢.١  

  ٩.١    ٦.١  ٩.٢  ٨.٩      ٧.٢  ٧.٢  ٩.٦  ٧.٧  ٨.٩  

  ٣.١    ١.١  ٥.٦  ٣.٢  ٠.٠    ٤.٠  ٥.٧  ٣.٨  ٣.٨  ٠.٧  

  ٦.٤  ٧.٤  ٧.١  ٦.٨  ٥.٥  ٥.٩    ٨.١  ٧.٤  ٧.٩  ٦.٦  ٥.٨  

  ١٤  ٧  ٩  ١٢  ٢٠  ١٧    ٢  ٧  ٤  ١٣  ١٩  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦٦

  قوانين ائتمان والعمل والتجارة: ٥المنطقة : ٦الجدول تابع 
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٢٠٠٧                    

  ٨.٧  ٧.١  ٦.٧  ٣.٨  ٥.٧  ٥.٢    ٨.٣  ٥.٣  ق اAئتمانقوانين سو) أ

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠    ٢.٠      ١٠.٠  ٠.٠   ملكية البنوك-١

  ٩.٠  ٣.٠  ٣.٠    ٦.٠      ٨.٠  ٨.٠   البنوك ا[جنبيةةمنافس -٢

معدAت فائدة حقيقية /  مراقبة معدAت الفائدة -٣

  سالبة

١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٦.٠  ١٠.٠  ٩.٠    ١٠.٠  ١٠.٠  

  ٥.٧  ٥.٣  ٣.٧  ١.٥  ٤.٨  ١.٣  ١.٥  ٥.٣  ٣.٢  تمان الحصول على ائ-٤

  ٣.٠  ٤.٠  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  ١.٠  ٣.٠  ٤.٠  ٣.٠  مؤشر الحقوق القانونية) أ  

  ٨.٣  ٦.٧  ٣.٣  ٠.٠  ٦.٧  ١.٧  ٠.٠  ٦.٧  ٣.٣  مؤشر معلومات اAئتمان) ب  

  ٨.٣  ٨.٦  ٨.٧  ٨.٥  ٤.٨  ٧.٧  ٧.٥  ٩.٢  ٥.٢  قوانين سوق العمل) ب

  ٧.٥  ٨.٧  ٧.٠  ٦.٢  ٧.٣  ٥.٤  ٥.٤  ٧.٧  ٥.٢   شدة مؤشر التوظيف-١

  ٥.٦  ١٠.٠  ٨.٩  ٦.٧  ١٠.٠  ٣.٣  ٦.١  ١٠.٠  ٥.٦  مؤشر صعوبة التوظيف) أ  

  ١٠.٠  ٦.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٦.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  شدة مؤشر الساعات) ب  

  ٧.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٧.٠  ٦.٠  ٥.٠  ٦.٠  مؤشر صعوبة فصل الموظفين) ج  

  ٦.٠  ٨.٠  ٨.٠  ٧.٨  ٥.٥  ٧.١  ١٠.٠    ٤.٩  )من الراتب(%  التكلفة ا�لزامية للتوظيف -٢

رواتب ( التكلفة ا�لزامية لفصل الموظفين -٣

  )أسابيع

٩.٥  ٧.٨  ٩.٩  ١٠.٠  ٦.٣  ٨.٤  ٧.٢  ٩.٩  ٩.٥  

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠    ١٠.٠  ١.٠   التجنيد-٤

  ٦.٩  ٧.٢  ٧.٠  ٧.٤  ٧.٠  ٦.١  ٧.٧  ٨.٤  ٧.٥  قوانين العمل) ج

  ٨.٦  ٧.٩  ٨.١  ٧.٤  ٩.١  ٧.٤  ٧.٧  ٩.١  ٧.٩   تأسيس شركة-١

  ٧.٦  ٣.٥  ٥.٣  ٤.٧  ٧.١  ٤.٧  ٤.٧  ٧.١  ٢.٩  عدد ا�جراءات) أ  

  ٧.٨  ٨.٤  ٩.٤  ٦.٣  ٩.٧  ٨.٣  ٩.٠  ٩.٧  ٨.٩  )أيام(الفترة ) ب  

  ٨.٩  ١٠.٠  ٩.٢  ٨.٩  ٩.٧  ٧.٥  ٧.٧  ١٠.٠  ٩.٨  )من دخل الفرد(% التكلفة ) ج  

من دخل (% أقل حد لرأس المال ) د  

  )الفرد

٩.٩  ٩.٨  ٨.٤  ٩.٩  ١٠.٠  ٩.٠  ٩.٥  ٩.٥  ٩.٩  

  ٥.٢  ٦.٦  ٦.٠    ٥.٠  ٤.٩    ٧.٨  ٧.٢   إقفال الشركة-٢

  ٦.٣  ٦.٠  ٥.٩    ٦.٠  ٥.٢    ٧.٨  ٧.٨  )سنوات(الفترة ) أ  

  ٧.٢  ١٠.٠  ٨.٩    ٧.٢  ٧.٧    ٨.٨  ٩.٢  )من العقار(% التكلفة ) ب  

  ٢.١  ٣.٦  ٣.٠  ٠.٠  ١.٨  ١.٧  ٠.٠  ٦.٨  ٤.٥  )سنت للدوAر(معدل اAسترجاع ) ج  

  ٧.٩  ٧.٧  ٧.٥    ٥.٨  ٦.٣  ٧.٦  ٨.٧  ٦.٠  ٥نطقة ع'مة الم

  ٢  ٥  ٧    ١٦  ١٢  ٦  ١  ١٣  ٥تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦٧ 
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  ٥.٥  ٦.٣  ٥.٦  ٥.٧  ٥.٣  ٤.٥    ٧.٧  ٥.٧  ٧.٤  ٥.٨  ٥.٧  

    ٥.٠  ٥.٠    ٨.٠    ٨.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ٨.٠      

    ٨.٠  ٨.٠    ٣.٠    ٨.٠    ٦.٠  ٣.٠      

١٠.٠  ١٠.٠      ١٠.٠        ٩.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠  ١٠.٠  

  ١.٠  ٢.٥  ٣.٧  ٤.٠  ٠.٥  ٢.٥    ٧.٠  ٣.٢  ٣.٧  ٢.٣  ٢.٣  

  ٢.٠  ٠.٠  ٤.٠  ٣.٠  ١.٠  ٥.٠    ٧.٠  ٣.٠  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  

  ٠.٠  ٥.٠  ٣.٣  ٥.٠  ٠.٠  ٠.٠    ١٠.٠  ٣.٣  ٣.٣  ١.٧  ١.٧  

  ٦.١  ٨.٦  ٨.٥  ٥.٩  ٥.٢  ٥.٠    ٨.٦  ٨.٥  ٨.٩  ٥.٨  ٥.٤  

  ٦.٧  ٦.٩  ٨.٧  ٥.١  ٦.٣  ٦.٤    ٨.٧  ٧.٣  ٧.٦  ٣.٧  ٥.٥  

  ١٠.٠  ٦.٧  ١٠.٠  ٧.٢  ٧.٨  ٦.١    ١٠.٠  ١٠.٠  ٦.٧  ٠.٠  ٤.٤  

  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٨.٠    ٦.٠  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  

  ٦.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٢.٠  ٥.٠  ٥.٠    ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٦.٠  

  ٨.٤  ١٠.٠  ٧.٦  ٦.٠  ٦.٩  ٦.٩    ٨.٠    ٨.٢  ٦.٧  ٧.١  

  ٩.٥  ٧.٥  ٧.٧  ٩.٥  ٧.٨  ٦.٧    ٧.٨  ٨.١  ٩.٩  ٧.٦  ٩.١  

٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٣.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١.٠  

  ٦.٤  ٧.١  ٦.٤  ٨.٣  ٦.٠  ٨.٢    ٧.٥  ٨.٠  ٧.٣  ٨.٠  ٥.٧  

  ٦.٣  ٧.١  ٨.٧  ٨.٧  ٥.٩  ٨.٢    ٩.٠  ٩.٣  ٨.١  ٩.٢  ٧.٥  

  ٤.١  ٤.١  ٦.٥  ٥.٣  ٣.٥  ٥.٣    ٧.١  ٧.٦  ٥.٣  ٧.٦  ٤.٧  

  ٧.٠  ٥.٥  ٩.٣  ٩.٦  ٨.٠  ٨.٢    ٩.٤  ٩.٨  ٨.٤  ٩.٥  ٦.٩  

  ٧.٩  ٨.٨  ٩.٧  ٩.٩  ٩.٣  ٩.٣    ٩.٦  ٩.٩  ٩.٩  ٩.٩  ٩.٣  

  ٦.١  ٩.٩  ٩.٤  ١٠.٠  ٢.٨  ١٠.٠    ١٠.٠  ٩.٨  ٨.٩  ٩.٩  ٩.٠  

  ٦.٥    ٤.١  ٧.٩  ٦.١      ٦.٠  ٦.٨  ٦.٦  ٦.٧  ٤.٠  

  ٧.٣    ٥.١  ٩.١  ٦.١      ٧.٥  ٧.٥  ٦.٣  ٨.٥  ٢.١  

  ٩.١    ٦.١  ٩.٢  ٨.٩      ٧.٢  ٧.٢  ٩.٦  ٧.٧  ٨.٩  

  ٣.١  ٠.٠  ١.١  ٥.٦  ٣.٣  ٠.٠    ٣.٢  ٥.٧  ٣.٨  ٣.٨  ٠.٨  

  ٦.٠    ٦.٨  ٦.٦  ٥.٥  ٥.٩    ٧.٩  ٧.٤  ٧.٩  ٦.٥  ٥.٦  

  ١٣    ٩  ١٠  ١٨  ١٥    ٢  ٨  ٢  ١١  ١٧  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦٨

  قوانين ائتمان والعمل والتجارة: ٥المنطقة : ٦الجدول تابع 
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٢٠٠٦                    

  ٨.٧  ٦.٩  ٦.٧  ٤.٣  ٥.٣  ٥.٢    ٨.٣  ٥.٣  قوانين سوق اAئتمان) أ

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠    ٢.٠      ١٠.٠  ٠.٠   ملكية البنوك-١

  ٩.٠  ٣.٠  ٣.٠    ٦.٠      ٨.٠  ٨.٠   البنوك ا[جنبيةةمنافس -٢

معدAت فائدة حقيقية /  مراقبة معدAت الفائدة -٣

  سالبة

١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ١٠.٠  ٩.٠    ١٠.٠  ١٠.٠  

  ٥.٧  ٤.٥  ٣.٧  ١.٥  ٣.٢  ١.٣  ١.٥  ٥.٣  ٣.٢   الحصول على ائتمان-٤

  ٣.٠  ٤.٠  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  ١.٠  ٣.٠    ٣.٠  مؤشر الحقوق القانونية) أ  

  ٨.٣  ٥.٠  ٣.٣  ٠.٠  ٣.٣  ١.٧  ٠.٠    ٣.٣  مؤشر معلومات اAئتمان) ب  

  ٦.٥  ٨.٦  ٨.٧  ٨.٥  ٤.٨  ٧.٧  ٧.٥  ٩.٢  ٥.٢  قوانين سوق العمل) ب

  ٧.٥  ٨.٧  ٧.٠  ٦.٢  ٧.٣  ٥.٤  ٥.٤  ٧.٧  ٥.٢  ة مؤشر التوظيف شد-١

  ٥.٦  ١٠.٠  ٨.٩  ٦.٧  ١٠.٠  ٣.٣  ٦.١  ١٠.٠  ٥.٦  مؤشر صعوبة التوظيف) أ  

  ١٠.٠  ٦.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٦.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  شدة مؤشر الساعات) ب  

  ٧.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٧.٠  ٦.٠  ٥.٠  ٦.٠  مؤشر صعوبة فصل الموظفين) ج  

  ٦.٠  ٨.٠  ٨.٠  ٧.٨  ٥.٥  ٧.١  ١٠.٠    ٤.٩  )من الراتب(% امية للتوظيف  التكلفة ا�لز-٢

رواتب ( التكلفة ا�لزامية لفصل الموظفين -٣

  )أسابيع

٩.٥  ٧.٨  ٩.٩  ١٠.٠  ٦.٣  ٨.٤  ٧.٢  ٩.٩  ٩.٥  

  ٣.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠    ١٠.٠  ١.٠   التجنيد-٤

  ٦.٩  ٧.٣  ٦.٩  ٧.٥  ٦.٥  ٦.١  ٧.٧  ٨.٤  ٧.٥  قوانين العمل) ج

  ٨.٦  ٧.٩  ٧.٨  ٧.٥  ٨.١  ٧.٣  ٧.٧  ٩.١  ٧.٩  تأسيس شركة -١

  ٧.٦  ٣.٥  ٤.٧  ٤.٧  ٥.٣        ٢.٩  عدد ا�جراءات) أ  

  ٧.٨  ٨.٤  ٩.٢  ٦.٣  ٩.٠        ٨.٩  )أيام(الفترة ) ب  

  ٨.٧  ١٠.٠  ٩.٠  ٩.٥  ٨.٧        ٩.٩  )من دخل الفرد(% التكلفة ) ج  

                          من دخل (% أقل حد لرأس المال ) د  

  )لفردا

٩.٩  ٩.٧  ٨.٠  ٩.٩  ٨.٦        ٩.٩  

  ٥.٢  ٦.٦  ٦.٠    ٥.٠  ٤.٩    ٧.٨  ٧.٢   إقفال الشركة-٢

  ٦.٣  ٦.٠  ٥.٩    ٦.٠  ٥.٢      ٧.٨  )سنوات(الفترة ) أ  

  ٧.٢  ١٠.٠  ٨.٩    ٧.٢  ٧.٧      ٩.٢  )من العقار(% التكلفة ) ب  

  ٢.٠  ٤.١  ٣.٠    ١.٧  ١.٧      ٤.٥  )سنت للدوAر(ع معدل اAسترجا) ج  

  ٧.٣  ٧.٦  ٧.٤    ٥.٥  ٦.٣  ٧.٦  ٨.٧  ٦.٠  ٥ع'مة المنطقة 

  ٨  ٣  ٧    ١٧  ١٢  ٣  ١  ١٣  ٥تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٦٩ 
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  ٥.٥  ٥.٨  ٥.٦  ٥.٤  ٥.٣  ٤.٥    ٧.٤  ٦.١  ٧.٤  ٥.٨  ٥.٢  

