


 

 

 

 

 في الوطن العربي االقتصادیة الحریة 

 ٢٠١٣التقریر السنوي لعام 

 

 سالم بن ناصر اإلسماعیلي، عزان بن قاسم البوسعیدي

  فرید ماكماھون ومیغیل سرفانتس

 

 

 

 مؤسسة فریدریش ناومان من أجل الحریة

 عمان في سلطنة لبحوث الدولیةا مؤسسة 

 معھد فریزر
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 محفوظة لدى معھد فریزر وجمیع الحقوق محفوظة وال یجوز إعادة ٢٠١٣ حقوق الطبع والنشر

نشر أي جزء من أجزاء ھذا الكتاب في أي شكل من األشكال بدون إذن خطي إال في حالة 

 .اإلقتباسات المختصرة الواردة في المقاالت والمراجعات

عبر بالضرورة عن وعمل مؤلفي ھذا الكتاب بشكل مستقل واآلراء الواردة تعبر عنھم وال ت

معھد فریزر أو آراء الداعمین للمعھد أو األمناء أو الموظفین فیھ، وال یشیر ھذا الكتاب بأي 

حال من األحوال إلى أن معھد فریزر أو داعمیھ أو موظفیھ یحابون أو یعارضون جھة سیاسیة 

 .أو مرشح ضد أخر

لي مھنیا في ترویج یسماعونظرا لمشاركة المؤلف الرئیسي لھذا العمل سالم بن ناصر اإل

 في عمان وتفادیا لوقوع تعارض في المصالح عزل نفسھ عن حساب الفھرس ولكنھ االستثمار

 .بالمقابل قام بالكثیر من التحلیل

 ٢٠١٣نوفمبر : تاریح اإلصدار

 تم تصمیم الغالف بواسطة بیل راي

 المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات: الناشر

 .، المقطم، القاھرة، مصر٩، متفرع من الشارع ٢٨شارع  ٧٣٩٩: العنوان

 mahrosa@gmail.com:   البرید اإللكتروني

  العملا من ھذاالقتباس

سالم بن ناصر اإلسماعیلي وعزان بن قاسم البوسعیدي و میغیل سرفانتس وفرید : المؤلفون

 .مكماھون

 .م٢٠١٣السنوي لعام التقریر : في الوطن العربي االقتصادیة الحریة : العنوان

 معھد فریزر: الناشر

 م٢٠١٣: تاریخ النشر

 و http://www.freetheworld.comنسخة إلكترونیة متوفرة في 

http://www.fraserinstitute.org 
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 معلومات الفھرسة

 – ١٩٥٨ناصر اإلسماعیلي، سالم، 

سالم بن ناصر اإلسماعیلي، / ٢٠١٣التقریر السنوي لعام : في الوطن العربياالقتصادیة الحریة 

 . عزان بن قاسم البوسعیدي ومیغیل سرفانتس و فرید مكماھون

 ).٢٠١٣الطبعة ( ٩٧٨ - ٠ – ٨٨٩٧٥ – ٢٧١ -٩ :رمزال
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 المحتویات

 

 ٥ نبذة عن المؤلفین 

 ٧ شكر وتقدیر 

 ٨ نبذة عن المشاركین في النشر 

 ١٠ مقدمة 

 ١٦ االقتصادیة بحث عن الحریة 

 ٢٠ ملخصات عن الدول 

 ٣١ في الوطن العربي االقتصادیة مؤشر الحریة 

 ٣٦ جداول البیانات 

 ٦٢  مالحظات توضیحیة ومصادر البیانات :ملحق

 ٧٤ المراجع 
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  :نبذة عن المؤلفین

 

 سالم بن ناصر اإلسماعیلي

، والفنون االتصاالتحصل سالم بن ناصر اإلسماعیلي على شھادات علمیة في تخصصات 

كیة الحرة، والھندسة الصناعیة، وإدارة األعمال، واإلدارة، والفلسفة من جامعات بریطانیة وأمری

 ١٩٩٦ إلى عام ١٩٨٤وعمل اإلسماعیلي في المؤسسة العامة للمناطق الصناعیة منذ عام 

 كنائب رئیس مجلس اإلدارة وكرئیس تنفیذي للمركز ١٩٩٦كمدیر عام، وتم تعیینھ في عام 

، وھو مؤسس ورئیس مؤسسة البحوث الدولیة االستثمارالعماني لترویج الصادرات وتنمیة 

 معھد فریزر ونشر اإلسماعیلي عدة أوراق علمیة في مواضیع الثقافة وعضو في مجلس إدارة

 وكذلك تمّكن من نشر كتابین في ثقافة الشركات، وأیضا أصبح عضوا في واالقتصادواإلدارة 

 .عدد من الشركات الخاصة في مجال الخدمات المالیة والطاقة على حسب مقدرتھ الشخصیة

 في عمان وتفادیا لوقوع االستثمارلي مھنیا في ترویج یونظرا لمشاركة سالم بن ناصر اإلسماع

 .تعارض في المصالح عزل نفسھ عن حساب الفھرس ولكنھ بالمقابل قام بالكثیر من التحلیل

 

 عزان بن قاسم البوسعیدي

 واالستثمارات في عدد من األقسام المتعلقة بالبحوث كاقتصاديعمل عزان بن قاسم البوسعیدي 

وكذلك یعمل كرئیس تنفیذي لمؤسسة البحوث الدولیة في عمان والتي تعتبر والتسویق في عمان 

 من جامعة السلطان قابوس في االقتصادمؤسسة مستقلة وغیر ربحیة، وحصل على شھادة في 

 .عمان وعلى ماجستیر في إدارة األعمال من جامعة ستراتكالید في سكوتالندا

 

 میغیل سرفانتس

ادي یتولى البحوث الدولیة لمعھد فریزر وحاصل على شھادة میغیل آنجل سرفانتس خبیر إقتص

البكالوریوس والماجستیر في اإلقتصاد من جامعة تكساس في الباسو وحاضر في جامعة فانییھ 
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وھو یحاضر حالیا في كلیة مونتریال لإلعمال وعمل كمنسق لطبعات اإلستبیان السنوي لمعھد 

  ٢٠١١/٢٠١٢ و ٢٠٠٩/٢٠١٠, ٢٠٠٨/٢٠٠٩فریزر الخاص بشركات التعدین ألعوام 

 من استبیان معھد فریزر للوقود العالمي وطبعات ٢٠١٢, ٢٠١١, ٢٠١٠, ٢٠٠٩وطبعات  

 .في الوطن العربياالقتصادیة  من استبیان الحریة ٢٠١١ و ٢٠١٠

 

 فرید مكماھون

في معھد االقتصادیة یحمل فرید مكماھون دكتور مایكل ووكر لرئاسة البحوث في الحریة 

في المعھد والذي ینشر أو یشارك في نشر التقاریر االقتصادیة یزر ویدیر مشروع الحریة فر

في شمال أمریكا وھذا العمل الذي االقتصادیة في العالم والحریة االقتصادیة السنویة للحریة 

االقتصادیة في الوطن العربي ویقوم بتنسیق شبكة الحریة االقتصادیة یحمل عنوان الحریة 

 دولة ومنطقة، وقام بكتابة العدید من الكتب مثل ٩٠الفكریة المستقلة في ما یقارب للمؤسسات 

ویبحث ھذا الكتاب آثار التحویالت اإلتحادیة على "النظر إلى الحصان الھدیة في الفم "كتاب 

كندا األطلسي والذي فاز بجائزة السیر أنتوني فیشر التذكاریة الدولیة لكتب السیاسة العامة 

 السیئ مزدھر مع مقدمة االقتصادوالذي یشرح كیف یصبح أداء " لطریق إلى النموا"وكتاب 

ویتحدث عن " التراجع عن النمو"كتبھا رئیس الوزراء اإلیرلندي السابق جون بروتون وكتاب 

كندا، األطلسي واالقتصاد مجموع السلبیة مع مقدمة كتبھا روبرت مندیل الحائز على جائزة 

 .نوبل
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 وتقدیرشكر 

نشكر مؤسسة فریدریش ناومان من أجل الحریة في القاھرة بمصر لجعل ھذا الكتاب یرى النور 

القاھرة للدعم الذي قّدمھ وكذلك نشكر المدیر اإلقلیمي بوس درارونالد مین. دوباألخص نشكر 

 .مؤسسة أوریا فرع كندا لدعمھم لھذا المشروع

ي معھد فریزر وجیمس جوارتني من جامعة ونود أیضا أن نشكر مایكل والكر عضو سابق ف

والیة فلوریدا و روبرت لوسون من جامعة جنوب میثودیست على األفكار التي قّدموھا 

 .والمساعدة التي بادروا فیھا لدعم ھذا المشروع

 الواردة في ھذا التقریر عن رأي أصحابھا وال تعبر بالضرورة عن معھد اآلراءوال تعبر 

مین للمعھد أو األمناء أو الموظفین فیھ، وال یشیر ھذا الكتاب بأي حال من فریزر أو آراء الداع

ال یحابون أو یعارضون جھة سیاسیة أو  األحوال إلى أن معھد فریزر أو داعمیھ أو موظفیھ

 .مرشح ضد آخر
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 نبذة عن الناشرین المشاركین

 

 مؤسسة فریدریش ناومان من أجل الحریة

 الحریة ھي منظمة مستقلة وغیر ربحیة وغیر حكومیة مؤسسة فریدریش ناومان من أجل

 وحاز التأسیس على ١٩٥٨ملتزمة بتعزیز السیاسات اللیبرالیة، وتم تأسیسھا في ألمانیا في عام 

 .سمعة واسعة في جمیع أنحاء العالم لتعزیز الحریة

 تتضمن ولخلق مجتمع منفتح، تم توجیھ المنظمة بواسطة المبادئ اللیبرالیة ورسالتھا التي

 اإلنسانالتسامح المتبادل وقبول التنوع، وأثبتت المبادئ األساسیة للمؤسسة مثل حمایة حقوق 