    ٥.٠  ٥.٠    ٨.٠    ٨.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ٨.٠      

    ٨.٠  ٨.٠    ٣.٠    ٨.٠    ٦.٠  ٣.٠      

١٠.٠  ١٠.٠      ١٠.٠        ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠  

  ١.٠  ١.٧  ٣.٧  ٣.٢  ٠.٥  ٢.٥    ٦.٢  ٣.٢  ٣.٧  ٢.٣  ٢.٣  

  ٢.٠  ٠.٠  ٤.٠  ٣.٠  ١.٠  ٥.٠    ٤.٠    ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  

  ٠.٠  ٣.٣  ٣.٣  ٣.٣  ٠.٠  ٠.٠    ٨.٣    ٣.٣  ١.٧  ١.٧  

  ٦.١  ٨.٦  ٨.٥  ٥.٩  ٥.٤  ٥.٠    ٨.٨  ٨.٥  ٨.٩  ٥.٨  ٥.٣  

  ٦.٧  ٦.٩  ٨.٧  ٥.١  ٧.٠  ٦.٤    ٩.٣  ٧.٣  ٧.٦  ٣.٧  ٥.١  

  ١٠.٠  ٦.٧  ١٠.٠  ٧.٢  ١٠.٠  ٦.١    ١٠.٠  ١٠.٠  ٦.٧  ٠.٠  ٣.٣  

  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٨.٠    ٨.٠  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  

  ٦.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٢.٠  ٥.٠  ٥.٠    ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٦.٠  

  ٨.٤  ١٠.٠  ٧.٦  ٦.٠  ٦.٩  ٦.٩    ٨.٠    ٨.٢  ٦.٧  ٧.١  

  ٩.٥  ٧.٥  ٧.٧  ٩.٥  ٧.٨  ٦.٧    ٧.٨  ٨.١  ٩.٩  ٧.٦  ٩.١  

٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٣.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١.٠  

  ٦.٢  ٧.٠  ٦.٤  ٨.٣  ٦.٠  ٨.٢    ٦.٦  ٨.٠  ٧.٣  ٨.٠  ٥.٥  

  ٥.٨  ٧.٠  ٨.٧  ٨.٧  ٥.٩  ٨.٢    ٧.٢  ٩.٣  ٨.١  ٩.٢  ٧.٠  

  ٤.١  ٤.١  ٦.٥  ٥.٣  ٤.١  ٥.٣    ٣.٥    ٥.٣  ٧.٦  ٤.٧  

  ٧.٠  ٥.٥  ٩.٣  ٩.٦  ٨.٠  ٨.٢    ٦.٩    ٨.٤  ٩.٥  ٦.٠  

  ٧.١  ٩.٠  ٩.٦  ٩.٩  ٩.٦  ٩.٢    ٩.٢    ٩.٩  ٩.٨  ٨.٣  

  ٤.٧  ٨.٣  ٩.٢  ٩.٩  ٠.٠  ١٠.٠    ٧.٦    ٨.٧  ٨.٦  ٨.٣  

  ٦.٥    ٤.١  ٧.٩  ٦.١      ٥.٩  ٦.٨  ٦.٦  ٦.٧  ٤.٠  

  ٧.٣    ٥.١  ٩.١  ٦.١      ٧.٥    ٦.٣  ٨.٥  ٢.١  

  ٩.١    ٦.١  ٩.٢  ٨.٩      ٧.٢    ٩.٦  ٧.٧  ٨.٩  

  ٣.١  ٠.٠  ١.٣  ٥.٦  ٣.١      ٣.١    ٣.٧  ٣.٨  ٠.٨  

  ٥.٩    ٦.٨  ٦.٥  ٥.٦  ٥.٩    ٧.٦  ٧.٥  ٧.٩  ٦.٥  ٥.٣  

  ١٤    ٩  ١٠  ١٦  ١٤    ٣  ٦  ٢  ١٠  ١٨  

   

  

  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٧٠

  قوانين ائتمان والعمل والتجارة: ٥المنطقة : ٦الجدول تابع 
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٢٠٠٥                    

  ٨.٥  ٦.٩  ٦.٧  ٤.٣  ٥.٣  ٥.٢    ٨.٣  ٥.١  قوانين سوق اAئتمان) أ

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠    ٢.٠      ١٠.٠  ٠.٠   ملكية البنوك-١

  ٩.٠  ٣.٠  ٣.٠    ٦.٠      ٨.٠  ٨.٠   البنوك ا[جنبيةةمنافس -٢

معدAت فائدة حقيقية /  مراقبة معدAت الفائدة -٣

  سالبة

١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٧.٠  ١٠.٠  ٩.٠    ١٠.٠  ١٠.٠  

  ٤.٨  ٤.٥  ٣.٧  ١.٥  ٣.٢  ١.٣  ١.٥  ٥.٣  ٢.٣   الحصول على ائتمان-٤

  ٣.٠  ٤.٠  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  ١.٠  ٣.٠    ٣.٠  مؤشر الحقوق القانونية) أ  

  ٦.٧  ٥.٠  ٣.٣  ٠.٠  ٣.٣        ١.٧  مؤشر معلومات اAئتمان) ب  

  ٦.٥  ٨.٦  ٨.٧  ٨.٥  ٤.٨  ٨.٢  ٧.٥  ٩.٢  ٥.٢  قوانين سوق العمل) ب

  ٧.٥  ٨.٧  ٧.٠  ٦.٢  ٧.٣  ٧.١  ٥.٤  ٧.٧  ٥.٢   شدة مؤشر التوظيف-١

  ٥.٦  ١٠.٠  ٨.٩  ٦.٧  ١٠.٠  ٨.٣  ٦.١  ١٠.٠  ٥.٦  مؤشر صعوبة التوظيف) أ  

  ١٠.٠  ٦.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٦.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٤  شدة مؤشر الساعات) ب  

  ٧.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٧.٠  ٦.٠  ٥.٠  ٦.٠  مؤشر صعوبة فصل الموظفين) ج  

  ٦.٠  ٨.٠  ٨.٠  ٧.٨  ٥.٥  ٧.١  ١٠.٠    ٤.٩  )من الراتب(%  التكلفة ا�لزامية للتوظيف -٢

رواتب ( التكلفة ا�لزامية لفصل الموظفين -٣

  )أسابيع

٩.٥  ٧.٨  ٩.٩  ١٠.٠  ٦.٣  ٨.٤  ٧.٢  ٩.٩  ٩.٥  

  ٣.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠    ١٠.٠  ١.٠   التجنيد-٤

  ٦.٨  ٧.٣  ٦.٨  ٧.٦  ٦.٤  ٦.١  ٧.٧  ٨.٤  ٧.٥  قوانين العمل) ج

  ٨.٥  ٧.٩  ٧.٧  ٧.٦  ٧.٩  ٧.٣  ٧.٧  ٩.١  ٧.٩   تأسيس شركة-١

  ٧.٦  ٣.٥  ٤.٧    ٣.٥        ٢.٩  عدد ا�جراءات) أ  

  ٧.٨  ٨.٤  ٨.٧    ٨.٣        ٨.٩  )أيام(الفترة ) ب  

  ٨.٥  ١٠.٠  ٨.٨    ٩.٢        ٩.٨  )من دخل الفرد(% التكلفة ) ج  

من (% أقل حد لرأس المال ) د  

  )دخل الفرد

٩.٨  ٩.٧  ٧.٨    ٨.٤        ٩.٩  

  ٥.٢  ٦.٧  ٦.٠    ٥.٠  ٤.٩    ٧.٨  ٧.٢   إقفال الشركة-٢

  ٦.٣  ٦.٠  ٥.٩    ٦.٠  ٥.٢      ٧.٨  )سنوات(الفترة ) أ  

  ٧.٢  ١٠.٠  ٨.٩    ٧.٢  ٧.٧      ٩.٢  )من العقار(% التكلفة ) ب  

  ١.٨  ٤.٢  ٢.٨    ١.٧  ١.٧      ٤.٥  )سنت للدوAر(معدل اAسترجاع ) ج  

  ٧.٣  ٧.٦  ٧.٤    ٥.٥  ٥.٥  ٧.٦  ٨.٧  ٥.٩  ٥ع'مة المنطقة 

  ٨  ٢  ٧    ١٦  ١٠  ٢  ١  ١٣  ٥تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٧١ 
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  ٥.٥  ٥.٨  ٥.٦  ٥.٤  ٥.٣  ٤.٥    ٧.٤  ٦.١  ٦.٧  ٥.٨  ٥.٧  

    ٥.٠  ٥.٠    ٨.٠    ٨.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ٨.٠      

    ٨.٠  ٨.٠    ٣.٠    ٨.٠    ٣.٠  ٣.٠      

١٠.٠  ١٠.٠      ١٠.٠        ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠  ١٠.٠  

  ١.٠  ١.٧  ٣.٧  ٣.٢  ٠.٥  ٢.٥    ٦.٢  ٣.٢  ٣.٧  ٢.٣  ٢.٣  

  ٢.٠  ٠.٠  ٤.٠  ٣.٠  ١.٠  ٥.٠    ٤.٠    ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  

  ٠.٠    ٣.٣  ٣.٣  ٠.٠  ٠.٠    ٨.٣    ٣.٣  ١.٧  ١.٧  

  ٦.١  ٨.٦  ٨.٥  ٥.٩  ٥.٣  ٥.٠    ٨.٨  ٨.٥  ٨.٨  ٥.٨  ٥.٣  

  ٦.٧  ٦.٩  ٨.٧  ٥.١  ٦.٦  ٦.٤    ٩.٣  ٧.٣  ٧.٢  ٣.٧  ٥.١  

  ١٠.٠  ٦.٧  ١٠.٠  ٧.٢  ٨.٩  ٦.١    ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٦  ٠.٠  ٣.٣  

  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٨.٠    ٨.٠  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  

  ٦.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٢.٠  ٥.٠  ٥.٠    ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٦.٠  

  ٨.٤  ١٠.٠  ٧.٦  ٦.٠  ٦.٩  ٦.٩    ٨.٠    ٨.٢  ٦.٧  ٧.١  

  ٩.٥  ٧.٥  ٧.٧  ٩.٥  ٧.٨  ٦.٧    ٧.٨  ٨.١  ٩.٩  ٧.٦  ٩.١  

٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٣.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١.٠  

  ٦.١  ٦.٧  ٦.٤  ٨.٣  ٥.٧  ٨.٢    ٦.٤  ٨.٠  ٧.٣  ٧.٨  ٥.٤  

  ٥.٧  ٦.٧  ٨.٦  ٨.٧  ٥.٤  ٨.٢    ٦.٨  ٩.٣  ٨.١  ٨.٩  ٦.٨  

  ٤.١    ٦.٥  ٥.٣  ٤.١      ٣.٥    ٥.٣  ٧.٦  ٤.٧  

  ٧.٠    ٩.٣  ٩.٦  ٨.٠      ٦.٦    ٨.٤  ٩.٥  ٦.٠  

  ٦.٨    ٩.٦  ٩.٩  ٩.٦      ٩.٢    ٩.٩  ٩.٨  ٨.٣  

  ٦.٩    ٩.٢  ٩.٤  ٠.١      ٧.٠    ٨.٧  ٨.٦  ٨.٣  

  ٦.٥    ٤.٢  ٧.٩  ٦.٠      ٥.٩  ٦.٨  ٦.٥  ٦.٧  ٤.٠  

  ٧.٣    ٥.١  ٩.١  ٦.١      ٧.٥    ٦.٣  ٨.٥  ٢.١  

  ٩.١    ٦.١  ٩.٢  ٨.٩      ٧.٢    ٩.٦  ٧.٧  ٨.٩  

  ٠.٠    ٠.٠  ٠.٠  ٣.١      ٢.٣    ٣.٧  ٣.٧  ١.٨  

  ٥.٩    ٦.٨  ٦.٥  ٥.٤  ٥.٩    ٧.٥  ٧.٥  ٧.٦  ٦.٥  ٥.٥  

  ١٣    ٩  ١٠  ١٨  ١٣    ٥  ٥  ٢  ١٠  ١٦  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٧٢

  قوانين ائتمان والعمل والتجارة: ٥المنطقة : ٦الجدول تابع 
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٢٠٠٤                    

  ٨.٢  ٨.١  ٦.٩  ٥.٨  ٤.٥  ٥.٢    ٨.١  ٥.١  قوانين سوق اAئتمان) أ

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠    ٢.٠      ١٠.٠  ٠.٠  ة البنوك ملكي-١

  ٨.٠  ٨.٠  ٤.٠    ٣.٠      ٧.٠  ٨.٠   البنوك ا[جنبيةةمنافس -٢

معدAت فائدة حقيقية /  مراقبة معدAت الفائدة -٣

  سالبة

١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠    ١٠.٠  ١٠.٠  

  ٤.٥  ٤.٥  ٣.٧  ١.٥  ٣.٢  ١.٣  ١.٥  ٥.٣  ٢.٣   الحصول على ائتمان-٤

  ٣.٠  ٤.٠  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  ١.٠  ٣.٠    ٣.٠  الحقوق القانونيةمؤشر ) أ  

  ٦.٧  ٥.٠  ٣.٣    ٣.٣        ١.٧  مؤشر معلومات اAئتمان) ب  

  ٦.٥  ٨.٦  ٨.٧  ٦.٠  ٤.٨  ٨.٢  ٧.٥  ٩.٢  ٥.١  قوانين سوق العمل) ب

  ٧.٥  ٨.٧  ٧.٠  ٦.٢  ٧.٣  ٧.١  ٥.٤  ٧.٧  ٤.٨   شدة مؤشر التوظيف-١

  ٥.٦  ١٠.٠  ٨.٩  ٦.٧  ١٠.٠  ٨.٣  ٦.١  ١٠.٠  ٤.٤  مؤشر صعوبة التوظيف) أ  

  ١٠.٠  ٦.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٦.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  شدة مؤشر الساعات) ب  

  ٧.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٧.٠  ٦.٠  ٥.٠  ٦.٠  مؤشر صعوبة فصل الموظفين) ج  

  ٦.٠  ٨.٠  ٨.٠  ٧.٨  ٥.٥  ٧.١  ١٠.٠    ٤.٩  )من الراتب(%  التكلفة ا�لزامية للتوظيف -٢

رواتب (ظفين  التكلفة ا�لزامية لفصل المو-٣

  )أسابيع

٩.٥  ٧.٨  ٩.٩  ١٠.٠  ٦.٣  ٨.٤  ٧.٢  ٩.٩  ٩.٥  

  ٣.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠    ١٠.٠  ١.٠   التجنيد-٤

  ٦.٨  ٧.٣  ٦.٧  ٧.٦  ٦.٢  ٦.١  ٧.٧  ٨.٤  ٧.٥  قوانين العمل) ج

  ٨.٤  ٧.٩  ٧.٥  ٧.٦  ٧.٤  ٧.٣  ٧.٧  ٩.١  ٧.٩   تأسيس شركة-١

  ٧.٦  ٣.٥  ٢.٩    ٣.٥        ٢.٩  عدد ا�جراءات) أ  

  ٧.٨  ٨.٤  ٦.١    ٨.٣        ٨.٩  )أيام(الفترة ) ب  

  ٨.٤  ١٠.٠  ٨.٨    ٩.٢        ٩.٨  )من دخل الفرد(% التكلفة ) ج  

من دخل (% أقل حد لرأس المال ) د  

  )الفرد

٩.٨  ٩.٧  ٧.٧    ٨.٣        ٩.٩  

  ٥.١  ٦.٧  ٥.٩    ٥.٠  ٤.٩    ٧.٨  ٧.٢   إقفال الشركة-٢

  ٦.٣  ٦.٠  ٥.٩    ٦.٠  ٥.٢      ٧.٨  )سنوات(الفترة ) أ  

  ٧.٢  ١٠.٠  ٨.٩    ٧.٢  ٧.٧      ٩.٢  )من العقار(% التكلفة ) ب  

  ١.٧  ٤.١  ٢.٩    ١.٧  ١.٧      ٤.٥  )سنت للدوAر(معدل اAسترجاع ) ج  

  ٧.٢  ٨.٠  ٧.٤    ٥.٢  ٦.٥  ٧.٦  ٨.٦  ٥.٩  ٥ع'مة المنطقة 

  ٧  ٢  ٦    ١٨  ١١  ٤  ١  ١٥  ٥تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٧٣ 
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  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٦  ٥.٤  ٥.٣  ٤.٥    ٦.٠  ٦.١  ٧.٩  ٦.٣  ٥.٧  

    ٥.٠  ٥.٠    ٨.٠    ٨.٠  ٥.٠  ١٠.٠  ٥.٠      

    ٨.٠  ٨.٠    ٣.٠    ٨.٠    ٨.٠  ٨.٠      

١٠.٠  ١٠.٠      ١٠.٠        ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠  ١٠.٠  

  ٢.٧  ١.٧  ٣.٧  ٣.٢  ٠.٥  ٢.٥    ٢.٠  ٣.٢  ٣.٧  ٢.٣  ٢.٣  

  ٢.٠  ٠.٠  ٤.٠  ٣.٠  ١.٠  ٥.٠    ٤.٠    ٤.٠  ٣.٠  ٣.٠  

  ٣.٣    ٣.٣  ٣.٣  ٠.٠      ٠.٠    ٣.٣  ١.٧  ١.٧  

  ٦.١  ٨.٦  ٨.٥  ٥.٩  ٥.٤  ٥.٣    ٨.٨  ٨.٥  ٨.٨  ٦.١  ٤.٨  

  ٦.٧  ٦.٩  ٨.٧  ٥.١  ٧.٠  ٦.٤    ٩.٣  ٧.٣  ٧.٢  ٤.٠  ٣.٠  

  ١٠.٠  ٦.٧  ١٠.٠  ٧.٢  ١٠.٠  ٦.١    ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٦  ٠.٠  ١.١  

  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٨.٠    ٨.٠  ٤.٠  ٦.٠  ٦.٠  ٤.٠  

  ٦.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٢.٠  ٥.٠  ٥.٠    ١٠.٠  ٨.٠  ١٠.٠  ٦.٠  ٤.٠  

  ٨.٤  ١٠.٠  ٧.٦  ٦.٠  ٦.٩  ٦.٩    ٨.٠    ٨.٢  ٦.٧  ٧.١  

  ٩.٥  ٧.٥  ٧.٧  ٩.٥  ٧.٨  ٦.٧    ٧.٨  ٨.١  ٩.٩  ٨.٥  ٩.١  

٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٣.٠  ٠.٠  ١.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٥.٠  ٠.٠  ١.٠  

  ٥.٨  ٦.٧  ٦.٢  ٧.٣  ٥.٧  ٨.٢    ٦.١  ٨.٠  ٧.٣  ٧.٨  ٥.٦  

  ٦.٢  ٦.٧  ٨.٦  ٨.٥  ٥.٤  ٨.٢    ٦.٦  ٩.٣  ٨.١  ٨.٩  ٦.٨  

  ٤.١    ٦.٥  ٥.٣  ٤.١      ٣.٥    ٥.٣  ٤.٧  ٤.٧  

  ٦.٥    ٩.٣  ٩.٦  ٨.٠      ٦.٦    ٨.٤  ٨.٣  ٦.٠  

  ٦.٩    ٩.٦  ٩.٩  ٩.٦      ٩.٢    ٩.٩  ٩.٧  ٨.٣  

  ٦.٦    ٩.١  ٩.٣  ٠.٠      ٧.٠    ٨.٧  ٨.٥  ٨.٣  

  ٥.٥    ٣.٨  ٦.١  ٦.٠      ٥.٧  ٦.٨  ٦.٥  ٦.٧  ٤.٣  

  ٧.٣    ٥.١  ٩.١  ٦.١      ٧.٥    ٦.٣  ٨.٥  ٢.١  

  ٩.١    ٦.١  ٩.٢  ٨.٩      ٧.٢    ٩.٦  ٧.٧  ٨.٩  

  ٣.١    ١.١  ٥.٥  ٣.١      ٣.١    ٣.٦  ٣.٧  ٠.٨  

  ٦.١    ٦.٨  ٦.٢  ٥.٥  ٦.٠    ٧.٠  ٧.٥  ٨.٠  ٦.٧  ٥.٣  

  ١٣    ٩  ١٢  ١٦  ١٤    ٨  ٥  ٢  ١٠  ١٧  

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية/  ٢٠١١ 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٧٤

  قوانين ائتمان والعمل والتجارة: ٥المنطقة : ٦الجدول تابع 

جزر   البحرين  جزائرال  

  القمر

  لبنان  الكويت  ا[ردن  العراق  مصر  جيبوتي

٢٠٠٣                    

  ٨.٢  ٨.١  ٦.٩  ٥.٨  ٤.٥  ٥.٢    ٨.١  ٥.١  قوانين سوق اAئتمان) أ

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠    ٢.٠      ١٠.٠  ٠.٠   ملكية البنوك-١

  ٨.٠  ٨.٠  ٤.٠    ٣.٠      ٧.٠  ٨.٠   البنوك ا[جنبيةةمنافس -٢

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠    ١٠.٠  ١٠.٠  معدAت فائدة حقيقية سالبة/ فائدة  مراقبة معدAت ال-٣

  ٤.٨  ٤.٥  ٣.٧  ١.٥  ٣.٢  ١.٣  ١.٥  ٥.٣  ٢.٣   الحصول على ائتمان-٤

  ٤.٠  ٥.٠  ٦.٠    ١.٠        ٣.٠  مؤشر الحقوق القانونية) أ  

  ٦.٧  ٦.٧  ٣.٣    ٣.٣        ٠.٠  مؤشر معلومات اAئتمان) ب  

  ٦.٥  ٨.٦  ٨.٧  ٦.٠  ٤.٨  ٨.٢  ٧.٥  ٩.٢  ٥.١  قوانين سوق العمل) ب

  ٧.٥  ٨.٧  ٧.٠  ٦.٢  ٧.٣  ٧.١  ٥.٤  ٧.٧  ٤.٨   شدة مؤشر التوظيف-١

  ٥.٦  ١٠.٠  ٨.٩  ٦.٧  ١٠.٠  ٨.٣  ٦.١  ١٠.٠  ٤.٤  مؤشر صعوبة التوظيف) أ  

  ١٠.٠  ٦.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٦.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  شدة مؤشر الساعات) ب  

  ٧.٠  ١٠.٠  ٤.٠  ٨.٠  ٤.٠  ٧.٠  ٦.٠  ٥.٠  ٦.٠  مؤشر صعوبة فصل الموظفين) ج  

  ٦.٠  ٨.٠  ٨.٠  ٧.٨  ٥.٥  ٧.١  ١٠.٠    ٤.٩  )من الراتب(%  التكلفة ا�لزامية للتوظيف -٢

  ٩.٥  ٧.٨  ٩.٩  ١٠.٠  ٦.٦  ٨.٤  ٧.٢  ٩.٩  ٩.٥  )رواتب أسابيع( التكلفة ا�لزامية لفصل الموظفين -٣

  ٣.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ١٠.٠    ١٠.٠  ١.٠   التجنيد-٤

  ٦.٧  ٧.٣  ٦.١  ٧.٦  ٦.٢  ٦.١  ٧.٧  ٨.٤  ٧.٥  قوانين العمل) ج

  ٨.٤  ٧.٩  ٦.٤  ٧.٦  ٧.٣  ٧.٣  ٧.٧  ٩.١  ٧.٩   تأسيس شركة-١

  ٧.٦  ٣.٥  ٤.٧    ٥.٣        ٢.٩  عدد ا�جراءات) أ  

  ٧.٨  ٨.٤  ٨.٣    ٨.٤        ٨.٨  )أيام(الفترة ) ب  

  ٩.٢  ١٠.٠  ٩.٧    ٩.٣        ٩.٨  )من دخل الفرد(% التكلفة ) ج  

  ٩.٩  ٩.٧  ٨.٠    ٨.٦        ٩.٩  ) دخل الفردمن(% أقل حد لرأس المال ) د  

  ٥.١  ٦.٧  ٥.٩    ٥.٠  ٤.٩    ٧.٨  ٧.٢   إقفال الشركة-٢

  ٦.٣  ٦.٠  ٥.٩    ٦.٠        ٦.٨  )سنوات(الفترة ) أ  

  ٧.٢  ١٠.٠  ٨.٩    ٧.٢        ٩.٦  )من العقار(% التكلفة ) ب  

  ٨.٠  ٥.٩  ٧.٠    ٨.٣        ٦.٠  )سنت للدوAر(معدل اAسترجاع ) ج  

  ٧.٢  ٨.٠  ٧.٣    ٥.٢  ٦.٥  ٧.٦  ٨.٦  ٥.٩  ٥ع'مة المنطقة 

  ٧  ٢  ٦    ١٨  ١٠  ٤  ١  ١٥  ٥تصنيف المنطقة 

  



� السنويُالتقرير:  � العربيِفي العالم ُ اقتصاديةُالحرية ٢٠١١/  
 

َمؤسسة البحوث الدولية / مؤسسة فريدريش ناومان  ُ� معھد فريزر/ 

٧٥ 
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  ٨.٢  ٨.١  ٦.٩  ٥.٨  ٤.٥  ٥.٢    ٨.١  ٥.١  قوانين سوق اAئتمان) أ

  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠    ٢.٠      ١٠.٠  ٠.٠  ملكية البنوك -١

  ٨.٠  ٨.٠  ٤.٠    ٣.٠      ٧.٠  ٨.٠   البنوك ا[جنبيةةمنافس -٢

معدAت فائدة حقيقية /  مراقبة معدAت الفائدة -٣

  سالبة

١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٠    ١٠.٠  ١٠.٠  

  ٤.٨  ٤.٥  ٣.٧  ١.٥  ٣.٢  ١.٣  ١.٥  ٥.٣  ٢.٣   الحصول على ائتمان-٤

  ٤.٠  ٥.٠  ٦.٠    ١.٠        ٣.٠  ؤشر الحقوق القانونيةم) أ  

  ٦.٧  ٦.٧  ٣.٣    ٣.٣        ٠.٠  مؤشر معلومات اAئتمان) ب  

  ٦.٥  ٨.٦  ٨.٧  ٦.٠  ٤.٨  ٨.٢  ٧.٥  ٩.٢  ٥.١  قوانين سوق العمل) ب
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  ٦.٠  ٨.٠  ٨.٠  ٧.٨  ٥.٥    ١٠.٠    ٤.٩  )من الراتب(%  التكلفة ا�لزامية للتوظيف -٢

رواتب ( التكلفة ا�لزامية لفصل الموظفين -٣

  )أسابيع
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من دخل (% أقل حد لرأس المال ) د  

  )الفرد
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  ٨.٠  ٥.٩  ٧.٠    ٨.٣        ٦.٠  )سنت للدوAر(معدل اAسترجاع ) ج  

  ٧.٢  ٨.٠  ٧.٣    ٥.٢  ٦.٥  ٧.٦  ٨.٦  ٥.٩  ٥ع'مة المنطقة 

  ٧  ٢  ٦    ١٨  ١٠  ٤  ١  ١٥  ٥تصنيف المنطقة 
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  البيانات ومصادر توضيحية م'حظات :ملحق