وتطبیق سیادة القانون والدیمقراطیة اللیبرالیة واقتصاد السوق الحرة أن اللیبرالیة تقدم الحلول 

العمل على المناسبة للحاضر والمستقبل في الحیاة العامة والشخصیة على مر القرون، ویتم 

التثقیف السیاسي واالستشارات السیاسیة والتدریب والحوار في ألمانیا وفي مكاتب المؤسسة في 

 . دولة في أنحاء العالم٥٠أكثر من 

 www.freiheit.org :الموقع اإللكتروني

 

  :مؤسسة البحوث الدولیة

میة ومستقلة  كمنظمة غیر حكو٢٠٠٥أنشئت مؤسسة البحوث الدولیة في سلطنة عمان في عام 

المحلیة والدولیة مع االقتصادیة وغیر ربحیة ومقرھا في عمان إلجراء البحوث على القضایا 

التركیز على الوطن العربي ووضعت المؤسسة جدول أعمالھا البحثیة والشؤون العامة على 

 أساس العمل الجماعي اعتمادا على مدخالت موظفیھا الباحثین وھیئة التحریر وأصحاب الخبرة

وتحافظ المؤسسة على العمل المنظم مع المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة في المنطقة وأنحاء 

 .في معھد فریزراالقتصادیة أخرى في العالم وتعتبر المؤسسة عضو من شبكة الحریة 

وتتلخص رؤیة مؤسسة البحوث الدولیة في خلق الثروة وفرص العمل من خالل الترویج للحریة 

تمثل مھمتھا في القیاس والبحث والتواصل مع جمھور عالمي بخصوص أثر االقتصادیة، وت

 .الحرة على رفاھیة األفراداالقتصادیة األسواق التنافسیة مع وجود السیاسات 
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ویتكون مجلس األمناء من أعضاء رفیعي المستوى في القطاع الخاص من منظمات مختلفة، 

ادیمین لتسھیل المشاریع البحثیة والتي وشرعت المؤسسة في إنشاء شبكة من الباحثین األك

 .التي تؤثر على الحیاة الیومیة لألفراداالقتصادیة ستساعد في البحث عن القضایا 

 </http://www.omanirf.org>:الموقع اإللكتروني

 

 معھد فریزر

تتمثل رؤیة معھد فریزر في خلق عالم حر ومزدھر حیث یستفید األفراد من اإلختیارات 

األسواق التنافسیة والمسؤولیة الشخصیة، أما رؤیة المعھد فتتمثل في قیاس ودراسة األضافیة و

 .أثر األسواق التنافسیة وتدخل الحكومات على رفاھیة األفراد

 وھو منظمة كندیة بحثیة وتعلیمیة وتتوزع أفرعھ في ١٩٧٤وتأسس معھد فریزر في عام 

 دولة وإقلیم، ویتم تمویل المعھد عن طریق ٩٠أمریكا الشمالیة ولھ شركاء دولیین في ما یقارب 

مساھمات الضرائب من اآلف األفراد والمنظمات والمؤسسات ومن أجل حمایة استقاللیتھا ال 

 .یقبل المعھد المنح المقدمة من الحكومة أو العقود البحثیة

 <http://www.fraserinstitute.org> :الموقع االلكتروني

<http://www.freetheworld.com>. 
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 مقدمة

فّجر االقتصادیة ویستمر الربیع العربي في إثارة األمل والخوف معا، فإن رفض الحریة 

 عندما ٢٠١٠اإلضطراب الذي انتشر في المنطقة كلھا فیما بعد والذي كانت بدایتھ في عام 

اشعل بائع فواكھ تونسي یدعى محمد بوعزیزي حریقا في نفسھ وذلك عندما تم حرمانھ من بیع 

تھ بحریھ، ومع ذلك فإن السیاسات التي رّكز علیھا الربیع العربي كانت على أصعدة سلع

الحریات الشخصیة والسیاسیة واإلصالح الحكومي والتقلیل من الفساد و الدیموقراطیة أال أنھ قد 

تم تغییب بعض ھذه المطالب خالل اإلضطراب القائم وفي بعض المناطق كان العنف ھو 

ربیع العربي في طیاتھ شوقا انسانیا إلى وجود رخاء اقتصادي وفرص المسیطر، ویحمل ال

 .مناسبة ولكن لم تنشا عن ذلك أجندة اقتصادیة واضحة 

موجودة وفعّالة ألولئك الذین یسعون لوجود ھذه االقتصادیة وبالرغم من ذلك فإن الحریة 

 االقتصادي والرخاء واالستقرارالحریات والدیمواقرطیة في المجتمعات التي تتمتع بالسالم 

ھذه األھداف بشكل مباشر االقتصادیة والذي سیتم مناقشتھ في ھذا التقریر الحقا، وتدعم الحریة 

وعن طریق تعزیز الرخاء اإلقتصادي، وأثبت الحّث واإلبداع لدى األفراد والعائالت فاعلیتھ 

وقراطیة واإلستقرار أكثر من التخطیط الحكومي وبالمقابل فإن الرخاء اإلقتصادي یشجع الدیم

 .والزیادة في الحریة

غیرھا من الحریات والدیموقراطیة واإلستقرار عن طریق االقتصادیة ومع الوقت تدعم الحریة 

تغییر آلیة عمل المجتمعات وعندما تقوم الحكومات والرأسمالیون المقربون منھا بالتحكم في 

أو الحصول على ترقیة أو توفیر قدرة األشخاص على الحصول على عمل أو انشاء مشروع ما 

المأكل والمبلس والمسكن لعائالتھم وما إلى ذلك، عندھا تمتلك الحكومة ومناصریھا أدوات قویة 

لقمع الحریة والدیموقراطیة حتى یتصاعد الغضب بشكل كبیر كما حدث في مناطق عدیدة في 

ماد على الحكومة بتحریر األشخاص من االعتاالقتصادیة الوطن العربي، وتقوم الحریة 

 .وأصدقائھا المقربین وتمنحھم الحریة في تحدید قراراتھم على أساس أفعالھم وآرائھم

بتغییر محركات أي مجتمع كانت تنقصھ ھذه الحریة، وعندما یقوم االقتصادیة وتقوم الحریة 

عندھا یكسبون فقط حیث یقومون بتصنیع منتجاتھم االقتصادیة األشخاص بتحدید خیاراتھم 

خدماتھم المفضلة مما ینتج عنھا تبادل حر، وھؤالء یصبحون عمالء وموردین وزبائن ومع و

 .الوقت فإن ھذا یولد التسامح واإلحساس بالوطنیة
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وعندما تسیطر الحكومة وأصدقائھا الرأسمالیون المقربون منھا على اإلقتصاد فإنھ ینمو ببطء أو 

وعات بالقتال حول الثروة وحق اإلمتیاز وعندھا قد ال ینمو مطلقا وعندھا یقوم األفراد والمجم

یبدأ الكسب عن طریق الحصول على معارف وصالت وقمع فرص اآلخرین، وفي أغلب 

األحیان یكسب الفرد عن طریق انتمائھ لمجموعة اقتصادیة أو عرقیة أو دینیة وعندھا تقف 

 .یرة من العالمالمجموعات في وجھ المجموعات األخرى وھي ظاھرة للعیان في أنحاء كث

فإن الرابح األكبر ھو الذي یتقاسم أرباحھ بتخصیص حصة أكبر االقتصادیة ومع وجود الحریة 

فإن الرابح األكبر ھو الحصول على القسم األكبر االقتصادیة لآلخرین ولكن مع انعدام الحریة 

 من الربح وانقاصھ من حصة اآلخرین وھذا ھو السبب األساسي الذي جعل من الحریة

سببا لتشجیع الدیموقراطیة واإلستقرار وغیرھا من الحریات كما سیتم مناقشتھ في االقتصادیة 

 .ھذا التقریر الحقا

الفساد حیث أنھ عندما تتاح الفرصة لألشخاص للتعامل بحریة االقتصادیة وكذلك تحارب الحریة 

 من ضرورة وجود اقتصادیة یمكنھم ذلك من عمل ما یرغبون في تحقیقھ اقتصادیا وعلى الرغم

القوانین واللوائح إال أنھ قد أصبح من الممكن إنشاء مشاریع بدون الحصول على إذن من 

الحكومة مما منع اآلخرین من طلب رشوة  وأیضا ومع انخفاض حجم الحكومة فإنھا لم تعد 

قادرة على تقدیم الكثیر ولذلك ال أحد یستطیع طلب مبلغ مقابل خدمة ال تسیطع الحكومة 

 .فیرھاتو

وما كان اإلصالح اإلقتصادي قبل حدوث الربیع العربي إال رأسمالیة مقنعة تحت عبارة 

األسواق الحرة  وما الرأسمالیة المقربة إال تسلیم ممتلكات الدولة واحتكار السلع واعطاء الفرص 

م لألصدقاء والداعمین وأقارب الحكومة مما یعني الحفاظ على أدوات القمع والتفرقة التي ت

 .مناقشتھا أعاله

ولألسف فإن اإلعتقاد السائد في الوطن العربي ھو أن سقوط الرأسمالیة یعني فشل األسواق 

العالمیة األخیرة االقتصادیة الحرة، وھو اعتقاد بعید تمام البعد عن الحقیقة حیث أنھ في األزمة 

اة والحریة على عكس على معاییر عالیة في مجاالت الحیاالقتصادیة حافظت الدول ذات الحریة 

 .الدول التي ال تمتلك حریة اقتصادیة

وتوضح الرسوم البیانیة االربعیة كما یلي أھمیة النتائج، وتم تقسیم الدول التي تضمنھا المؤشر الذي 

في العالم إلى أربعة أرباع على حسب مستواھا االقتصادي االقتصادیة تم نشره في تقریر الحریة 

 أن الدول في المراكز األربعة األولى ١ویوضح الشكل رقم ). ٢٠١٣ جوارتني، لوسون وھول،(
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سنویا $ ٣٦٫٥٠٠یساوي الناتج االجمالي المحلي لكل فرد االقتصادیة المذكورة في مؤشر الحریة 

في الدول التي تملك حریة اقتصادیة أقل ومن $ ٤٫٤٠٠بالمقارنة مع الناتج المحلي االجمالي تحت 

االقتصادیة األمر في الناتج المحلي االجمالي لكل فرد للدول ذات الحریة المحتمل أن یغالي ھذا 

األقل ألنھ ال توجد معلومات كافیة لتضمینھا في المؤشر مثل كوریا الجنوبیة التي تشیر إلى 

 .ویعیشون حیاة مأساویةاالقتصادیة مستویات منخفضة من ناحیة الحریة 

 ب حیث ٢ أ والشكل ٢لناشئ كما ھو موضح في الشكل من الفقر ااالقتصادیة وكذلك تقلل الحریة 

وھي الحقیقة التي یظھرھا البحث االقتصادیة یظھر بأن تقسیم الدخل غیر متأثر بتاتا بالحریة 

ھي التي االقتصادیة ، وأن الدول الفقیرة من ناحیة الحریة )٢٠٠٢مارتین، -آي-ساال(االقتصادي 

من الدخل الوطني % ٢٫٥٧من السكان بما یقدر ب % ١٠تتلقي فیھا الطبقة الفقیرة والتي تبلغ 

من الدخل % ٢٫٧٦ولكن الدول التي تتمتع بحریة اقتصادیة تتلقى فیھا الطبقة الفقیرة بما یقدر ب 

یؤكد بأن الحصص االقتصادیة الوطني، ولكن األھم من ذلك ھو أن الرخاء الذي تقدمھ الحریة 

لفة للفقراء في الدول الحرة اقتصادیا على عكس الدول التي المتشابھة للدخل الوطني تنتج نتائج مخت

فقط $ ٩٣٢لدیھا متوسط دخل یقدر ب% ١٠ال تمتلك حریة اقتصادیة، حیث ان الطبقة الفقیرة 

وھوھذا األمر فیھ مغاالة بالنسبة لمتوسط الدخل في الدول التي تملك حریة اقتصادیة قلیلة (سنویا 

) لقلة توفر المعلومات تي لم یتم ضمھما إلى قائمة الدول في المؤشرمثل كوریا الجنوبیة وكوبا والال

$ ١٠٫٦٦٥العالیة یبلغ متوسط دخل ھذه الفئة االقتصادیة ولكن فئة الفقراء في الدول ذات الحریة 

 .وھو عشرة أضعاف دخل ھذه الفئة في الدول ذات الحریة األقل

یة كونھا ترتبط بالحریة االقتصادیة، وتم  مستوى الحریات السیاسیة والمدن٣ویوضح الشكل رقم 

الحصول على المعلومات المستخدمة في ھذا التقریر عن طریق فریدم ھاوس والتي تقیس 

 . ھو األدنى٧ورقم االقتصادیة  ھو األعلى في الحریة ١ حیث أن رقم ٧ -١الحریة على مقیاس 
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  :في الوطن العربياالقتصادیة الحریة 

تقریر بمثابة تذكیر زمني ألھمیة اإلصالح الحقیقي لزیادة الحریة ونأمل أن یكون ھذا ال

والرخاء االقتصادي في المنطقة، واألھم من ذلك أن التقریر یوفر ھدف وھو االقتصادیة 

المقیاس األساسي لإلصالح الحقیقي ویمكن اتخاذه كمرجع یعتمد علیھ من قبل األشخاص 

بین التكلف في معنى اإلصالح والرأسمالیة وبین والحكومات في المنطقة ویفصل ھذا التقریر 

في ھذا التقریر عند االقتصادیة حقیقة اإلصالح الحقیقي، وسیظھر مدى الكسب في الحریة 

 .وجود زیادة حقیقیة في الحریات واالستنفار من التكلف المصاحب للتغییر

اث القائمة في  دولة ولكن بسبب االحد١٩وتم الحصول ھذا العام على معلومات كافیة عن 

، ٢٠١١ غیر دقیقة وعلیھ قررنا عدم تصنیف سوریا لعام ٢٠١١سوریا فإن المعلومات من عام 

 دولة ومن ضمنھا العراق والسودان ألول مرة وباإلضافة إلى ذلك ١٨وعلیھ فإنھ تم تصنیف 

صنفة فإنھ تم توفیر معلومات لسوریا في جداول الدول وبعض المعلومات للدول األربعة غیر الم

 .في االتحاد العربي

ھي المدى التي یمكن للفرد فیھا من متابعة نشاطھ االقتصادي بدون تدخل من االقتصادیة الحریة 

على أساس االختیار الشخصي والتبادل التطوعي االقتصادیة جھة الحكومة، وقد تم بناء الحریة 

لسھولة فھم آلیات عمل والحق في الحفاظ على ما یكسبھ الفرد وسالمة حقوق امالكھ، ومن ا

وأیة معاملة تجاریة تم العمل فیھا بحریة یجب أن ینتفع بھا الطرفان وفي االقتصادیة الحریة 

المقابل فإن أیة معاملة تجاریة لم ینتفع منھا الطرفین فعلى الطرف غیر المنتفع الرفض وھذه 

لذین یملكون حریة االختیار المعامالت التجاریة لھا آثارھا على االقتصاد، وسیتم جذب الزبائن ا

عن طریق الجودة العالیة والسعر فقط، وعلى المصّنع تحسین السعر والجودة للمنتجات الحالیة 

أو ابتكار منتجات جدیدة فبدون ھذا ال یدخل العمالء في معامالت تجاریة بحریة مع المصّنع 

ات العمل بالقوة مما یؤدي وھناك مالیین من ھذه المعامالت التجاریة تحدث یومیا مما یمد آلی

 .إلى االنتاج والرخاء االقتصادي

في الوطن العربي وقد تم نشر التقریر االقتصادیة ھذا ھو التقریر العاشر في مجال الحریة 

ومن ثم تم ). ٢٠٠٥كارلوس وستشواب، -لوبیز(األول في تقریر التنافسیة في الوطن العربي 

ا عن طریق مؤسسة البحث الدولي لسلطنة عمان ومعھد نشر النسخة الثانیة والنسخ التالیة لھ

 أصبحت مؤسسة فریدرش ناومان من أجل الحریة بمكتب القاھرة ٢٠٠٨فریزر وفي عام 

 .مساعد ناشر لھذا التقریر
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 وھي السنة األقرب لتوفر المعلومات ٢٠١١ویضیف المؤشر في ھذا التقریر معلومات لعام 

 في جداول ٢٠١٢فإنھ سیتم عرض معلومات مسبقة عن عام الكاملة عنھا وبالنظر إلى األمام 

الدول وملخصاتھا، وقد تم أیضا إعادة حساب العالمات من األعوام السابقة بإستخدام المعلومات 

القیام باألعمال ومؤشرات التطور العالمي وقد تم تشكیل : المعدلة من قاعدة بیانات البنك الدولي

طن العربي على أساس التقاریر السنویة المتتالیة، تقریر الحریة في الواالقتصادیة تقریر الحریة 

، وجوارتني وھول ٢٠٠٩ – ٢٠٠٤جوارتني ولوسون وھول (في الوطن العربي االقتصادیة 

 ).٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١ و جوارتني ولوسون وھول ٢٠١٠ولوسون 

 منذ بدایة نشره في الوطن العربي باھتمام یزداد كل عاماالقتصادیة وقد حظي تقریر الحریة 

 .في الوطن العربياالقتصادیة وتكمن أھمیتھ في أنھ یعتبر أداة قیاس لمدى وجود الحریة 

ویكمن الخطر الداخلي الحالي والمستقبلي في حقیقة أن دول المنطقة كلھا ال تخلق فرص عمل كافیة 

 األخیرة ومع ویوضح تقریر مؤشرات التطور العالمي على مدى الخمس سنوات: لشعوبھا الناشئة

البطالة، : ٢٠١٣البنك الدولي، % (٢٠توفر المعلومات، بطالة الشباب على نحو متوسط أكثر من 

االقتصادیة وأظھرت الحریة ). ٢٤ – ١٥من القوى العاملة، األعمار من % مجموع فئة الشباب، 

ورا ھاما في وھذا قد یلعب د) ٢٠١٠فیلدمان (أثرھا في تقلیل البطالة وخصوصا بین فئة الشباب 

عملیة االستقرار التي ستجذب المستثمرین مستقبال حیث أن ھذه النتائج تھم المستثمرین والمؤسسات 

والشركات العاملة او التي تفكر في العمل على أرضھا في المستقبل، ویمكن أن تساعد المعلومات 

في الوطن العربي المتوفرة في ھذا التقریر في وضع ھیكل واضح لخلق بیئات استثمار متطورة 

 .وأیضا االشارة إلى أفضل الممارسات في العالم لریادة األعمال

 

  :نظرة عامة على العالمات والتصنیفات

حصلت مملكة البحرین على المركز األول في ھذا التقریر كأكثر دولة عربیة من ناحیة الحریة 

 في تقریر العام ٨٫١ بعد أن انخفضت ھذه العالمة بعد ان كانت ٨٫٠بمعدل االقتصادیة 

الماضي، وعلى الرغم من مصادرھا الطبیعة المحدودة  بالمقارنة مع جیرانھا فإنھا تعتبر 

 .المحور المالي في المنطقة حیث تعمل فیھا عدد كبیر من البنوك العالمیة لمنطقة الخلیج بأكملھا

بمجموع نقاط یماثل  وتشاركت دولة اإلمارات العربیة المتحدة المركز األول مع مملكة البحرین

 ولكنھا ارتفعت مرتبة واحدة في المؤشر ھذا العام، وتظل االمارات ٨٫٠العام الماضي وھو 

العربیة المتحدة وجھة رائدة في الوطن العربي للتجارة واالقتصاد على الرغم من األزمة 

دنیة الھاشمیة العالمیة والتي أثرت فیھا إلى حد بعید، وكذلك تقاسمت المملكة األراالقتصادیة 
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 ٨٫٠المركز األول مع مملكة البحرین واالمارات العربیة المتحدة ھذا العام بمجموع عالمات 