  
ــم ــتخراج تـ ــر اسـ ــي المنـــشور المؤشـ ــر فـ ـــة تقريـ ــة ٣٩ مـــن العربـــي العـــالم فـــي االقتـــصادية الحري  مـــن قطعـ
 وتـم الخمـسة، المنـاطق متوسـط حـساب طريـق عـن اإلجمـالي التقدير حساب وتم .)مكونات( المميزة البيانات

ــتخراج ـــائج اسـ ــاطق نت ــة لكـــل المكونــــات متوســـط حــــساب بواســـطة المنــ ـــتم .منطقــ ــاس ي  االقتــــصادية الحريـــة قيــ
  .االقتصادية الحرية من أعلى مستوى على األعلى القيمة تدل حيث عشرة، إلى صفر من قياس بموجب

 مــن مــستخرجة الفرديــة النتــائج لحــساب المــستخدمة الــدنيا والحــدود القــصوى الحــدود أن الحظــةالم تجــدر
ـــعـن ًبدال العالم في االقتصادية لحريةا تقرير  غيـر المتغيـرات لتلـك بالنـسبة .المؤشـر فـي المدرجـة دولـة ٢٢ ال

 .التقريــر فــي مدرجـة لــةدو ١٤١ مــن الـدنيا والحــدود القــصوى الحـدود اســتخراج تــم فقـد التقريــر فــي المـستخدمة
ــدود اســـتخدمنا وقـــد ــا وحـــدود قـــصوى حـ  بعـــض فـــي الـــصغير التفـــاوت بـــسبب إقليميـــة عـــن ًبـــدال "عالميـــة" دنيـ

  .العربية الدول بين المكونات
  

  التجارية والشركات والضرائب اWنفاق :الحكومة حجم ):١( المنطقة
  
  الستهالكا مجموع من مئوية كنسبة الحكومي لالستهالك العام اإلنفاق )أ

 االسـتهالكية المصروفات من كنسبة للحكومة النهائية االستهالكية المصروفات لقياس هو العنصر هذا
 باسـتخدام العنـصر لهـذا المعـدل اسـتخراج تـم وقـد ).االستهالك إجمالي أنها على تعرف كانت اًسابق( النهائية
 عــن تعبــر )Vi( نإ حيــث .عــشرة فــي اًمــضروب )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :التاليــة الـصيغة

ــالي مـــن كنـــسبة للدولـــة الفعلـــي الحكـــومي االســـتهالك  )Vmin( و )Vmax( أن حـــين فـــي االســـتهالك، إجمـ
 تقريــر بيانــات اســتخدام تــم .التــوالي علــى %٦ و %٤٠ إلــى تحديــدها تــم والتــي والــدنيا القــصوى القــيم تمــثالن
 التــي الــدول .العنــصر لهــذا واألقــل األعلــى ةالقيمــ إلــى للتوصــل ١٩٩٠ لــسنة العــالم فــي االقتــصادية الحريــة
  .أقل نقاط على تحصل االستهالك إجمالي إلى بالنسبة أعلى الحكومية المصروفات فيها تكون

  
َالدولي البنك :المصدر  الشبكة على( ٢٠٠٩ العالم في التنمية مؤشرات ،٢٠١١(  

  المحلي الناتج إجمالي من مئوية كنسبة والدعم التحويالت )ب
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 تــم .المحلــي النــاتج إجمــالي مــن كنــسبة األخــرى والتحــويالت الحكــومي الــدعم لقيــاس هــو العنــصر هــذا
 اًمـضروب )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :التاليـة الـصيغة باسـتخدام العنـصر هـذا معـدل استخالص

 أن حـين فـي المحلـي، النـاتج إلجمـالي بالنـسبة والـدعم التحـويالت نـسبة عـن تعبـر )Vi( أن حيث .عشرة في
)Vmax( و )Vmin( تـم .التـوالي علـى %٠.٥ و %٣٧.٢ عنـد تحديـدها وتم والدنيا القصوى القيم تمثالن 

 لهــذا واألقــل األعلــى القيمــة إلــى للتوصــل العــالم فــي االقتــصادية الحريــة تقريــر مــن ١٩٩٠ بيانــات اســتخدام
 إجمــالي إلــى بالنــسبة خــرىاأل والتحــويالت الحكــومي الــدعم مــن عاليــة نــسبة فيهــا تكــون التــي الــدول .العنــصر

  .أقل نقاط على تحصل العام الناتج
  

َالدولي البنك :المصدر  الشبكة على( ٢٠٠٩ العالم في التنمية مؤشرات ،٢٠١١(  
  

  الحكومية واالستثمارات الشركات )ج
 و االسـتثمارات، إجمـالي مـن الحكوميـة االسـتثمارات حـصة )أ( باسـتخدام العنـصر هـذا لعدُم حساب تم

 فيهـــا التـــي الـــدول .بتـــشغيلها الحكومـــة تقـــوم التـــي الـــشركات عـــن دالمتولـــ النـــاتج وحـــصة وتكـــوين، عـــدد، )ب(
 بتـــشغيلها الحكوميـــة تقـــوم التــي الـــشركات مـــن أقــل وعـــدد االســـتثمارات، إجمـــالي إلــى بالنـــسبة أقـــل اســتثمارات

  .أعلى نقاط على تحصل
  

  )٢٠١١( وهال ولوسون جوارتني :المصدر
  

  الضرائب لهامش األعلى لدَعُالم )د
 الــذي للــدخل األدنــى والحــد )فــردي معــدل( الــضريبي للهــامش األعلــى المعــدل لقيــاس هــو العنــصر هــذا

 للــدخل الــدنيا الحــدود علــى تطبيقهــا يــتم والتــي الــضريبة لهــامش أعلــى معــدالت فيهــا التــي الــدول .عليــه يطبــق
  :التالية المصفوفة بموجب أقل عالمات على تحصل المنخفض
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  الحد األدنى للدخل، بالدوالر األمريكي
ــــــــــى الهــــــــــامش  األعل

  الضريبي للمعدل
١٥٠.٠٠٠  ١٥٠.٠٠٠–٥٠.٠٠٠  ٥٠.٠٠٠–٢٥.٠٠٠  > ٢٥.٠٠٠ >  

١٠  ١٠  ١٠  ١٠  > %٢٠  
١٠  ١٠  ٩  ٩  ٢٥ – ٢١  
٩  ٩  ٨  ٨  ٣٠ – ٢٦  
٩  ٨  ٧  ٧  ٣٥ – ٣١  
٨  ٧  ٦  ٥  ٤٠ – ٣٦  
٧  ٦  ٥  ٤  ٤٥ – ٤١  
٥  ٥  ٤  ٣  ٥٠ – ٤٦  
٤  ٤  ٣  ٢  ٥٥ – ٥١  
٣  ٣  ٢  ١  ٦٠ – ٥٦  
٢  ٢  ١  -  ٦٥ – ٦١  
١  ١  -  -  ٧٠ – ٦٦  
٧٠% >  -  -  -  -  

  

 القمـــر، جـــزر ،)٢٠١٠( للـــصادرات رديـــنأ – شـــامبان ):٢٠١٠( ســـوريا للتجـــارة، الكنديـــة اللجنـــة :المـــصدر
ـــة ــة المديريــــ ــ ــــواردات العامـــ ـــاالن ،)٢٠٠٥( للـــ ــ ـــت ،)٢٠٠٣( داهــ ــ  )٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٧( ديلويــ
 جـــي مإ بـــي كـــي ،)٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٣( يـــونج نـــدأ يرنـــستإ )٢٠١٠( الماليـــة وزارة جيبـــوتي،

 العـــالمي البنـــك ،)٢٠١٠( كـــوبرز هـــاوس واتـــر بـــرايس ،)٢٠٠٥( الماليـــة وزارة موريتانيـــا )٢٠١٠(
  .العالم في التنمية مؤشرات )٢٠١٠ – ٢٠٠٥ السنوات مختلف(

  

  الملكية حقوق وأمن القانونية الھيكلية :٢ المنطقة
  

  السياسية والعملية القانون حكم في العسكري التدخل )أ
ــد ــصر هــــذا يعتمــ ــى العنــ ــاطر عامــــل علــ ــي الجــــيش( )ز( الــــسياسة المخــ ــن )الــــسياسة فــ ــدولي الــــدليل مــ َالــ  

 تــدخالت فــإن منتخــب، غيــر الجــيش أن بمــا" .الــسياسة فــي العــسكر تــدخل مــدى يقــيس الــذي الــدول لمخــاطر
 نتيجـــة الجــيش تـــدخل يكــون أن يمكــن .لديمقراطيـــةا المــسئولية مــن لتقلـــ ،ًهامــشية كانــت ولـــو حتــى الجــيش،
 .كامــل عــسكري انقــالب أو الدولــة، فــي كامنــة صــعوبات أو تحــوالت نتيجــة أو خارجيــة، أو داخليــة لتهديــدات

 واستـشراء الحكـومي، العمـل فعاليـة مـن التقليـل شـأنه مـن العـسكرية الحكومـة نظـام فـإن الطويل، المدى وعلى
   ."األجنبية للشركات بالنسبة يةمرض غير بيئة وتكوين الفساد،

َالــدولي الــدليل يقــوم  حيــث ،٦ إلــى صــفر مــن مقيــاس علــى العــسكري التــدخل مــستوى بقيــاس الــدول لمخــاطر 
  .١٠ إلى صفر من مقياس إلى القيمة هذه نقل تم بعدها .للمخاطر أقل احتماالت إلى العالية القيمة تشير

  

  ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ ،٢٠٠٤ – ١٩٧٩ )PRS( مجموعة :المصدر
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  القضائي النظام مصداقية )ب
َالــدولي الــدليل مــن )والنظــام القــانون( )ل( الــسياسية المخــاطر عامــل علــى العنــصر هــذا يعتمــد  لمخــاطر 

 يــساوي فرعــي عنــصر كــل .للمخـاطر اًواحــد اًعنــصر يكونــان اثنــين مقاسـين" علــى العنــصر هــذا يعتمــد .الـدول
 الفرعـي والعنـصر القـضائي، النظـام وحيـاد شـدة لتقيـيم هـو "القـانون" فرعـيال العنـصر .الكلـي المجمـوع نصف

َالدولي الدليل يقوم ."العموم قبل من القانون مراعاة لتقييم هو "النظام"  والنظـام القـانون بقيـاس الـدول لمخاطر 
 هـذه نقـل متـ بعـدها .للمخـاطر أقـل احتماالت إلى العالية القيمة تشير حيث ستة، إلى صفر من مقياس على
  .١٠ إلى صفر من مقياس إلى القيم

  

  ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ ،٢٠٠٤ – ١٩٧٩ )PRS( مجموعة :المصدر
  

  العقارات بيع على تنظيمية قيود )ج
 الخطـــوات، لقيـــاس وهـــو التجاريـــة، لألعمـــال العـــالمي البنـــك بيانـــات مجموعـــة علـــى العنـــصر هـــذا يعتمـــد

 عمـــل لـــصاحب نموذجيـــة حالـــة" العـــالمي البنـــك يـــستخدم .الملكيـــة جيللتـــس الالزمـــة والتكلفـــة الزمنيـــة، والفتـــرة
 ."الملكيـة علـى منازعـات أي مـن وخاليـة قبـل مـن مـسجلة – مدينـة أكبـر فـي وبناية أرض قطعة بشراء راغب

 دفعـات وأي الطوابع، ورسوم الملكية، نقل وضريبة الرسوم،" ومنها المصروفات مختلف على تشتمل والتكلفة
 أنهــا علــى التكلفــة عــرض يــتم .المحــامين أو العامــة والهيئــات بالعــدل، والكاتــب للملكيــة، بالنــسبة الزمــة أخــرى
  ."الفرد دخل مرة ٥٠ قيمتها ملكية افتراض على الملكية، قيمة من مئوية نسبة

 )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :التاليـة الـصيغة باسـتخدام العنـصر هـذا معـدل اسـتخالص تـم
 و )Vmax( أن حــين فــي والتكلفــة، والوقــت الخطــوات قيمــة عــن تعبــر )Vi( نإ حيــث .عــشرة فــي اًمــضروب

)Vmin( ــن مجموعــــة تمــــثالن ــوم، ١.٠ إجــــراء، ١.٠ و %٣٠.٤ و يــــوم، ٩٥٦ إجــــراء، ٢١ مــ  %٠.١ و يــ
 الدولــة أن حــين فــي نقـاط، ١٠ علــى تحــصل )Vmin( مــن أقـل القيمــة فيهــا تكــون التـي الــدول .التــوالي علـى
  .صفر تصنيف على تحصل )Vmax( من أكبر القيمة فيها التي

  اإلجراءات عدد )١
 )أيام( الوقت )٢

  )الملكية قيمة من (% التكلفة )٣
  

َالدولي البنك :المصدر  )التجارية األعمال بيانات قاعدة )٢٠١٠ – ٢٠٠٤ سنوات عدة  
  

  العقود تنفيذ )د
 تنفيــذ ليــةعفا" لقيــاس وهــو التجاريــة، لألعمــال العــالمي البنــك بيانــات مجموعــة علــى العنــصر هــذا يعتمــد

 الالزمــة اإلجــراءات وعــدد والتكلفــة الوقــت وتــسجيل البــضاعة، بيــع منازعــات تطــور متابعــة خــالل مــن العقــود
 باســتخدام العنــصر هــذا معــدل اســتخالص تــم ."الفعلــي الــسداد ولغايــة الــدعوى بتقــديم المــدعي قيــام لحظــة مـن

 قيمـة عن تعبر )Vi( نإ حيث .عشرة في اًمضروب )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :التالية الصيغة
 و يــوم، ١٤٥٩.٠ إجــراء، ٥٨.٠ مــن مجموعــة تمــثالن )Vmin( و )Vmax( والتكلفــة، والوقــت اإلجــراءات
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 مـــن أقـــل القيمـــة فيهـــا تكـــون التـــي الـــدول .التـــوالي علـــى %٥.٥ و يـــوم ١٠٩.٠ إجـــراء، ١٤.٠ و %٢٢٧.٣
)Vmin( مــن أعلــى القيمــة يهــاف التــي الــدول أن حــين فــي نقــاط، ١٠ علــى تحــصل )Vmin( علــى تحــصل 