 .على عكس العام الماضي الذي حازت فیھ على المرتبة الثانیة

 وھي نفس المرتبة التي بلغتھا العام ٧٫٨واحتلت دولة الكویت المرتبة الرابعة بمجموع نقاط 

ن في المرتبة الخامسة وعلیھ ارتفعت مرتبة واحدة عن العام الماضي الماضي وجاءت لبنا

 .٧٫٧بمجموع نقاط 

في الوطن العربي االقتصادیة واحتلت الجزائر المرتبة األخیرة كأقل دولة من ناحیة الحریة 

 ٦٫١ و ٦٫٣ بمجموع نقاط ١٧ و ١٦ بینما احتلت موریتانیا والعراق المرتبة ٥٫٨بمجموع نقاط 

 .ليعلى التوا

 وھي نفس العالمة ٩٫٠وجاءت لبنان في المرتبة األولى من حیث حجم الحكومة بمجوع نقاط 

التي حصلت علیھا في تقریر العام الماضي وبعدھا في المرتبة الثانیة جاءت السودان بمجموع 

 نقطة في مؤشر العام الماضي، وتلتھا المملكة ٧٫٧ وھي قفزة كبیرة بعد أن جمعت ٨٫٨نقاط 

یة الھاشمیة بعد أن خسرت مركزھا الثاني في مؤشر العام الماضي بانخفاض بسیط في األردن

 . في العام الماضي٨٫٠ بعد ان كانت قد حصلت على مجموع ٧٫٩مجموع النقاط حیث بلغت 

أما من ناحیة الھیكل القانوني وسالمة حقوق الملكیة فقد حافظت السعودیة وعمان والكویت على 

 . على التوالي٧٫٨ و ٨٫٠ و ٨٫٢لماضي كأول وثاني وثالث مركز بمجموع نقاط مراكزھا من العام ا

 وأتت ٩٫٣وفي مجال الوصول لألموال الصحیحة احتلت البحرین المركز األول بمجموع نقاط 

 وجاءت فلسطین في المرتبة الثالثة بمجموع نقاط ٩٫٢الكویت في المرتبة الثانیة بمجموع نقاط 

 . في العام الماضي٩٫٠لألفضل بعد أن كانت  حیث تغیرت نقاطھا ٩٫١

 ٨٫٤أما في مجال حریة التجارة الدولیة فقد حصلت البحرین على المركز األول بمجموع نقاط 

وتشاركت ھذا المركز مع الیمن وھي نفس مراكزھما في العام الماضي وجاءت االمارات 

 . نقطة٨٫٢العربیة المتحدة في المرتبة الثالثة بمجموع نقاط 

أما في مجال اإلئتمان والعمل واألعمال فترأست ھذه المجموعة مملكة البحرین بمجموع نقاط 

 في تقریر العام الماضي ومع ذلك فقد حافظت على ٨٫٩ بالمقارنة مع مجموع نقاطھا ٨٫٨

 وھي نفس النقاط ٨٫٦مركزھا، واحتلت المملكة العربیة السعودیة المركز الثاني بمجموع نقاط 

 نقطة ٨٫٤علیھا في العام الماضي وتلتھا عمان في المركز الثالث بمجموع نقاط التي حصلت 

 .وھي نفس النقاط التي جمعتھا في تقریر العام الماضي
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 :االقتصادیة بحث حول الحریة 

 عودة إلى النموذج العربي – في الواقع –التي ھي االقتصادیة قد تساعد الزیادة في الحریة 

المفتوحة، في مواجھة التحدیات التي تم التطرق إلیھا آنفا، وتولید للتجارة الحرة والسوق 

الالزمة إلیجاد فرص العمل والرخاء الذي تحتاج إلیھ المنطقة من اجل االقتصادیة الدینامیكا 

تحقیق مستقبل ناجح، حیث عملت الفترة التي كان فیھا االقتصاد موجھا من قبل الحكومة على 

تعتمد بشكل كبیر على النماذج األوربیة (رى للسلطة الحكومیة جلب تغیرات واستخدامات أخ

من أجل توجیھ االقتصاد إال أنھا لم تحقق النتائج المرجوة من تحقیق التقدم ) الإلشتراكیة

 . واالزدھار والرخاء في المنطقة

اء ھي المفتاح لیعم الرخاالقتصادیة وقد توصل عدد كبیر من األبحاث التجریبیة إلى أن الحریة 

وأشارت دراسات تقوم على حقائق ثابتة تم إجراؤھا في . واالزدھار، وخاصة بین الدول الناشئة

تعزز النمو واالزدھار والعدید من النتائج االقتصادیة أھم المجالت األكادیمیة إلى أن الحریة 

ریب، واالزدھار لیست باألمر الغاالقتصادیة اإلیجابیة األخرى، إال أن العالقة بین الحریة 

فاألفراد والجماعات یكونون أكثر قدرة على االعتناء بأنفسھم عندما تتاح لھم الحریة للقیام بذلك 

 . بدون أیة قیود خارجیة

تتمتع بقیمة جوھریة، وھي مرتبطة بطریقة أو االقتصادیة وعالوة على ذلك، فإن الحریة 

قا متأصال في اتخاذ بأخرى بالحریات األخرى، إذ یجب أن یكون لدى األفراد واألسر ح

قراراتھم االقتصادیة، حیث أن من شأن ذلك أن یحررھم من االعتماد على الحكومة، ویفتح 

 . الباب على مصراعیھ لإلنفتاح على الحریات األخرى

أن تخلق حراكا اجتماعیًا واقتصادیًا إیجابیًا، ففي الدول التي االقتصادیة إن من شان الحریة 

ینجح الناس من خالل المتاجرة بالسلع أو تقدیم الخدمات التي یود دیة االقتصاتتمتع بالحریة 

اآلخرین شراءھا، وبمعنى آخر فإن الناس یمضون قدما ویحققون النجاح من خالل تقدیم المنافع 

وفي الدول التي ال تتمتع بالحریة االقتصادیة، ینمو االقتصاد ببطء، إن كان ینمو . لآلخرین

في حال . ال بانتشار النزعة الریعیة وتقیید االحتماالت المتاحة لآلخرینأصال، ویجني الناس الم

وجود الحریة االقتصادیة، یتم تحقیق أكبر المكاسب وأفضلھا من خالل الناس الذین یقومون 

بزیادة حجم الكعكة التي یقدمونھا لآلخرین، أما بدون الحریة االقتصادیة، فإن أكبر المكاسب 

قطعون أكبر شریحة من الكعكة ویوقعون الضرر باآلخرین، ویعد ھذا أحد یحققھا أولئك الذین ی

تعزز الدیمقراطیة والحریات األخرى االقتصادیة األسباب الرئیسیة التي اظھرت أن الحریة 
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، فالمجتمع الذي یكسب فیھ األفراد من خالل تحقیق الرخاء لألفراد اآلخرین )٢٠٠٤جریسولد، (

 –یختلف جذریا عن المجتمع حیث ) ر الخدمات التي یحتاجون إلیھابواسطة إنتاج السلع وتوفی(

 –قطع أكبر شریحة من الكعكة لنفسھ – وانتشار النزعة الریعیة –االقتصادیة في غیاب الحریة 

ففي . وادخار السلطة إلیذاء اآلخرین وحرمانھم من الفائدة ھي الطریقة لزیادة الثروة والقوة

عي واالقتصادي اإلیجابي إلى مجتمع مستقر یسوده السالم األول، یؤدي الحراك االجتما

 . والحضارة، ویتسم بالحریة، أما الثاني، فإن الحراك السلبي یولد الدوافع للحد من الحریة

 – ومؤخرا –م ١٩٩٦العالمیة في االقتصادیة ومنذ نشر الطبعة األولى من تقریر الحریة 

 مقاال علمیا وسیاسیا ٣٥٠ أصبح ھناك ما یربو على المؤشرات المحلیة واإلقلیمیة كھذا المؤشر،

االقتصادیة والنتائج االقتصادیة لدراسة العالقة بین الحریة االقتصادیة یستخدم مؤشرات الحریة 

والنمو االقتصادیة االجتماعیة األخرى، وسوف نركز ھنا وبإیجاز على العالقة بین الحریة 

 .االقتصادي واالزدھار

لھا أثر إیجابي على النمو االقتصادي، وذلك ألن االقتصادیة المرء أن الحریة بدیھیا، قد یتوقع 

تخلق مناخا یسمح لألفراد واألعمال التجاریة بتخصیص الموارد المتاحة االقتصادیة الحریة 

أثبتت واحدة . لدیھا إلى الحد األعلى لالستخدام، ولكنھ في نھایة األمر لیس سوى سؤاال تجریبیا

أن التغیرات التي تم إجراءھا على الحریة ) ١٩٩٧(اسات، إیستون وولكر من أولى الدر

كان لھا أثر كبیر على مستوى الدخل الثابت للدولة حتى بعد اعتبار مستوى االقتصادیة 

وأظھرت دراسة تجریبیة لدى . التكنولوجیا والمستوى التعلیمي للقوى العاملة ومستوى االستثمار

تؤدي إلى االقتصادیة في الحریة ) السلبیة(ییرات اإلیجابیة أن التغ) ٢٠٠٠(ھان وستورم 

االقتصادیة وبالرجوع إلى مؤشر الحریة . معدالت النمو االقتصادي) سلبیة(تغییرات إیجابیة 

، وبیانات الناتج اإلجمالي المحلي لكل فرد )م١٩٩٦(الذي تم نشره في جوارتني والسون وبلوك 

لى أنھ بعد أخذ المستوى التعلیمي، واالستثمار والنمو السكاني في ثمانین دولة، أشارت النتائج إ

أثر كبیر على النمو االقتصادیة في االعتبار، كان للتغییرات التي تم إجراؤھا على الحریة 

 . االقتصادي

على النمو االقتصادي ولكن االقتصادیة بدراسة أثر الحریة ) ٢٠٠٤(وقد قام جوارتني ولوسون 

تعزز االستثمار االقتصادیة على االستثمار واإلنتاجیة، وقد وجدوا أن الحریة بمزید من التركیز 

لمعیار (االقتصادیة  للحریة ٥بشكل كبیر، حیث استطاعت الدول التي حققت معدالت أقل من 

جذب ) حیث القیمة األعلى تشیر إلى مستوى أعلى للحریة االقتصادیة–١٠ إلى ٠بتدرج من 
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 دوالر ٦٨م، و٢٠٠٠ إلى ١٩٨٠ار لكل عامل خالل الفترة من  دوالر أمریكي لالستثم٨٤٥

أمریكي لكل عامل في االستثمار األجنبي المباشر، فیما استطاعت الدول التي حصلت على 

 دوالر أمریكي في االستثمار لكل ١٠٫٨٧١جذب االقتصادیة  في الحریة ٧معدل أعلى من 

مباشر، وعالوة على ذلك، فإن االستثمار  دوالر من االستثمار األجنبي ال٣٫١١٧عامل، وتشمل 

وبالوقوف على األسباب الثابتة التي .  یتمیز بإنتاجیة أعلى في الدول ذات الحریة االقتصادیة

یعتقد أنھا تؤثر على النمو واإلنتاجیة مثل الناتج اإلجمالي المحلي الفردي االبتدائي، والموقع 

ثمار البشري، واالستثمار العام، فقد وجد جوارتني المداري، والموقع الساحلي، والتغیر في االست

 بالمائة في نسبة االستثمار الخاص في الناتج اإلجمالي المحلي تؤدي ١ولوسون أن زیادة بنسبة 

في الدول الحرة % ٠٫٣٣إلى زیادة في معدل النمو في الناتج اإلجمالي المحلي لكل فرد بنسبة 

تثمار الخاص في دولة تتمتع بحریة اقتصادیة أقل إلى اقتصادیا، وتؤدي الزیادة نفسھا في االس

وبمعنى آخر، فإن %. ٠٫١٩زیادة معدل النمو في الناتج اإلجمالي المحلي لكل فرد بنسبة 

لھ أثر إیجابي على ) ٧بمعدل أعلى من (االقتصادیة االستثمار في الدول التي تتمتع بالحریة 

ول التي لدیھا مستویات متدنیة من الحریة أعلى من االستثمار في الد% ٧٠النمو وصل إلى 

، وباستخدام نموذج التراجع نفسھ، قام جواتني ولوسون بحساب )٥معدل أقل من (االقتصادیة 

على النمو العام من خالل دراسة النتائج المباشرة وغیر المباشرة، وقد االقتصادیة أثر الحریة 

باستخدام معیار (بنسبة وحدة واحدة، قتصادیة االتوصلوا إلى أنھ لو قامت الدولة بزیادة الحریة 

بعد سنة من % ١٫٩في الثمانینات، فإنا كانت ستشھد زیادة في النمو بنسبة ) ١٠ إلى ٠من 

ونظرا الرتفاع معدالت النمو المرتبطة بالحریة االقتصادیة، فقد . ٢٠٠٠ إلى ١٩٨٠الفترة من 

لطویل أكثر من ثلثي التغیر الداخلي في تفسر على المدى ااالقتصادیة وجدوا أیضا أن الحریة 

 . الناتج اإلجمالي المحلي

، والسیما )٢٠٠٨نورتون وجوارتني، (في الحد من الفقر االقتصادیة وتساھم الزیادة في الحریة 

 في الدول التي كانت معدالت الحریة ٢٠٠٤في % ٢٩٫٧معدل الفقر دوالر لكل یوم، حیث بلغ 

فقط في الدول التي كانت معدالت الحریة % ٧٫٧یما بلغ ، ف٥فیھا أقل من االقتصادیة 

إلى % ٥١٫٥، وانخفض معدل الفقر دوالرین لكل یوم من ٧ و٦فیھا تتراوح بین االقتصادیة 

عند انتقالك تصاعدیا من الدولة األقل إلى األعلى في مستوى الحریة % ٣٨٫٩ومن ثم % ٤٦٫٢

العالمیة االقتصادیة دة واحدة في معدل الحریة وفضال عن ذلك، فإن زیادة بنسبة وح. االقتصادیة

في معدل الفقر دوالر لكل %  ٥٫٢١م، حققت انخفاضا بنسبة ١٩٩٥ إلى ١٩٨٠في الفترة من 

وقام نورتون وجوارتني بدراسة العالقة بین . في معدل الفقر دوالرین لكل یوم% ٥٫٢٢یوم، و
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من سكان الدول التي ال تتمتع % ٧٢٫٦أن وتبین . والمعاییر األخرى للمنفعةاالقتصادیة الحریة 

في أغلب الدول الحرة % ١٠٠لدیھم مصادر میاه آمنة، مقارنة مع االقتصادیة بالحریة 

 سنة منھ في ٢٠كما أن متوسط العمر لألفراد في المجتمعات الحرة أكثر بحوالي . اقتصادیا

ود ضعف عدد األطباء لكل المجتمعات غیر الحرة، وغالبا،  تتمیز الدول الحرة اقتصادیا بوج

 طفل ٦٤ حالة والدة، ینجو ١٫٠٠٠ نسمة بخالف غالبیة الدول غیر الحرة، ولكل ١٫٠٠٠

االقتصادیة آخرین زیادة عن النسبة التي تم التوصل إلیھا في المجتمعات التي ال تتمتع بالحریة 

ل التي لیست  طفل آخرین سنویا في الدو١٠٩سنویا، ولكل ألف طفل تحت سن الخامسة، ینجو 

 . بھا حریة اقتصادیة
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كمثال على المواد العلمیة المكتوبة حول الحریة االقتصادیة، انظر الموقع االلكتروني 

http://www.freetheworld.com ء والرخااالقتصادیة ، وللحصول على ملخص لنصوص حول الحریة

، وجوارتني ولوسون، وھول، ٢٠٠٦، دوكولیاجوس وأولوبوسوجلو، ٢٠٠٣االقتصادي، انظر بیرجرن، 

٤-١ : ٢٠١١  . 
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  :ملخص الدول

ستتم مناقشة كیف أن كل بلد سجلت نتیجتھا في ھذه السنة بالمقارنة مع السنوات الماضیة وأیضا 

 المحتملة المستقبلیة، وقد تم وضع ستتم مناقشة البیانات التي توفرت للحصول على مؤشر النتائج

 .األكثر فاألقلاالقتصادیة قائمة الدول على حسب مستوى الحریة 

بعض     ١٨وفي تقریر ھذا العام تمكنا من تصنیف     ات ل وفیر معلوم  دولة بالكامل، ولكن قد تمكنا من ت
دول في ھذه         المجاالت  الدول غیر المصنفة في بعض المجاالت وفي ھذه الحاالت تم تصنیف ھذه ال

 . عضو في االتحاد العربي في مجال حجم الحكومة٢٢فقط فعلى سبیل المثال تم تصنیف 
 

  البحرین

 مع ٨٫١أبقت البحرین على مكانتھا واحتلت المركز األول في تقریر ھذه السنة بنتیجة قدرھا 

النتیجة  نقطة بالمقارنة مع مع نتیجة تقریر العام الماضي، وحافظت على نفس ١٫٠تغییر قدره 

 والتي انخفضت من المركز الحادي عشر في تقریر ٦٫٥في مجال حجم الحكومة بنتیجة قدرھا 

العام الماضي وصوال إلى المركز الرابع عشر ھذا العام ونتیجتھا في مجال الھیكل القانوني 

 مما جعلھا تحتل المركز الثامن بعد أن كانت في المركز ٧٫٢وضمان حقوق الملكیة قدرھا 

سع العام الماضي، وتم تعزیز موقف البحرین كمركز مالي في المنطقة من خالل تطویرھا التا

 نقطة، ٩٫٣لمجال الوصول لألموال الصحیحة والتي احتلت بسببھ المركز األول بنتیجة قدرھا 

وفي مجال حریة التجارة الدولیة حافظت البحرین ترأسھا قائمة المؤشر مقارنة بتقریر العام 

في مجال قانون العمل ١٫٠ نقطة، وأخیرا انخفضت بمقدار ٨٫٤س النتیجة وھي الماضي وبنف

 . سابقا٨٫٨ إلى ٨٫٩واالئتمان والعمل بعد ان حصلت على 

 تغییر بسیط، تشیر البیانات األولیة إلى أنھ من المرجح أن تبقى نتیجة –التطلعات المستقبلیة ■ 
 ولكن ھنالك قلق من ناحیة ٢٠١٣ و ٢٠١٢البحرین االجمالیة على نفس المستوى في عامي 

 .انخفاض نتائجھا في المجال القانوني وسالمة الممتلكات
 

 األردن

 تشاركت األردن المركز األول مع البحرین واإلمارات العربیة المتحدة ھذا العام على الرغم من ان 

ال حجم  بالمقارنة مع تقریر العام الماضي، فقد خسرت في مج٨٫٠مجموع نقاطھا لم یتغیر 

 واحتلت المركز الثالث بعد ان ٧٫٩ نقطة عن العام الماضي وبذلك انخفضت إلى ٠٫١الحكومة 

كانت في المركز الثاني العام الماضي،  وفي مجال الھیكل القانوني وضمان حقوق الملكیة انحدرت 
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، وفي مجال الوصول ٧٫٤ بعد أن كان ٧٫٢مركز واحد من السابع إلى الثامن بمجموع نقاط 

 ولكنھا انحدرت من المركز الثالث ٩٫٠لألموال الصحیحة فقد حافظت على على مجموع نقاطھا 

إلى الرابع مقارنة بالعام الماضي ولم یحصل أي تغییر في  حریة التجارة الدولیة حیث احتلت 

، وفي مجال قوانین المشاریع التجاریة والعمل واألئتمان زادت ٨٫٠المركز الحامس بمجموع نقاط 

 . ولكن نزلت من المركز إلى المركز السادس٧٫٨ لیصبح مجموع نقاطھا ٠٫١ارق بق

 . تشیر النتائج األولیة إلى حدوث تغییر بسیط في أداء األردن المستقبلي–التطلعات المستقبلیة ■ 
 