  .صفر تصنيف
  اإلجراءات عدد )١
 )أيام( الوقت )٢

 )الدين قيمة من (% التكلفة )٣

  

َالدولي البنك :المصدر  )التجارية األعمال بيانات قاعدة )٢٠١٠ – ٢٠٠٤ سنوات عدة  
  

  قوية أموال على الحصول :٣ المنطقة
  

  األموال نمو   )أ
 هـــذا يقـــيس .النقـــود علـــى العـــرض فـــي النمـــو معـــدل لقيـــاس )M1( الاألمـــو عـــرض بيانـــات اســـتخدام تـــم
 النــاتج إجمــالي فــي الــسنوي النمــو نــاقص الماضــية الخمــس الــسنوات فــي األمــوال عــرض فــي النمــو العنــصر
 :التاليــة الــصيغة باســتخدام العنــصر هــذا معــدالت اســتخالص تــم .الماضــية العــشر للــسنوات الفعلــي المحلــي

)Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( تمثـل حيـث .بعـشرة اًمـضروب )Vi( لعـرض الـسنوي النمـو متوسـط 
 الـسنوات خـالل الفعلـي المحلـي النـاتج إجمـالي لنمـو معدلـة هـي كمـا الماضية الخمس السنوات خالل األموال
 نمـــو كـــان حالـــة فـــي .التـــوالي علـــى %٥٠ و بـــصفر )Vmax( و )Vmin( قـــيم تحديـــد تـــم .األخيـــرة العـــشر
 الــسنوات خــالل الفعلــي المحلــي النــاتج إجمــالي نمــو :أي( الفعلــي للنــاتج األمــد الطويــل النمــو يــساوي األمــوال
 الطويــل النمــو مــن أكبــر المــال عــرض نمــو كــان إذا .١٠ نقطــة علــى الدولــة تحــصل عنــدها ،)األخيــرة العــشر
 علـى تحـصل %٥٠ مـن أكبـر القيمـة فيها التي الدولة .١٠ من أقل على الدولة تحصل الفعلي، للناتج األمد

  .صفر تصنيف
َالــدولي البنــك :المــصدر : )النقــد صــندوق ،)الــشبكة علــى( ٢٠٠٩ العــالم فــي التنميــة مؤشــرات ،)٢٠١١ 

َالــدولي  )األوســط الــشرق :اإلقليميــة االقتــصادية النظــرة ،)٢٠١١ ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٦ ســبتمبر 
  )٢٠١١( االقتصادية ُالبحوث خدمات ،)٢٠١١( فرنسا بنك الوسطى، وآسيا

  

  التضخم في القياسي التغيير )ب
 التاليــة الــصيغة اســتخدام وتــم .العنــصر هــذا فــي التــضخم لقيــاس المــستهلك أســعار مؤشــر اســتخدام تــم
 .بعـشرة اًمـضروب )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :دولـة لكـل ١٠ إلـى صـفر مـن المقيـاس لتحديـد
ــة النمــــوذجي االنحــــراف )Vi( تمثــــل حيــــث ــسبة للدولــ ــسنوي للمعــــدل بالنــ  الخمــــس الــــسنوات خــــالل للتــــضخم الــ

 تغييــر وجــود عــدم حالــة فــي .التــوالي علــى %٢٥ و بــصفر )Vmax( و )Vmin( قــيم تحديــد تــم .الماضــية
 أعلـى التغيـر كـان مـالوك .نقـاط ١٠ علـى الدولـة تحـصل الماضـية الخمس السنوات خالل التضخم معدل في
 %٢٥ مــن أكبــر نمــوذجي تغيــر فيهــا التــي ولــةالد .أقــل نقــاط علــى الدولــة حــصلت كلمــا التــضخم نــسبة فــي

  .صفر تصنيف على تحصل
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َالــدولي البنــك :المــصدر : )النقــد صــندوق ،)الــشبكة علــى( ٢٠٠٩ العــالم فــي التنميــة مؤشــرات ،)٢٠١١ 
َالــدولي  )األوســط الــشرق :اإلقليميــة االقتــصادية النظــرة ،)٢٠١١ ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٦ ســبتمبر 
  )٢٠١١( االقتصادية ُالبحوث خدمات ،)٢٠١١( فرنسا بنك الوسطى، وآسيا

  

  سنة أحدث :التضخم )ج
 التاليــة الــصيغة اســتخدام وتــم .العنــصر هــذا فــي التــضخم لقيــاس المــستهلك أســعار مؤشــر اســتخدام تــم
 .بعـشرة اًمـضروب )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :دولـة لكـل ١٠ إلـى صـفر مـن المقيـاس لتحديـد
 تحديـد تـم .سـنة أحـدث خـالل للتـضخم الـسنوي للمعـدل بالنـسبة للدولـة النمـوذجي افاالنحـر )Vi( تمثل حيث

 علـى الدولـة حـصلت كلما أقل التضخم كان مالوك .التوالي على %٥٠ و بصفر )Vmax( و )Vmin( قيم
  .صفر تصنيف على تحصل %٥٠ من أكبر نموذجي تغير فيها التي الدولة .أعلى نقاط

  

َالــدولي البنــك :المــصدر : )النقــد صــندوق ،)الــشبكة علــى( ٢٠٠٩ العــالم فــي التنميــة مؤشــرات ،)٢٠١١ 
َالــدولي  )األوســط الــشرق :اإلقليميــة االقتــصادية النظــرة ،)٢٠١١ ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٦ ســبتمبر 
  )٢٠١١( االقتصادية ُالبحوث خدمات ،)٢٠١١( فرنسا بنك الوسطى، وآسيا

  

  األجنبية ملةبالع بنكية حسابات ىعل الحصول حرية )د
 .عوائـق َدونو ،اوخارجيـ امحليـ األجنبيـة، بالعملـة بنكيـة بحـسابات الـسماح مـدى لقياس هو العنصر هذا

 فــي .نقــاط ١٠ علــى الدولــة تحــصل عوائــق أي َدون اوخارجيــ امحليــ األجنبيــة بالحــسابات الــسماح حالــة فــي
  .نقاط ٥ على الدولة تحصل لخارج،ا في ليس ولكن امحلي األجنبية بالحسابات السماح حالة

  
َالدولي النقد صندوق :المصدر  )الصرف على والقيود الصرف ترتيبات ،)٢٠١٠ إلى ٢٠٠٤.  

  
َالدولي المستوى على التجارة حرية :٤ المنطقة ُّ  

  

َالدولي التجارة على الضرائب )أ ة  
  )التجارة قطاع من (% التجارة على الضرائب من اإليرادات  )١

َالدوليـــ التجـــارة علـــى الـــضريبة لقيـــاس هـــو الفرعـــي عنـــصرال هـــذا تـــم .والـــصادرات الـــواردات مـــن كنـــسبة ة 
 - Vmax - Vi( / )Vmax( :التاليــة الــصيغة باســتخدام ١٠ إلــى صــفر مــن المعــدالت إلــى التوصــل

Vmin( تمثــل حيــث .بعــشرة اًمــضروب )Vi( َالدوليــ التجــارة علــى الــضرائب مــن المــشتقة اإليــرادات كحــصة ة 
 زادت وكلمــا .التــوالي علــى %١٥ و بــصفر )Vmax( و )Vmin( قــيم تحديــد تــم .والــصادرات الــواردات مــن

َالدولي التجارة على الضرائب فيهـا التـي الدولـة .التصنيف مرتبة قلت كلما والواردات، الصادرات من كحصة ة 
  .صفر تصنيف على تحصل %١٥ من أكبر القيمة

َالدولي البنك :المصدر  )الشبكة على( ٢٠٠٩ العالم في التنمية مؤشرات )٢٠١١(  
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  الجمركية التعريفة معدل متوسط  )٢
 صـفر مـن القياس تحديد تم الجمركية، للتعريفة المرجحة غير المعدالت لقياس هو الفرعي العنصر هذا

 تمثـل حيـث .بعـشرة اًمـضروب )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :التاليـة الـصيغة باسـتخدام ١٠ إلـى
)Vi( قــيم تحديــد تــم .للدولــة التعريفــة معــدل متوســط )Vmin( و )Vmax( التــوالي علــى %٥٠ و بــصفر. 

 مــن أكثــر الجمركيــة التعريفــة معــدل متوســط فيهــا التــي الدولــة .مــنخفض تــصنيف إلــى تــؤدي العاليــة التعريفــة
  .صفر تصنيف على تحصل %٥٠

    

َالــدولي البنــك :المــصدر : )التجــارة منظمــة العــالم، فــي التنميــة مؤشــرات )٢٠١٠ – ٢٠٠٥ ســنوات عــدة 
  )٢٠١٠( العالمية

  

  التعريفة لمعدالت النموذجي االنحراف  )٣
 مـــن المعـــدالت إلـــى التوصـــل تـــم .التعريفـــة لمعـــدالت النمـــوذجي االنحـــراف لقيـــاس هـــو الفرعـــي العنـــصر هـــذا

 تمثـل حيـث .بعـشرة اًمـضروب )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :التاليـة الـصيغة باسـتخدام ١٠ إلـى صـفر
)Vi( قـيم تحديـد تـم .للدولــة التعريفـة لمعـدالت النمـوذجي االنحـراف )Vmin( و )Vmax( علــى %٢٥ و بـصفر 

 .التـــصنيف فـــي أدنـــى مـــستويات علـــى تحـــصل التعريفـــة معـــدالت فـــي أكبـــر اختالفـــات لـــديها التـــي الـــدول .التـــوالي
  .رصف تصنيف على تحصل %٢٥ من أكثر نموذجي انحراف لديها التي والدول

    

  )٢٠١٠( العالمية التجارة منظمة ،)٢٠١١( ولوسون وهال جوارتني :المصدر
  

  السوداء السوق في الصرف أسعار )ب
 تـــم .الدولـــة فـــي الـــسوداء الـــسوق وســـعر للـــصرف الرســـمي الـــسعر بـــين الفـــرق لقيـــاس هـــو العنـــصر هـــذا
 )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :التاليـة الـصيغة باسـتخدام ١٠ إلى صفر من تصنيف إلى التوصل
 )Vmin( قـيم تحديـد تـم .للدولـة الـسوداء الـسوق في للصرف سعر أفضل )Vi( تمثل حيث .بعشرة اًمضروب

 علــى الدولــة تحــصل للــصرف ســوداء ســوق وجــود عــدم حالــة فــي .التــوالي علــى %٥٠و بــصفر )Vmax( و
 مـــن أعلــى قيمــة لـــديها التــي الــدول .التــصنيف انخفـــض كلمــا الــسعرين هــذا بـــين الفــرق زاد وكلمــا .نقــاط ١٠
  .صفر تصنيف على تحصل %٥٠

  

  ).٢٠٠٩ ،٢٠٠٧/٢٠٠٨ ،٢٠٠٦/٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣( المالية ُالبحوث :المصدر
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  ِالمال ِرأس ُقيود )ج
 نـوع ١٣ دراسـة علـى التركيـز مـع الرأسمالية، المعامالت على وضوعةالم القيود لقياس هو العنصر هذا
َدوليال الرقابة أنواع من مختلف َالـدولي النقـد صـندوق تقريـر فـي واردة هـي مـا بحـسب المال رأس على ة . وقـد 

 المفروضــة غيــر الرقابــة أدوات عــدد حــساب خــالل مــن ١٠ إلــى صــفر مــن الــدول تــصنيف إلــى التوصــل تــم
  .بعشرة ضربها تم وبعدها الرقابة، أدوات إجمالي من كنسبة
  

َالــدولي النقــد صــندوق :درالمــص : )علــى والقيــود الــصرف لترتيبــات الــسنوي التقريــر ،)٢٠١٠ – ٢٠٠٤ 
  .الصرف
  

  التجارية وا\عمال والعمل ا�ئتمان تنظيم :٥ المنطقة
  

  االئتمان سوق قوانين )أ
  البنوك ملكية )١

 ملكيــة اتوذ بنــوك لــدى بهــا المحــتفظ البنكيــة الودائــع نــسبة علــى الفرعــي العنــصر هــذا تــصنيف يعتمــد
 حالـــة فـــي .نقـــاط ١٠ علـــى الدولـــة تحـــصل %١٠٠ إلـــى %٩٥ بـــين الخاصـــة عالودائـــ تكـــون عنـــدما .خاصـــة
 %٤٠ بـين الودائـع تـراوح حالـة فـي .نقـاط ٨ علـى الدولة تحصل %٩٥ و %٧٥ بين الخاصة الودائع تراوح

 تحـصل %٤٠ و %١٠ بـين تتـراوح الخاصة الودائع كانت حالة وفي .نقاط ٥ على الدولة تحصل %٧٥ و
 مـــن %١٠ مــن أقــل الخاصــة الودائــع كانـــت حالــة فــي صــفر تــصنيف علـــى ةالدولــ وتحــصل نقطتــين، علــى

  .البنكية الودائع إجمالي
  

 ،)٢٠١١( المركـزي جيبـوتي بنـك ،)٢٠١١( القمـر لجـزر المركـزي البنك ،)٢٠١١( بانكنوت :المصدر
َالدولي البنك مجموعة ،)٢٠١١( المركزي موريتانيا بنك  )٢٠٠٧ ،٢٠٠٣(  

  
  ِجنبيةاأل ِالبنوك ُمنافسة )٢

 البنــوك بهــا تحــتفظ التــي البنكيــة األصــول نــسبة :مختلفــين عنــصرين علــى الفرعــي العنــصر هــذا يعتمــد
 عـدد إجمـالي مـن مئويـة كنـسبة أجنبيـة مؤسسات من مرفوضة تجارية بنوك تراخيص طلبات وعدد ،األجنبية
 علـى بالموافقـة دولـةال قيـام حالـة فـي .األجنبيـة المؤسـسات مـن تجاريـة بنـوك تـراخيص علـى الحصول طلبات
ــودات مـــن كبيـــرة حـــصة تمتلـــك األجنبيـــة البنـــوك كانـــت ٕواذا األجنبيـــة، البنـــوك طلبـــات معظـــم أو جميـــع  موجـ
  :التالي الجدول بموجب أعلى تصنيف على الدولة تحصل عندها البنكي، القطاع
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  )طلبات/رفض( أجنبية بنوك تراخيص رفض معدل