  اإلمارات العربیة المتحدة

من أن نتیجتھا  العربیة إلى أعلى القائمة  بمركز واحد على الرغم اإلماراتانتقلت دولة 

 بقت على حالھا كما كانت في العام الماضي، وانخفض مجموع نقاطھا في مجال ٨٫٠االجمالیة 

 مما ساعد في ھبوطھا إلى المركز الرابع وحافظت على ٧٫٨ إلى ٧٫٩حجم الحكومة من 

 والمركز الرابع في مجال الھیكل القانوني وضمان حقوق الملكیة وأیضا لم ٧٫٧مجموع نقاطھا 

 والمركز السابع في مجال  لألموال الصحیحة وكذلك حافظت على نتیجتھا ٨٫٧تغیر  نقاطھا ی

 في مجال حریة التجارة الدولیة حیث احتلت البحرین المركز األول والیمن ٨٫٢بمجموع نقاط 

في المركز الثاني، وحافظت على مجموع نقاطھا في مجال قوانین المشاریع التجاریة والعمل 

مع وجود تغییر في مركزھا حیث نزلت من المركز السادس إلى الثامن  بالمقارنة مع واإلئتمان 

 .تقریر العام الماضي

من الواضح أن اإلمارات العربیة المتحدة تتجھ إلى األمام مع التطورات : التطلعات المستقبلیة■ 

 .التجاریة في مجاالت الوصول لألموال الصحیحة وقوانین المشاریع ٢٠١٢اإلیجابیة في عام 

 

  الكویت

، ونزلت خمس ٧٫٨حافظت الكویت على المركز الرابع من العام الماضي بنفس مجموع النقاط 

مراكز في مجال حجم الحكومة من المركز الحادي عشر إلى السادس عشر على الرغم من أن 

  نقطة ولم یتغیر مجموع النقاط وال٦٫٤ وأصبح ٦٫٥ حیث كان ٠٫١مجموع النقاط نزل بفارق 

 ٧٫٨المركز في مجال الھیكل القانوني وضمان حقوق الملكیة فقد كان وال زال مجموع النقاط 

والمركز الثالث، ونزلت بفارق مركز واحد ھبوطا إلى المركز الثاني بعد أن حدث تغییر بسیط 

 نقطة في مجال الوصول لألموال ٩٫٢ لیصبح ٩،٣ نقطة بعد أن كان مجموع النقاط ٠٫١بفارق 

 كما كانت في العام ٧٫٨ة ولكنھا في المقابل حافظت على مركز السابع بمجموع نقاط الصحیح
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الماضي في مجال حریة التجارة الدولیة وأما بالنسبة لقوانین المشاریع التجاریة واإلئتمان 

 نقطة ٧٫٩ أصبح مجموع النقاط ٧٫٦ نقطة بعد أن حصلت على ٠٫٣والعمل فقد تحسنت بقارق 

 .اع مركزھا  السادس إلى الخامس بالمقارنة مع تقریر العام الماضيمما ساعد في ارتف

 ُتظھر البیانات األولیة إلى ھبوط الكویت وخصوصا االنخفاض في –التطلعات المستقبلیة ■ 

 .مجموع نقط قوانین المشاریع التجاریة

 

  لبنان

مركز الخامس في تقریر  نقاط، واحتلت ال٧٫٧لم تشھد لبنان أي تغییر في نتیجتھا االجمالیة بعدد 

وحافظت لبنان على أفضل أداء في  الوطن العربي في مجال حجم الحكومة محافظة . ھذا العام

 نقطة في مجال الھیكل ٦٫١ نقطة ، لكنھا سجلت نتیجة منخفضة بمعدل ٩٫٠على نتیجتھا بمقدار 

ت كذلك  على  والذي حصلت علیھ في تقریر العام الفائت، وحافظ١٣القانوني محتلة المركز 

 نقطة في مجال الوصول لألموال الصحیحة  على الرغم  من أنھا نزلت مرتبة ٩٫٠نتیجتھا 

واحدة لتصبح في المركز الرابع بعد أن كانت في المركز الثالث في العام الماضي، وأما في 

حتلت  نقطة وا٦٫٢مجال حریة التجارة الدولیة، فلم تتغیر النتیجة وال المركز  فكانت النتیجة 

 ٠٫١، أما في مجال المشاریع التجاریة، واالئتمان والعمل، فقد تحسنت بنقطة واحدة ١٥المركز 

 . نقطة محافظة على المركز الرابع٨٫٢مقارنة بتقریر العام الماضي لتصبح 

 .تشیر البیانات االولیة إلى تغیر بسیط ألداء لبنان في المستقبل: التطلعات المستقبلیة■ 

 

 عمان

مان المركز السادس في تقریر ھذا العام بعد أن تراجعت عن المركز الخامس في العام احتلت ع

ویبدو أن  .  في مؤشر العام الماضي٧٫٧ مقارنة بنتیجة قدرھا  ٧٫٦الماضي بنتیجة قدرھا 

مجال حجم الحكومة ھو نقطة الضعف في عمان والذي یؤثر على نتیجتھا االجمالیة، حیث 

 في ١٨ لتحتل بذلك المركز  ٥٫٧ بعد أن كانت ٥٫٤ نقاط لتصبح ٠٫٣ انخفضت النتیجة  بمعدل

 في العام الماضي، وأما في مجال الھیكل القانوني ١٥ھذا العام بعد أن كانت في المركز 

وضمان حقوق الملكیة وھو المجال الذي تعمل علیھ عمان جیدا ،فقد حافظت على نتیجتھا منذ 

حافظة على مرتبتھا في المركز الثاني، أما في مجال  نقطة مع الم٨٫٠العام الماضي وھي 

 لكنھا تراجعت مرتبتین لتصبح في المركز ٨٫٠الوصول لألموال الصحیحة  فلم تتغیر نتیجتھا 
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 في العام الماضي، ولم تتغیر النتیجة وال المركز في مجال ١٠ بعد أن كانت في المركز ١٢

أما في مجال قوانین .  واحتلت المركز السادس نقطة٧٫٩حریة التجارة الدولیة فكانت النتیجة 

 محتلة المركز ٨٫٤المشاریع التجاریة، واالئتمان والعمل فلم تتغیر نتیجتھا وال مركزھا بنتیجة 

 .الثالث كما كانت علیھ في العام الماضي

 .تشیر البیانات االولیة إلى تغیر بسیط ألداء عمان في المستقبل: التطلعات المستقبلیة■ 

 

 قطر

 نقطة في ٠٫١تتشارك قطر المرتبة السادسة مع عمان في تقریر ھذا العام بعد تحسن بمعدل 

فقد تحسنت قطر في مجال حجم .  نقطة٧٫٥ نقطة بعد أن كانت ٧٫٦النتیجة االجمالیة لتصبح 

 الذي حصلت ١٤ نقطة ولكنھا حافظت على المركز ٦٫٥ نقطة لتصبح ٠٫١الحكومة بمعدل 

( نقطة وال مركزھا ) ٧٫٦(ضي، وفي مجال الھیكل القانوني فلم تتغیر نتیجتھا علیھ في العام الما

 نقطة لتصبح ٠٫٢، كذلك شھدت تحسنا في مجال الوصول لألموال الصحیحة  بمعدل )الخامس

 نقطة لكنھا ظلت في المركز العاشر، وفي مجال حریة التجارة الدولیة، لم تتغیر نتیجتھا  ٨٫٦

في المركز الثامن، وحافظت أیضًأ على مركزھا السادس في مجال  وبذلك ظلت ٧٫٦وقدرھا 

 نقطة ٠٫٢قوانین المشاریع التجاریة، واالئتمان والعمل على الرغم من تحسن النتیجة بمعدل 

 .  نقطة٧٫٦ بعد أن كانت ٧٫٨مقارنة بتقریر العام الماضي لتصبح 

 .سیط ألداء قطر في المستقبلتشیر البیانات االولیة إلى تغیر ب: التطلعات المستقبلیة■ 

 

 السعودیة

تراجع مركز السعودیة بمرتبة واحدة في ھذا العام مقارنة بالعام الماضي، حیث حصلت على 

 نقطة في العام الماضي، كذلك تراجعت مرتبتین في ٧،٥ نقطة مقارنة ب٧٫٤نتیجة قدرھا 

 والذي یشیر إلى أسوء ١٧ بعد أن كانت في المركز ١٩مجال حجم الحكومة لتصبح في المركز 

وحافظت السعودیة على .  نقطة٥٫١ نقطة لتصبح ٠٫١األداءات في ھذا المجال بعد أن خسرت 

أفضل أداء في مجال النظام القانوني وحقوق الملكیة مع المحافظة على نتیجة العام الماضي 

موال  نقطة، بینما انخفضت نتیجتھا ونزلت مرتبتھا بشكل طفیف في مجال الوصول لال٨٫٢
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 نقطة وتراجعت بمرتبة واحدة لتحتل ٠٫١ نقطة بانخفاض قدره ٧٫٨الصحیحة، حیث احرزت 

المركز السابع، وأما نتیجتھا في مجال حریة التجارة الدولیة فقد ظلت كما ھي في العام الماضي 

أما في مجال قوانین ,، ١٢ نقطة إال أنھا تقدمت مرتبة واحدة لتصبح في المركز ٦٫٦وھي 

ریع التجاریة، واالئتمان والعمل فلم یحدث أي تغییر مقارنة بتقریر العام الماضي بنتیجة المشا

 . نقطة واحتلت المركز الثاني بین الدول العربیة في ھذا المجال٨٫٦قدرھا 

من المرجح بأن تتراجع السعودیة بشكل طفیف حیث تشیر البیانات : التطلعات المستقبلیة▼ 

 .من ھبوط كبیر في مجال المشاریع التجاریةاالولیة إلى أنھا تعاني 

 

 الیمن

حافظت الیمن على مركزھا التاسع في ھذا العام على الرغم من انخفاض نتیجتھا مقارنة بالعام 

 نقطة، أما في مجال حجم الحكومة فقد ٧٫٣ نقطة لتصبح ٧٫٤الماضي، حیث كانت نتیجتھا 

 نقطة مما جعلھا تحتل ٧٫٦ نقطة إلى  ٦٫٧ نقاط لتنتقل من ٠٫٩تطورت بشكل ملحوظ  بمعدل 

المركز السادس بعد أن كانت في المركز التاسع، وفي مجال الھیكل القانوني فقد انخفضت 

 بعد أن كانت في المركز ١٤ نقطة مما جعلھا تتراجع إلى المركز ٦٫٠ إلى ٦٫٥نتیجتھا من 

 األموال الصحیحة  نقاط في مجال الوصول إلى٠٫٤، إضافة إلى ذلك،فقد خسرت الیمن ١١

 مما أدى إلى تراجع مركزھا بخمسة مراتب لتصبح ٨٫١ إلى ٨٫٥حیث انخفضت نتیجتھا من 

 في تقریر العام الفائت، أما في مجال حریة التجارة ٨ بعد ان كانت في المركز ١٣في المركز 

اجعت  نقاط، بینما تر٨٫٤الدولیة فقد حافظت على مكانتھا في المركز األول بنتیجة قدرھا 

 ٦٫٤ نقاط في مجال قوانین المشاریع التجاریة، واالئتمان والعمل لتصبح النتیجة ٠٫٣بمعدل 

 .١٢ نقطة مما جعلھا تتراجع إلى المركز ٦٫٧نقطة بعد أن كانت 

تشیر البیانات إلى انخفاض طفیف مع ھبوط بسیط في نتیجة قانون : التطلعات المستقبلیة▼ 
 .المشاریع التجاریة

 

 تونس

 ٦٫٩ت تونس في المركز العاشر ھذا العام بعد أن حافظت على نتیجتھا االجمالیة بمعدل جاء

 ٧٫٣ نقطة لتصبح ٠٫١نقاط، أما في مجال حجم الحكومة فقد انخفضت بشكل طفیف بمعدل 

 مراكز لتصبح في المركز الثامن بعد أن كانت في المركز الخامس في ٣نقاط مما جعلھا تتراجع 
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 مقارنة بنتائج العام ٧٫٦م تتغیر نتیجتھا في مجال الھیكل القانوني بمعدل العام الماضي، ول

الماضي وظلت على نفس المركز وھو المركز الخامس، كذلك حافظت تونس على على نتیجتھا 

، وقد ١٧ نقطة مع المحافظة على المركز ٦٫٨في مجال الوصول لألموال الصحیحة بنتیجة 

مجال حریة التجارة الدولیة حیث تقدمت ثالث مراتب تطورت مرتبة تونس بشكل كبیر في 

 ٥٫٦ نقطة لتصبح ٠٫٦ بعد أن زادت نتیجتھا بمعدل  ١٦ إلى المركز ١٩لتنتقل من المركز 

 نقطة في العام الماضي، وفي مجال قوانین المشاریع التجاریة، ٥٫٠نقطة بعد أن كانت 

 إلى ٧٫٤ من انخفاض نتیجتھا من واالئتمان والعمل فقد ظلت في المركز التاسع على الرغم

 . نقطة في ھذا العام٧٫١

 .تشیر البیانات االولیة إلى تغیر بسیط ألداء تونس في المستقبل: التطلعات المستقبلیة■ 
 

 مصر

 نقطة مما أدى إلى تراجع ٦٫٨ نقطة لتصبح ٠٫١انخفضت النتیجة االجمالیة لمصر بمعدل 

 ٠٫٢نما شھد مجال حجم الحكومة زیادة بمعدل ، بی١١ إلى المركز ١٠مركزھا من المركز 

نقطة مقارنة بالعام الماضي، أما مجال الھیكل القانوني فإنھ یعاني من التدني حیث انخفضت 

 بعد أن كانت ١٨ والذي بدوره أدى إلى تراجع مركزھا إلى المركز ٥٫٤ إلى ٦٫٠النتیجة من 

 فقد تحسن األداء أكثر مما كان علیھ ، وفي مجال الوصول إلى األموال الصحیحة١٤في المركز 

 ، كذلك ظھر التحسن ١٠ نقطة لكن مركزھا ظل ثابتًا في المركز ٠٫٢في العام الماضي بمعدل 

 نقطة مما أدى ٦٫٥ بعد أن كانت ٦٫٦ نقطة لتصبح ٠،١في مجال حریة التجارة الدولیة بمعدل 

 نقطة ٠٫٢خفضت نتیجتھا بمعدل  ، وان١٤ بعد أن كانت في المركز ١٢إلى تقدمھا إلى المركز 

 ١٣في مجال مجال قوانین المشاریع التجاریة لتتراجع بمعدل مرتبة واحدة وتصبح في المركز 

 .  في العام الماضي١٢بعد أن كانت في المركز

إن الوضع الراھن في مصر یجعل المستقبل غیر واضح على الرغم من : التطلعات المستقبلیة■ 
 .انخفاض بسیط ومربك في النظام القانوني وحقوق الملكیةأن البیانات تشیر إلى 

 

 المغرب

 نقطة لتصبح نتیجتھا ٠٫٢ بالرغم من أنھا تحسنت بمقدار ١٢حافظت المغرب على مركزھا 

 نقطة، وفي مجال حجم الحكومة فقد ٦٫٥ مقارنة بنتیجتھا في العام الماضي والتي كانت ٦٫٧
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 ، وحافظت ١٣تراجعت مرتبتین لتصبح في المركز  نقطة إال أنھا ٠٫١شھدت تطوًرا بمعدل 

 نقاط مع الحفاظ ٧٫٤المغرب على نتیجتھا في مجال الھیكل القانوني وضمان الملكیة بمعدل 

على مركزھا السابع، أما في مجال الوصول إلى األموال الصحیحة فقد ارتفعت نتیجتھا بمعدل 

 ٠٫١ وكان ھناك تحسن طفیف بمعدل  ،١٥ نقطة لكنھا ظلت في المركز ٧٫١ نقطة لتصبح ٠٫١

 في ١٨نقطة في مجال حریة التجارة الدولیة لتتقدم بمعدل مرتبة واحدة بعد أن كانت في المركز 

العام الماضي، وأخیرًا، كان ھناك تطوًرا كبیًرا في مجال قوانین االئتمان والعمل والمشاریع 

 مما جعلھا تحتل ٦٫٧ إلى ٥٫٩  نقطة لتنتقل من٠٫٨التجاریة حیث حققت ارتفاًعا بمعدل 

 . في العام الماضي١٤ بعد أن كانت في المركز ١١المركز 

 .تشیر البیانات االولیة إلى تغیر بسیط ألداء المغرب في المستقبل: التطلعات المستقبلیة■ 

 

 السودان

وًرا  في مؤشر ھذا العام، وتشیر البیانات إلى أن السودان أظھرت تط١٣احتلت السودان المرتبة 

 نقطة ٨٫٨ إلى ٧٫٧ نقطة حیث ارتفعت نتیجتھا من ١,.١كبیًرا في مجال حجم الحكومة بمعدل 

 ٢٠وال المركز ) ٤،٥(وحازت على ثاني أفضل أداء في الوطن العربي بعد لبنان، ولم تتغیر النتیجة

بمقدار في مجال الھیكل القانوني ، أما في مجال الوصول لألموال الصحیحة فقد انخقضت النتیجة 

 في العام ١٥ بعد أن كانت في المركز ١٦ والذي أدى نزولھا للمركز ٦٫٩ نقطة لتصبح ٠٫١

نقطة ولكنھا تقدمت بمقدار ) ٧٫٠(الماضي، ولم تتغیر النتیجة في مجال حریة التجارة الدولیة 

مشاریع مرتبتین لتصبح في المركز التاسع، كذلك احرزت السودان تطوًرا كبیًرا في مجال  قوانین ال

 نقطة في ٠٫٥ نقطة مقارنھ بمقدار ٠٫٩التجاریة واالئتمان والعمل بعد أن ارتفعت نتیجتھا بمقدار 

 .١٦تقریر العام الماضي وبذلك تقدمت بفارق ثالث مراكز لتصبح في المركز 

 .تشیر البیانات االولیة إلى تغیر بسیط ألداء السودان في المستقبل: التطلعات المستقبلیة ■ 

 

 وتيجیب

 نقطة مقارنة ٠٫١بالرغم من زیادة نتیجتھا االجمالیة بمعدل ١٤حافظت جیبوتي على المركز 

 في العام الماضي، اما في مجال حجم الحكومة، فقد حافظت جیبوتي على نتیجة ٦٫٤بنتیجة 
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، وحافظت ٢٠ كما كانت علیھ في العام الماضي اال أنھا تراجعت مركزین لتحتل المركز ٤٫٩

 في مجال الھیكل القانوني، وتحسنت النتیجة في ١٩نقطة وعلى مركزھا ) ٥٫٢(ھ على نتیجت

 في العام ٨٫٥ بعد أن كانت ٨٫٧ نقطة لتصبح ٠٫٢مجال الوصول لألموال الصحیحة بمعدل 

الماضي واحتلت بذلك المركز السابع أي بتقدم قدره مرتبھ واحدة، وفي مجال حریة لتجارة 

 نقطة لكنھا تقدمت مرتبة واحدة لتصبح في المركز ٦٫٧تھا وقدرھا الدولیة فقد حافظت على نتیج

 نقطة في مجال ٦٫٨، وأخیًرا، فقد حافظت على نتیجتھا بمعدل ١١ بعد أن كانت في المركز ١٠

 .قوانین المشاریع التجاریة والعمل واالئتمان مع المحافظة على المركز العاشر

 .ولیة إلى تغیر بسیط ألداء جیبوتي في المستقبلتشیر البیانات اال: التطلعات المستقبلیة■ 
 