 إلى صفر  % صفر    
٤٩%  

 إلى ٥٠
١٠٠%  

٥  ٨  ١٠  %١٠٠ – ٨٠  
٤  ٧  ٩  %٧٩ – ٤٠  

ــوك داتموجــــو ــة البنــ  كحــــصة األجنبيــ
ــن ــ ـــ ـــالي مــ ــ ــ ـــودات إجمــ ــ ـــاع موجــــ ـــ  القطـــ

  ٣  ٦  ٨  %٣٩ – صفر  البنكي
  

َالدولي البنك مجموعة :المصدر  )٢٠٠٧ ،٢٠٠٣(  
  
  للفائدة حقيقية سلبية معدالت / الفائدة بمعدالت التحكم )٣

 اإلقــراض فائــدة معــدل :أي( للفائــدة الفعلــي لمعــدلا :فـرعيين عنــصرين علــى الفرعــي العنــصر هــذا يعتمـد
 فـي .واإليداع اإلقراض فوائد معدالت بين والفرق )المستهلك سعر مؤشر قياس بحسب ضخمالت نسبة ناقص
 معــدل أن أي( الــسوق قبــل مــن اًأساســ فائــدةال معــدالت تحديــد ويــتم اًإيجابيــ للفائــدة الحقيقــي المعــدل كــان حالــة
 حالـة فـي .١٠ تـصنيف علـى الدولـة تحـصل )اإليـداع فائدة معدل من %٨ من ألكثر يزيد ال اإلقراض فائدة

ـــة المعـــدالت كانـــت ــى ســـالبة الفعلي ــا حـــد إلـ ــن أقـــل( مـ ـــر التفـــاوت كـــانو ،%)٥ مـ ــين اًكبي  اإليـــداع معـــدالت بـ
 اًســالب اإلقــراض لفائــدة الفعلــي المعــدل كــان حالــة فــي .نقــاط ٨ علــى الدولــة تحــصل أكثــر، أو %٨ واإلقــراض

 أكثـــر، أو %١٦ بنـــسبة واإليـــداع اإلقـــراض فائـــدة بـــين الفـــرق وكـــان واحـــد، عـــدد مـــن مكـــون بمبلـــغ تمرارباســـ
 أكثـر، أو %٤٢ بنـسبة مختلفة واإليداع اإلقراض فائدة معدالت كانت حالة في .نقاط ٦ على الدولة تحصل
 كانــت حالــة فــي .طنقــا ٤ علــى الدولــة تحــصل أكثــر، أو %١٠ بنــسبة ســالبة اًغالبــ الفعليــة المعــدالت وكانــت

 اإلقـراض معـدالت بـين االخـتالف وكان عددين، من مكون بمبلغ باستمرار سالبة لإلقراض الفعلية المعدالت
 فــي صــفر تــصنيف علــى الدولــة تحــصل .٢ تــصنيف علــى الدولــة تحــصل أكثــر، أو %٣٢ بنــسبة واإليــداع

ــت حالــــة ــدة معــــدالت كانــ ــراض فائــ ــداع اإلقــ ــر، أو %٣٦ بنــــسبة تختلــــف واإليــ  الفعليــــة المعــــدالت وكانــــت أكثــ
 أدت التـضخم مـن عاليـة لنـسبة االئتمان سوق تعرضت أو عددين من مكونة بقيمة باستمرار سالبة لإلقراض

  .اًتقريب بالكامل استبعادها إلى
  

َالـــدولي النقـــد صـــندوق :المـــصدر  )َالدوليـــ االقتـــصادية حـــصائياتاإل ،)ب ٢٠١١ ،الـــسعودي النقـــد صـــندوق ة 
  ).٢٠١١( االقتصادية المعلومات وحدة ،)٢٠١٠ – ٢٠٠٥ سنوات عدة( العالمي البنك ،)٢٠١٠(

  
  االئتمان على الحصول )٤

 البنــك مــن االئتمــان معلومــات ومؤشــر القانونيــة الحقــوق مؤشــر علــى ناالتاليــ ناالفرعيــ ناالعنــصر يعتمــد
  .التجارية لألعمال العالمي
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  القانونية الحقوق مؤشر )أ
ــيس ــوق مؤشــــر يقــ ــذي المــــدى ونيــــةالقان الحقــ ــوانين فيــــه تــــسهل الــ ــضمانات قــ ــالس الــ  حقــــوق حمايــــة واإلفــ
 فـي القانونيـة بـالحقوق تـرتبط نـواحي ٧ علـى المؤشـر يـشتمل .اإلقراض تسهيل وبالتالي والمقرض، المقترض

 هــذا مــن ناحيــة لكــل ١ تــصنيف علــى الدولــة تحــصل .اإلفــالس بقــانون تــرتبط نــواحي ٣ و الــضمانات قــوانين
ــفر مــــن المؤشــــر درجــــات حتتــــراو .المؤشــــر ــى صــ ـــالي والتــــصنيف .١٠ إلــ ــشير العـ  الــــضمانات قــــوانين إلــــى يــ
  .االئتمان إلى الوصول لزيادة اًجيد مصممة هي واإلفالس

  
  ِاالئتمان ِمعلومات ُمؤشر )ب

 االئتمـــان معلومــات وجــودة وســـهولة مجــال، علــى تـــؤثر التــي القــوانين االئتمـــان معلومــات مؤشــر يقــيس
 النــواحي مــن ناحيــة لكــل ١ تــصنيف علــى الدولــة تحــصل .الخاصــة أو العامــة لــسجالتا خــالل مــن المتــوفرة

 زيـادة مـدى إلـى العاليـة القيمـة وتـشير ،٦ إلـى صـفر مـن المؤشـر درجـات تتـراوح .المؤشر يشملها التي الستة
 يـلتحو تـم بعـدها .االئتمـان قـرارات تسهيل لغرض الخاصة، أو العامة السجالت من االئتمان معلومات توفر
  .١٠ إلى صفر من قياس إلى ٦ إلى صفر من القيمة

  
َالدولي البنك :المصدر  )٢٠١١ أغسطس ١٩( التجارية األعمال بيانات قاعدة ،)٢٠١٠ إلى ٢٠٠٤(  

  
  ِالعمل ِسوق ُقوانين )ب

  التوظيف في رامةالص مؤشر )١
  
  التوظيف صعوبة مؤشر )أ

 بمهــام للقيــام ألجــل عقــود اســتخدام باإلمكــان انكــ إذا مــا )١( :لقيــاس التوظيــف صــعوبة مؤشــر يــستخدم
ــة ــل، للعقــــود تراكميــــة فتــــرة أقــــصى )٢( و ،فقــــط مؤقتــ ــى الحــــد معــــدل )٣( و ألجــ ــور األدنــ  أو للمتــــدرب لألجــ

 إلـى صـفر مـن مقيـاس علـى المؤشـر قيـاس ويـتم .للعامل المضافة القيمة لمتوسط بالنسبة مرة ألول للموظف
 إلـى صـفر مـن مقيـاس إلـى تحويلهـا تم وبعدها ،)القوانين صرامة زيادة إلى األعلى القيمة تشير حيث( ١٠٠
  .القوانين في المرونة من المزيد إلى األعلى القيمة تشير حيث ١٠

  
  العمل ساعات صرامة مؤشر )ب

   :عناصر ٥ على المؤشر هذا يحتوي
  ؟الليلي العمل على قيود توجد هل )١(
  ؟يةاألسبوع اإلجازة عمل على قيود توجد هل )٢(
  ؟يوم ٥.٥ من يتكون العمل أسبوع هل )٣(
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 شــهرين لمــدة )اإلضــافي العمــل شــاملة( أكثــر أو ســاعة ٥٠ إلــى العمــل أســبوع تمديــد باإلمكــان هــل )٤(
  ؟بالسنة

 األســئلة هــذه مــن واحــد ولكــل .أقــل أو عمــل يــوم ٢١ تــساوي الراتــب المدفوعــة الــسنوية اإلجــازة هــل )٥(
 ١٠٠ إلـى صـفر مـن مقيـاس علـى المؤشر قياس ويتم .القوانين ةصرام زيادة إلى كال الجواب شيرُي
 صــفر مـن مقيـاس إلـى تحويلهـا تـم وبعـدها ،)القـوانين صـرامة زيـادة إلـى األعلـى القيمـة تـشير حيـث(

  .القوانين في المرونة من المزيد إلى األعلى القيمة تشير حيث ،١٠ إلى
  
  ِالعمل من ِالفصل ِصعوبة ُمؤشر )ج

   :عناصر ٨ على المؤشر هذا يحتوي
  ؟العمال لفصل كأساس الموظفين عن االستغناء إلى اللجوء يمنع هل )١(
 عـن االسـتغناء حالـة فـي )ًمـثال حكوميـة وكاالت( آخر طرف إعالم إلى العمل صاحب يحتاج هل )٢(

  ؟واحد عامل خدمات
 ٢٥ مـــن مجموعـــة عـــن االســـتغناء حالـــة فـــي آخـــر طـــرف إعـــالم إلـــى العمـــل صـــاحب يحتـــاج هـــل )٣(

  ؟عامل
  ؟واحد عامل خدمات عن االستغناء حالة في آخر طرف موافقة إلى العمل صاحب يحتاج هل )٤(
 ٢٥ مـــن مجموعـــة عـــن االســـتغناء حالـــة فـــي آخـــر طـــرف موافقـــة إلـــى العمـــل صـــاحب يحتـــاج هـــل )٥(

  ؟عامل
 بـسبب الفصل قبل التدريب إعادة أو التعيين إعادة خيارات دراسة العمل صاحب القانون يلزم هل )٦( 

  ؟الخدمة عن االستغناء
  ؟الخدمة عن االستغناء حالة على األفضلية قوانين تنطبق هل )٧(
 إلـى صـفر مـن مقيـاس علـى المؤشـر قيـاس ويـتم .التعيـين إعـادة علـى األفـضلية قـوانين تنطبـق هل )٨(

 نمــ مقيــاس إلــى تحويلهـا تــم وبعــدها ،)القـوانين صــرامة زيــادة إلــى األعلـى القيمــة تــشير حيـث( ١٠٠
  .القوانين في المرونة من المزيد إلى األعلى القيمة تشير حيث ،١٠ إلى صفر

  
  ).٢٠١١ أغسطس ١٩( التجارية األعمال بيانات قاعدة ،)٢٠١٠ إلى ٢٠٠٤( َالدولي البنك :المصدر

  
  )الراتب من مئوية نسبة( اإللزامية التوظيف تكاليف )٢

ــدا التكلفـــة، لقيـــاس الفرعـــي العنـــصر هـــذا يـــستخدم  دفعـــات علـــى ويـــشتمل .موظـــف لتوظيـــف الراتـــب، عـــن عـ
 العمــل، مكـان ٕواصـابات الــصحي، والتـأمين واألمومـة والمــرض، د،ُالتقاعـ صـناديق فيهــا بمـا( االجتماعيـة التأمينـات

 ارتفـــع كلمـــا التوظيـــف تكـــاليف انخفـــضت وكلمـــا .الرواتـــب وضـــريبة )األخـــرى اإللزاميـــة والمـــساهمات العائلـــة وبـــدل
 تمثـل )Vi( .بعـشرة اًمـضروب )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :يـساوي العنـصر ذاهـ تـصنيف .التـصنيف
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ــدا ،الموظـــف توظيـــف تكـــاليف  علـــى %٠.٠ و %٥٥.٢ عنـــد )Vmin( و )Vmax( تحديـــد تـــم .الراتـــب عـــن عـ
 التـــي الدولـــة أن حـــين فـــي نقـــاط، ١٠ علـــى تحـــصل )Vmin( مـــن أقـــل قيمـــة علـــى تحـــصل التـــي الدولـــة .التـــوالي
  .صفر تصنيف على تحصل )Vmax( من علىأ قيمة على تحصل
  

َالدولي البنك :المصدر  )٢٠١١ أغسطس ١٩( التجارية األعمال بيانات قاعدة ،)٢٠١٠ إلى ٢٠٠٤.(  
  

  )باألسبوع األجرة( العمل من الفصل تكاليف )٣
 العمـــل مــن الفــصل ودفعــات المــسبق، اإلخطــار متطلبــات تكلفــة" لقيــاس الفرعــي العنــصر هــذا يــستخدم

 هـــذا تـــصنيف ."األســـبوعية بـــاألجرة إليهـــا ويـــشار عنـــه، مـــستغنى عامـــل خدمـــة إنهـــاء عـــن الناتجـــة امـــاتوالغر
 مـن الموظـف فـصل تمثـل )Vi( .بعـشرة اًمـضروب )Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( :يـساوي العنـصر
ــم .العمــــل ــبوع ٣٥٩.٧ عنــــد )Vmin( و )Vmax( تحديــــد تــ ـــى أســــبوع ٠.٠و أســ ــوالي علـ ـــة .التــ ــي الدولـ  التــ
 قيمــة علــى تحــصل التــي الدولــة أن حــين فــي نقــاط، ١٠ علــى تحــصل )Vmin( مــن أقــل قيمــة علــى تحــصل

  .صفر تصنيف على تحصل )Vmax( من أعلى
  

َالدولي البنك :المصدر  )٢٠١١ أغسطس ١٩( التجارية األعمال بيانات قاعدة ،)٢٠١٠ إلى ٢٠٠٤.(  
  

  ُدـيـنـجـالت  )٤
 اإللزامــي التجنيـد قـوانين فيهـا توجـد ال التـي الـدول .اإللزامـي التجنيـد فتـرة لقيـاس الفرعـي العنـصر هـذا يـستخدم

 فـي .نقـاط ٥ علـى الدولـة تحـصل أقـل، أو شـهور سـتة لمدة اإللزامي التجنيد فترة حالة في .نقاط ١٠ على تحصل
 علـــى الدولــة تحـــصل شــهر، ١٨ مـــن ألكثــر تزيـــد ال لكــن شـــهور، ٦ مــن أكثـــر اإللزامــي التجنيـــد فتــرة كانـــت حالــة

 تـصنيف علـى الدولـة تحـصل شـهر ١٨ مـن ألكثـر تزيـد ال لكنهـا سـنة مـن أكثـر الفتـرة كانت حالة في ،٣ تصنيف
  .صفر تصنيف على تحصل شهر ١٨ من ألكثر الفترة تزيد فيها التي والدولة ،١

  

َالـــدولي المعهـــد )٢٠٠٨( الحـــرب فـــي الـــصغار اســـتخدام منـــع اتحـــاد :المـــصدر  ســـتراتيجيةاال للدراســـات 
)٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٧(  

  

  ِالتجارية ِاألعمال ُقوانين  )ج
  

  ٍشركة ُتأسيس  )١
 عـــدد مراجعـــة خـــالل مـــن التجـــاري بالعمـــل المباشـــرة ســـهولة مـــدى لقيـــاس الفرعـــي المؤشـــر هـــذا يـــستخدم
ــراءات، ــذ الــــالزم والوقــــت اإلجــ ــيس وتكلفــــة اإلجــــراءات، هــــذه لتنفيــ ــاري عمــــل تأســ ــن تجــ ــوم، ضــــمنها ومــ  الرســ
 :يـساوي العنـصر هـذا تـصنيف .رسـمية بـصورة شـركة لتأسـيس الـالزم المـال رأس نمـ األدنى الحد ومتطلبات

)Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( بعـشرة اًمـضروب. )Vi( وقيمـة والتكلفـة، والوقـت، اإلجـراءات، تمثـل 
 و ،%٨٣٥.٤ أيـام، ٢٠٣.٠ إجـراء، ١٩.٠ عنـد )Vmin( و )Vmax( تحديد تم .المال لرأس األدنى الحد

 أقـل قيمـة علـى تحـصل التـي الدولة .التوالي على %٠.٠ ،%٠.٠ يوم، ٢.٠ إجراء، ٢.٠ و ،%٥.١١١.٩
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 )Vmax( مـــن أعلــى قيمـــة علــى تحـــصل التــي الدولـــة أن حــين فـــي نقــاط، ١٠ علـــى تحــصل )Vmin( مــن
  .صفر تصنيف على تحصل
  
  اإلجراءات عدد  )أ

  )أيام( الفترة  )ب
  )لفردا دخل من % نسبة( التكلفة  )ج
  )لفردا دخل من % نسبة( المال رأسل األدنى الحد  )د
  

َالدولي البنك :المصدر  )٢٠١١ أغسطس ١٩( التجارية األعمال بيانات قاعدة ،)٢٠١٠ إلى ٢٠٠٤.(  
  
  تجاري ٍعمل ُإغالق )٢

 وقـت بقيـاس المؤشـر هـذا ويقـوم .تجارية شركة إغالق صعوبة مدى لقياس الفرعي المؤشر هذا يستخدم
ــة ــدوالر ســــنت( التحــــصيل معــــدل إلــــى ضــــافةباإل الــــشركة إغــــالق وتكلفــ ــدل .)للــ ــساوي والتكلفــــة الوقــــت معــ  :يــ

)Vmax - Vi( / )Vmax - Vmin( الـصيغة اسـتعمال تـم التحـصيل، لمعـدل بالنـسبة .بعـشرة اًمـضروب 
 ومعــدل والتكلفــة الوقــت تمثــل )Vi( .بعــشرة اًمــضروب )Vi - Vmax( / )Vmax - Vmin( :التاليــة

ـــصيل ــ ـــم .التحــ ــ ــد تــ ــ ــنة، ١٠.٠ )Vmin( و )Vmax( تحديـــ ــ ـــنة، ٠.٤ و %٩٢.٦ ،%٧٦.٠ ســـ ــ  ،%١.٠ ســ
  .التوالي على %٠.٠

  
  )سنوات( الفترة  )أ

  )العقار من % نسبة( التكلفة  )ب
  )بالدوالر سنت( التحصيل معدل  )ج
  

َالدولي البنك :المصدر  )٢٠١١ أغسطس ١٩( التجارية األعمال بيانات قاعدة ،)٢٠١٠ إلى ٢٠٠٤.(  
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  ُعـــراجــالم
  

 ديفيلـوبينج وفأ جورنـال" بحثيـة دراسـة :والنمـو االقتـصادية الحريـة مكونـات" )١٩٩٨( جورجيـوس كي و بي أي اليإ
  .٣٨ – ٣٢٧ ):الربيع( ٣٢ يريازإ

 ".العربـي العـالم فـي االقتـصادية الحريـة" )٢٠٠٥( مـاهون مـاك وفريـد كـارابيجوفيتش، أمـيال اإلسـماعيلي، ناصر سالم
 العـالمي االقتـصاد منتـدى :جنيـف "٢٠٠٥ العربـي العـالم تنافـسية تقريـر" شـواب الوسوكـ كالروس – لوبيز وجوستوأ

١٤١ – ١٢٩ ):٢٠٠٥.  

   )www.arabbanking.com( مباشرة الشبكة على متوفرة )٢٠٠٦( العربية المصرفية المؤسسة

 مـن جديـد دليـل :لنمـووا االقتـصادية الحريـة المباشـر، األجنبـي االسـتثمار" )٢٠٠٣( روبلـز – سانـشيز بي و مإ بنجوا
  .٤٥ – ٥٢٩ ):سبتمبر( ٣ ،١٩ يكونوميإ بولوتيكال وفأ جورنال يوروبيان ".الالتينية أمريكا

  .٢١١ – ١٩٣ ):الخريف( ٢ ،٨ ريفيو ندبندتإ مجلة "دراسة :االقتصادية الحرية منافع" )٢٠٠٣( نيكالس بيرجن

 ١٩٩٠ العربـي، العـالم في العربية الدول بين وما نبيةاألج األموال رؤوس تدفق ).٢٠٠٦( يتمأ الدين وفتح بلبل علي
  .٩٣ – ١٢٦٧ ):سبتمبر( ٩ – ٢٩ العالمي االقتصاد .٢٠٠٣ –

 ،١١٢ شـــويس بابليـــك مجلـــة "اآلثـــار تحلـــل :والنمـــو االقتـــصادية الحريـــة" )٢٠٠٢( لوندســـتروم .سإ و .فإ كارلـــسون
  .٤٤ – ٣٣٥ ):سبتمبر( ٣/٤

ــــة "اللجنــــة وبيانــــات الــــدول عبــــر جديــــد دليــــل :والنمــــو واالســــتثمار تالمؤســــسا" )١٩٩٨( .دبليــــو جــــي داوســــون  مجل
  .١٩ – ٦٠٣ ):أكتوبر( ٣٦ نكواريإ يكونوميكإ

 ٣ ،١٩ يكونـوميإ بولوتيكـال وفأ جورنال يوروبيان "والنمو الحرية بين العالقة ضحايا" )٢٠٠٣( دبليو جي داوسون
  .٩٥ – ٤٧٩ ):سبتمبر(

 يوروبيــان "االقتــصادي والنمــو االقتــصادية الحريــة بــين العالقــة حــول" )٢٠٠٠( ســتورن أي – جــي و .جــي هــان دي
  .٤١ – ٢١٥ :١٦ يكونوميإ بولوتيكال وفأ جورنال

 والنمــــو االقتــــصادية الحريــــة بــــين العالقــــة علــــى إضــــافي دليــــل" )١٩٩٨( ســــيرمان جــــي ســــي و جيكــــوب، هــــان، دي
  .٨٠ – ٣٦٣ :٩٥ شويس بابليك "االقتصادي

 الحريــة علــى واالقتــصادية الماليــة األزمــات تــأثير ،)٢٠٠٩( زانبيــرج والكــو ســتورم يجبــرتإ جــان جيكــوب، هــان، دي
 معهـد( ٢٠٠٩ الـسنوي التقريـر :العربـي العـالم فـي االقتـصادية الحريـة لوسـون، وروبـرت جوارتني جيمس .االقتصادية

  .٣٦ – ٢٥ )فريزر

 تــــؤدي هــــل :االقتــــصادي والنمــــو اديةاالقتــــص الحريــــة" )٢٠٠٦( ولوباســــوجلوأ علــــي دومحمــــ كــــريس دوكوليــــاجوس،
  .٨١ – ٦٠ صفحة ،)١( ٢٢ المجلد .يكونوميإ بولوتيكال وفأ جورنال يوروبيان "فرق؟ إلى المواصفات
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 مـؤتمر :جنيـف .٢٠٠٧ العالميـة التنافسية تقرير ).٢٠٠٧( يوسف وطارق الديواني شريف مارجريتا، هانوز، دريزنك
  .العالمي االقتصاد

 ٢ ،٨٧ ريفيـــو يكونومـــكإ ميريكـــانأ "االقتـــصادية والحريـــة والنمـــو الـــدخل" )١٩٩٧( ووكـــر أي مإ و .تـــي سإ يـــستونإ
  .٣٢ – ٣٢٨ ):مايو(

 )http://www.econstats.com/home.htm( التـالي الموقـع علـى متوفر )٢٠٠٥( ستاتس يكونأ بيانات قاعدة
  .٢٠٠٥ سبتمبر في كما

 برنــــامج .ســـتراتيجيةاال عوامـــل :العربـــي العـــالم فـــي الوظـــائف نلتكـــوي المبـــادر التمويـــل )تـــاريخ بـــدون( فلـــورنس ايـــد،
  .االستثمار

  .العالمي البنك :)سبتمبر( العالمي البنك تقرير ).٢٠٠٦( النجار دينا

  .العالم في السائل والوقود الخام النفط ،)٢٠٠٩ بريلأ( الطاقة معلومات إدارة

  .مصر في ستراتيجيةواال يةاالقتصاد النظرة ،)٢٠٠٩ فبراير( العالمي االستثمار دار

 "للديموقراطيــة التربــة بتخــصيب المفتوحــة األســواق تقــوم كيــف :بالحريــة الطغيــان اســتبدال" )٢٠٠٤( تــي دي جريــسولد
  .كاتو معهد :العاصمة واشنطن )يناير( ٢٦ العدد التجارة سياسات تحليل

 جـــوارتي جـــيمس .االقتـــصادية حريـــةال علـــى القتـــال وسياســـات األمريكـــي االنكمـــاش تـــأثير )٢٠٠٩( جروبـــل هيربـــرت
  )فريزر معهد( ٢٠٠٩ السنوي التقرير العالم في االقتصادية الحرية لوسوم، وروبرت

 معهـد .١٩٩٥ – ١٩٧٥ :العـالم فـي االقتـصادية الحريـة" )١٩٩٦( بلوك والتر مع لوسون وروبرت جيمس جوارتني،
  .فريزر

 بــي فــانكوفر .٢٠٠٤ الــسنوي التقريــر :العــالم فــي ديةاالقتــصا الحريــة ).٢٠٠٤( لوســون وروبــرت جــيمس جــوارتني،
  ).www.freetheworld.com( الشبكة على متوفر .فريزر معهد :سي

 الـــسنوي التقريـــر :العـــالم فـــي االقتـــصادية الحريـــة" )٢٠٠٥( جـــارتزك ايريـــك مـــع لوســـون وروبـــرت جـــيمس جـــوارتني،
  ).www.freetheworld.com( الشبكة على متوفر .زرفري معهد ".٢٠٠٥

ـــام مـــع لوســـون وروبـــرت جـــيمس جـــوارتني، ـــة" )٢٠٠٦( يـــسترليإ ويلي  الـــسنوي التقريـــر :العـــالم فـــي االقتـــصادية الحري
  ).www.freetheworld.com( الشبكة على متوفر .فريزر معهد "٢٠٠٦

 :العــالم فــي االقتــصادية الحريــة" )٢٠٠٧( ليــسون تــي وبيتــر ســوبل سإ راســل مــع لوســون وروبــرت جــيمس جــوارتني،
  ).www.freetheworld.com( الشبكة على متوفر .فريزر معهد "٢٠٠٧ السنوي التقرير

 "٢٠٠٨ الـسنوي التقريـر :العـالم في قتصاديةاال الحرية" )٢٠٠٨( نورتون سيث مع لوسون وروبرت جيمس جوارتني،
  ).www.freetheworld.com( الشبكة على متوفر .فريزر معهد
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 .فريــزر معهــد "٢٠٠٩ الــسنوي التقريــر :العــالم فــي االقتــصادية الحريــة" )٢٠٠٩( لوســون وروبــرت جــيمس جــوارتني،
  ).www.freetheworld.com( الشبكة على متوفر

 "٢٠١٠ الــسنوي التقريــر :العــالم فــي االقتــصادية الحريــة" )٢٠١٠( لوســون وروبــرت هــال جوشــوا، جــيمس جــوارتني،
  ).www.freetheworld.com( الشبكة على متوفر .فريزر معهد

 "٢٠١١ الـسنوي التقريـر :العـالم فـي االقتصادية الحرية" )٢٠١١( هال جوشوا، مع لوسون وروبرت جيمس ني،جوارت
  ).www.freetheworld.com( الشبكة على متوفر .فريزر معهد

 الـشرق سياسـة ".جديـد مثـال :العربـي االقتـصاد مـع وانـدماجها الخليجـي التعـاون مجلس دول" )٢٠٠٧( ستيفن هرتوج
  .٦٨ – ٥٢ :١ ،١٤ األوسط

ــــــــــــــة للبحــــــــــــــوث ســــــــــــــي بــــــــــــــي سإ تــــــــــــــشإ ــــــــــــــصادية النظــــــــــــــرة :الثقــــــــــــــل ،)٢٠٠٩ بريــــــــــــــلأ( العالمي ــــــــــــــيج االقت  :للخل
www.research.hsbc.com  

َالدولي اديةالسي الصناديق )٢٠٠٩ مارس( لندن المالية، للخدمات ة.  

  ٦ ،٧ .العربية اإلصالحات نشرة االقتصادية، األزمة من لمحة ،)٢٠٠٩ يوليو( انتصار فاكر

 العــالمي المنتــدى ،٢٠٠٥ العربــي العــالم فــي التنافــسية تقريــر )٢٠٠٥( شــاوب وكــالوس وجوســتوأ لــوبيز، كــالروس
  .لالقتصاد

  .السيادية الصناديق )٢٠٠٧( ستانلي مورجان

َالدولي لالقتصاد بترسون معهد .٢٠٠٧ متغير عالم في العربية االقتصاديات )٢٠٠٧( اكب وهوارد ماركوس نوالند .  

 لوسـون وروبرت جوراتني جيمس .العالم في والفقر االقتصادية الحرية )٢٠٠٨( جوارتني وجيمس دبليو سيت نورتون
  )٢٠٠٨ فريزر معهد( السنوي التقرير ٢٠٠٨ :العالم في االقتصادية الحرية

 الـضرائب مراجعـة .العربيـة الـدول بـين التجـارة علـى الجمركيـة الرسـوم تبعد الحرة التجارة مناطق )٢٠٠٥( وير ماهرة
َالدولي ة. 
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  مصادر البيانات
اتصا4ت شخ�صية بواس�طة البري�د ا4لكترون�ي م�ن دول�ي داروس ). ٢٠١٠(لجنة التجارة الكندية، سورية 

  .٢٠١٠ يوليو ٢٦إلى ميجيل سيرفانتس، 

  https://bankscope.bvdep.com) معلومات حول عالم البنوك) (٢٠١١(ب بنكسكو

  : ، التقرير السنوي)٢٠٠٩(بنك جزر القمر المركزي 

http://www.banquecomores.km/pdf/Rapport_annuel_2009.pdf 

�زي ��ر المرك��زر القم��ك ج��ر): ٢٠١١(بن��زر القم��ي ج��ي ف��ام البنك��ة النظ�-http://www.banque: ھيكلي
comores.km/bcc_histoire_mission.php ٢٠١١ أغسطس ١٥ في  

   http://www.banque-centrale.dj: ، المؤسسات المالية والمصرفية)٢٠١١(وتي المركزي بنك جيب

  .٢٠١١ أغسطس ١٥في 

�زي �������������������ا المرك�������������������ك موريتاني�������������������صرفي)٢٠١١(بن�������������������ام الم�������������������ة النظ������������������: ، ھيكلي

http://www.bcm.mr/Pages/accueil.aspx ٢٠١١ أغسطس ٣١ في.  

 -www.banque>: ، منطقة الفرنك، مجموعة احصائيات من منطقة الفرنك)٢٠١١(بنك فرنسا 

france.fr/fr/eurosys/telechar/zonefr/cemac_et_comores/comores.xls> 

  ٢٠١١ أغسطس ١٩في 

 .www.champagne-ardenneexport>: موريتانيا) ٢٠١٠( اردين –صادرات شامبان 

com/fr/fiches-pays/mauritanie/environnement-des-affaires>  

  .٢٠١٠ أغسطس ١١في 

 : ٢٠٠٨التقرير العالمي ). ٢٠٠٨(تحالف منع استخدام ا8طفال في ا8عمال العسكرية 

www.childsoldiersglobalreport.org/files/country_pdfs/<http:// 

FINAL_2008_Global_ Report.pdf>  

  .٢٠١١ أغسطس ١٥في 

�تيراد ��ة ل5س��ر، اHدارة العام��زر القم��تيراد )٢٠٠٥(ج��ام ل5س��انون الع��م(، الق��اريخ ٨٥/٠١٨: رق� ٢٤ بت

 : ١٩٨٥ين بعد ًشام5 المرفقات والقوان). ١٩٨٥ديسمبر 
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<http://comoros.eregulations.org/media/code%20des%20impots%2epdf> 

  .٢٠١١ أغسطس ٣١في 

 : ، دليل ا4قتصادر في جزر القمر)٢٠٠٣(دا4ني زاليھاتا 

km/download/guide-eco_comores.pdf> <www.beit-salam. 

  .٢٠١٠ أغسطس ٢٥في 

  ا، الصومال للدراسة، ا4ستثمار في أفريقي)٢٠٠٧(دولويت 

 : ، مختصر الدليل الدولي للضريبة وا8عمال)٢٠١٠(ديلويت 

<www.deloitte.com/view/en_GX/global/services/tax/international-tax/international-
tax-and-business- guides/all-jurisdictions/index.htm> 

  .٢٠١٠ أغسطس ١١في 

 : لقانون العام ل5ستيراد، ا)٢٠١٠(جيبوتي، وزير المالية 

<www.ministerefinances.dj/code general d’impot>  

  .٢٠١٠ أغسطس ١١في 

�ة ���ة ا8مريكي���صادية، وزارة الزراع���وث ا4قت���دمات البح���ي)٢٠١١(خ���صاد الكل���ة ل5قت���ات الدولي��: ، البيان

www.ers.usda.gov/data/macroeconomics ٢٠١١ أغسطس ١٩ في.  

 : طلب بيانات) ٢٠١١(وحدة المعلومات ا4قتصادية 

<http://www.economistgroup.com>  

ايرنست اند يونج في الشرق ا8وسط، تجميع ونشر مكات�ب ايرن�ست ان�د ي�ونج ) ٢٠٠٣(ايرنست اند يونج 

  .في المنطقة

  .٢٠١٠ يناير ٢٨ الصادر في ٧/٢٠١٠قانون الضريبة في ليبيا ) ٢٠١٠(ايرنست اند يونج 

التقرير ال�سنوي : ، الحرية ا4قتصادية في العالم)٢٠١١(جوارتني، جيمس، روبرت 4وسن وجوشوا ھال 

 :، معھد فريزر٢٠١١

<www.freetheworld.com>  
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٩٨

: ١٩٨٥ الملحق�ات والق�وانين بع�د ، مع)١٩٨٢(، القانون العام ل5ستيراد )٢٠٠٥(موريتانيا، وزير المالية 

<http://www.investinmauritania.gov.mr/IMG/pdf/code_impots.pdf>  

  دليل المستثمر في الجزائر، بيكسال ل5تصا4ت، الجزائر) ٢٠١٠(كي بي ام جي في الجزائر 

 : مخلص الضريبة من حول العالم) ٢٠١٠(برايس واتر ھاوس كوبرز 

<http://www.pwc.com/gx/en/worldwide-tax-summaries/index.jhtml>  

  .٢٠١٠ أغسطس ١١في 

�ي ار اس ����ة ب����دول)٢٠٠٩ – ١٩٧٩(مجموع����اطر ال����دولي لمخ����دليل ال����ن. ، ال����ات م����راء البيان����م ش���: ت

http://www.prsgroup.com  

  : ربعونالتقرير السنوي السادس وا8) ٢٠١٠(وكالة النقد السعودية 

<http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/56
00_R_Annual_EN_2010_11_14.pdf>  

  .٢٠١١ أغسطس ١٥في 

 : ، معلومات التعرفة حول العالم)٢٠١٠(منظمة التجارة العالمية 

<www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles10_e.pdf>  

  .٢٠١٠ أغسطس ٢٥في 

  

  المعھد الدولي للدراسات اWستراتيجية
�تراتيجية ��ات اHس��دولي للدراس��د ال��سكري ) ٢٠٠٧(المعھ��وازن الع��ات . ٢٠٠٧الت��دولي للدراس��د ال�المعھ

  اHستراتيجية

�تراتيجية ��ات اHس��دولي للدراس��د ال��سكري ) ٢٠٠٨(المعھ��وازن الع��ات . ٢٠٠٨الت��دولي للدراس��د ال�المعھ

 جيةاHستراتي

�تراتيجية ��ات اHس��دولي للدراس��د ال��سكري ) ٢٠٠٩(المعھ��وازن الع��ات . ٢٠٠٩الت��دولي للدراس��د ال�المعھ

  اHستراتيجية

�تراتيجية ��ات اHس��دولي للدراس��د ال��سكري ) ٢٠١٠(المعھ��وازن الع��ات . ٢٠١٠الت��دولي للدراس��د ال�المعھ

  اHستراتيجية
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  صندوق النقد الدولي

  لتقرير السنوي حول ترتيبات الصرف والقيود على الصرف، ا) أ٢٠٠٤(صندوق النقد الدولي 

  ، التقرير السنوي حول ترتيبات الصرف والقيود على الصرف)٢٠٠٥(صندوق النقد الدولي 

  ، التقرير السنوي حول ترتيبات الصرف والقيود على الصرف) أ٢٠٠٦(صندوق النقد الدولي 

  ترتيبات الصرف والقيود على الصرف، التقرير السنوي حول ) أ٢٠٠٧(صندوق النقد الدولي 

  ، التقرير السنوي حول ترتيبات الصرف والقيود على الصرف) أ٢٠٠٨(صندوق النقد الدولي 

  ، التقرير السنوي حول ترتيبات الصرف والقيود على الصرف)٢٠٠٩(صندوق النقد الدولي 

  د على الصرف، التقرير السنوي حول ترتيبات الصرف والقيو)٢٠١٠(صندوق النقد الدولي 

   المالية الحكومية، الكتاب السنويإحصائيات، ) ب٢٠٠٤(صندوق النقد الدولي 

   المالية الحكومية، الكتاب السنويإحصائيات، ) ب٢٠٠٦(صندوق النقد الدولي 

   المالية الحكومية، الكتاب السنويإحصائيات، ) ب٢٠١١(صندوق النقد الدولي 

<http://elibrary-data.imf.org/>    

  .٢٠١١ أغسطس ٢٥في 

�دولي ��د ال��ندوق النق��ة، )  ج٢٠٠٦(ص��صادية اHقليمي��رة ا4قت��الم، النظ��ي الع��صادية ف��ة واقت��ات مالي�دراس

  .الشرق ا8وسط وآسيا الوسطى

�دولي ��د ال��ندوق النق��ة، )  ب٢٠٠٨(ص��صادية اHقليمي��رة ا4قت��الم، النظ��ي الع��صادية ف��ة واقت��ات مالي�دراس

  )مايو(الشرق ا8وسط وآسيا الوسطى 

�دولي ��ة، ) ٢٠٠٩م�ايو (ص�ندوق النق�د ال��رة ا4قت�صادية اHقليمي��ي الع�الم، النظ��ات مالي�ة واقت�صادية ف�دراس

 : الشرق ا8وسط وآسيا الوسطى

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2009/MCD/eng/mreo0509.pdf  

�دولي ��د ال��ندوق النق��الم، )  ب٢٠١٠(ص��ي الع��صادية ف��ة واقت��ات مالي��ة، دراس��صادية اHقليمي��رة ا4قت�النظ

  )مايو(الشرق ا8وسط وآسيا الوسطى 

دراسات مالية واقتصادية في العالم، النظرة ا4قت�صادية اHقليمي�ة، ال�شرق )  أ٢٠١١(صندوق النقد الدولي 

  )مايو(ا8وسط وآسيا الوسطى 

�دولي ���د ال���ندوق النق���اير (ص���ة) ٢٠٠٩ين���صادية العالمي���رة ا4قت���ديث النظ���: تح���دى الرك���المي يتح��ود الع

  .السياسات
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  البحوث المالية
  . ، البحوث المالية انك)٤٩الطبعة (دليل بنك ام ار أي إلى العم5ت ا8جنبية ) ٢٠٠٣(البحوث المالية 

  .، البحوث المالية انك)٤٩الطبعة (دليل بنك ام ار أي إلى العم5ت ا8جنبية ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦(البحوث المالية 

  . ، البحوث المالية انك)٤٩الطبعة (دليل بنك ام ار أي إلى العم5ت ا8جنبية ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧(البحوث المالية 

  .، البحوث المالية انك)٤٩الطبعة (دليل بنك ام ار أي إلى العم5ت ا8جنبية ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(البحوث المالية 

  .، البحوث المالية انك)٤٩الطبعة (دليل بنك ام ار أي إلى العم5ت ا8جنبية ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(البحوث المالية 

 .، البحوث المالية انك)٤٩الطبعة (دليل بنك ام ار أي إلى العم5ت ا8جنبية ) ٢٠٠٩(البحوث المالية 

  

  دوليالبنك ال
 : ، دراسة البنك العالمي لقوانين ورقابة البنوك)٢٠٠٣(مجموعة البنك العالمي 

<http://www.worldbank.org/research/interest/2003_bank_survey/2003_ 

bank_regulation_database.htm>.  

 : ، دراسة البنك العالمي لقوانين ورقابة البنوك)٢٠٠٧(مجموعة البنك العالمي 

<http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH 

/0,,contentMDK:20345037~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00
.html#Survey_III>  

.٢٠٠٧ يوليو ٢٤في   

 : منطقة الشرق ا8وسط وشمال أفريقيا: اYفاق ا4قتصادية العالمية) ٢٠٠٩مايو (البنك العالمي 

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ 

COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:22013584~menuPK:247603~pagePK:286
5106~piPK:2865128~theSitePK:256299,00.html>. 

�المي ��ك الع��نوات (البن��دة س��ة ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٥ع��ة العالمي��رات التنمي��ن (مؤش��ة م��ك ). ٢٠١٠ – ٢٠٠٥الطبع�البن
  .الدولي لZعمال والتنمية والبنك العالمي

 ): مباشرة على الشبكة (٢٠٠٩مؤشرات التنمية العالمية ) ٢٠١١(البنك العالمي 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  

  :قاعدة بيانات ا8عمال التجارية). ٢٠١٠ – ٢٠٠٤عدة سنوات (البنك العالمي 

<http://www.doingbusiness.org> 