 جزر القمر

 بعد خسارة ١٢ بعد أن كانت في المركز ١٥تراجعت جزر القمر ثالث مراكز لتحتل المركز 

 نقاط في مؤشر ھذا العام، وفي مجال حجم ٦٫٤ نقطة من نتیجتھا االجمالیة لتصبح ٠٫١

، أما في مجال الھیكل )١٢(طة وال المركز نق) ٦٫٧(الحكومة لم یحدث أي تغییر في النتیجة 

 بعد أن كانت ١١بینما تقدمت في المرتبة لتحتل المركز ) ٦٫٤(القانوني فقد ظلت النتیجة ثابتة 

 ٦٫٨ مقارنة بنتیجة العام الماضي  لتصبح ٠٫٢ ، وقد ارتفعت النتیجة  بمعدل ١٢في المركز 

 بین دول الوطن ١٧ت على المركز نقطة وذلك في مجال الوصول لالموال الصحیحة  وحصل

 ٧٫٣ بعد أن كانت ٦٫٤العربي، وتراجعت نتیجة حریة التجارة الدولیة بصورة كبیرة لتصبح 

أما في مجال المشاریع . ١٤في العام الماضي وتراجعت خمسة مراكز لتصبح في المركز 

 . نقطة٥٫٨ نقطة لتصبح ٠٫٤التجاریة فقد زادت نتیجتھا بمعدل 

تشیر البیانات االولیة إلى أن جزر القمر قد تتراجع نتائجھا في النظام : المستقبلیةالتطلعات  ■ 
 .القانوني وحقوق الملكیة واألموال الصحیحة

 

 موریتانیا

 ٦٫٠ نقطة في النتیجة االجمالیة ٠٫٣ بعد أن ارتفعت نتیجتھا بمعدل ١٦احتلت موریتانیا المركز 

 ١٫٣قفزة كبیرة في مجال حجم الحكومة بعد زیادة قدرھا نقاط في نتائح العام الفائت، وقد حققت 

 في تقریر العام الماضي،  مما ادى إلى تقدمھا بستة مراكز ٥٫٦ بعد أن كانت ٦٫٩نقطة لتصبح 

 ٥٫٥، وظلت نتیجة الھیكل القانوني كما كانت علیھ في العام الفائت بمعدل ١٠لتحتل المركز 
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 في العام ١٨ بعد أن كانت في المركز ١٦المركز نقطة ولكن مركزھا تقدم لتصبح اآلن في 

 نقطة لتكون ٠٫١الماضي،  وھبطت نتیجتھا في مجال الوصول لالموال الصحیحة بمعدل 

 مما جعلھا من ضمن الدول العربیة األقل ١٩ لتكون في المركز ٦٫٥ بعد أن كانت ٦٫٤النتیجة 

 حریة التجارة الدولیة بشكل كبیر حریة اقتصادیا، وفي المقابل، فقد تحسنت نتیجتھا في مجال

 في العام الفائت وبالتالي تقدمت ستة مراكز لتحتل ٦٫٢ بعد أن كانت ٧٫٠ لتصبح ٠٫٨وبمعدل 

المركزالتاسع، وعلى الرغم من أنھا حافطت على نتیجتھا في مجال قوانین المشاریع التجاریة 

ھا تراجعت مركزین لتصبح في  نقطة في العام الماضي ، اال أن٥٫٩واالئتمان والعمل بمعدل 

 .١٦المركز 

 .تشیر البیانات االولیة إلى تغیر بسیط ألداء موریتانیا في المستقبل: التطلعات المستقبلیة■ 

 

 العراق

، وقد ١٧ نقطة وبالمرتبة االجمالیة ٦،١تظھر العراق وألول مرة في ھذا المؤشر بنتیجة قدرھا 

، وظلت نتیجة ١١حجم الحكومة محتلة بذلك المركز  نقطة في مجال ٦،٨أحرزت نتیجة مقدارھا 

 ، وھي تعتبر من ضمن الدول العربیة األقل ٢١ وفي المركز ٤٫٢الھیكل القانوني ثابتة بمقدار 

 نقطة في مجال الوصول لالموال ١٫٧حریة اقتصادًیا، وعلى الرغم من االرتفاع الكبیر بمعدل 

 إال أنھا تقدمت مرتبة واحدة فقط لتحتل المركز ٦٫٣ إلى ٤٫٦الصحیحة حیث ارتفعت نتیجتھا مكن 

 مما یشیر إلى أنھا ال تزال ضعیفة مقارنة بباقي دول الوطن ٢١ بعد أن كانت في المركز ٢٠

 نقطة وبالتالي احتلت المركز الرابع ٨٫١العربي، وظلت نتیجة حریة التجارة الدولیة ثابتة بمعدل 

ت العراق أن تحرز تطوًرا في مجال المشاریع التجاریة بین دول الوطن العربي، وأخیًرا، استطاع

 .٢٠ نقطة لكنھا لم تكن كافیة لرفع مرتبتھا من المركز ٠٫٢واالئتمان والعمل بمعدل 

 بالنظر إلى الوضع في العراق، فإن المستقبل غیر واضح: التطلعات المستقبلیة■ 

 

 الجزائر

في العالم  العربي أن الجزائر ھي الدولة یة االقتصاد من  الحریة ٢٠١٣تشیر البیانات في طبعة 

 كما كانت علیھ في العام الفائت ١٨األقل حریة اقتصادًیا في الوطن العربي حیث تحتل المركز 
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 نقطة، وبالرغم من أنھا حافظت على نتیجتھا في مجال حجم الحكومة بمعدل ٥٫٨بنتیجة قدرھا 

 أما في مجال الھیكل القانوني وضمان ،٢١ اال أنھا نزلت مرتبتین لتصبح في المركز ٤٫٦

 والتي حصلت علیھا العام الماضي، ٥٫٩ ونتیجتھا ١٥حقوق الملكیة فقد حافظت علي  مركزھا 

 ٧٫٦ نقطة لتصبح النتیجة ٠٫١وشھد مجال الوصول لالموال الصحیحة تحسًنا طفیًفا وقدره 

ھذا العام، وفي مجال حریة ١٤نقطة لكن ترتیبھا تغیر نزوال بمرتبة واحدة لتصبح في المركز 

والذي بدوره یشیر إلى أن ) ١٩(نقطة وال ترتیبھا) ٥٫٠(التجارة الدولیة لم تتغیر نتیجتھا 

الجزائر ھي أحد الدول العربیة األقل حریة اقتصادیة في ھذا المجال، وقد ارتفعت نتیجتھا 

 .   نقطة٦٫٠ إلى ٥٫٩ من  نقطة في مجال المشاریع التجاریة واالئتمان والعمل لتنقل٠٫١بمقدار 

 .تشیر البیانات االولیة إلى تغیر بسیط ألداء الجزائر في المستقبل: التطلعات المستقبلیة■ 

 

 الدول غیر المصنفة

لم ُتشمل الدول التالیة ضمن التصنیف الكلي بسبب عدم توفرالبیانات الالزمة لتحلیل جمیع 

وسیتم مناقشة المجاالت التي . لراھنة ھناكالمجاالت، ولم یتم تصنیف سوریا بسبب األوضاع ا

 تصنیف ھذه الدول في المجاالت التي استطعناتوفرت فیھا البیانات في الملخصات التالیة حیث 

 . توفرت فیھا البیانات

 لیبیا

 نقاط للیبیا في مجال حجم الحكومة واحتلت ٤٫٤تشیر بیانات مؤشر ھذا العام نتیجة قدرھا 

ي الدول، مما تشیر إلى أنھا اقل الدول العربیة حریة اقتصادًیا  في ھذا  مقارنة بباق٢٢المركز 

المجال مع اقتصاد تھیمن علیھ الشركات التي تمتلكھا الدولة، وارتفعت نتیجتھا في مجال الھیكل 

، وفي ١٢ نقطة لتحتل المرتبة ٥٫٨ بعد أن كانت ٦٫٣ نقطة لتصبح النتیجة ٠٫٥القانوني بمعدل 

 لتصبح النتیجة ١،٣موال الصحیحة كان ھناك تغییر سلبي ملحوظ بمعدل مجال الوصول لال

.  في العام الماضي١٤ بعد أن كانت في المركز ٢١  وبذلك تراجع مركزھا إلى المركز ٧،٢

 نقطة مما أدى إلى نزولھا ٣٫٦ إلى ٧٫٢وأخیًرا فقد انخفضت نتیجة حریة التجارة الدولیة من 

 .٢١ إلى المركز ١٠من المركز 
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 الصومال

 ٧٫٨سجلت الصومال وألول مرة نتیجة أفضل من باقي الدول في مجال حجم الحكومة  بمعدل 

 ١٫٣نقطة واحتلت المركز الرابع، وحافظت على نتیجتھا في مجال الھیكل القانوني بمعدل 

.  مما یشیر إلى أنھا اقل الدول العربیة حریة اقتصادیة  في ھذا المجال٢٢وحلت في المركز 

 مثلما حصلت علیھ في العام السابق في ١٩ نقطة ومركزھا ٥٫٠حافظت أیًضا على نتیجتھا وقد 

 .مجال حریة التجارة الدولیة

 
 سوریا

 نقطة مقارنھ مع تقریر العام الفائت، لتصل ٠٫٦انخفضت نتیجة سوریا في حجم الحكومة بمعدل 

رغم من انخفاض نتیجتھا في ، وعلى ال١٦ نقطة ونزوال من المركز الثامس إلى المركز ٦٫٤إلى 

 إال أنھا تقدمت بمرتبة واحدة لتصبح في المركز ٥٫٧ بعد أن كانت ٥٫٥مجال الھیكل القانوني إلى 

، وفي المقابل، قفزت نتیجتھا في مجال الوصول لالموال الصحیحة ١٧ بعد أن كانت في المركز ١٦

، ١٤ مرتبة لتصبح في المركز ١٤ مما ساھم في تقدمھا ٩٫٠ إلى ٦،٦ نقطة لتنتقل من ٢٫٤بمعدل 

 ١٨ ومحتلة المركز ٥٫٣ نقطة  لتصبح نتیجتھا ٠٫٣أما في مجال حریة التجارة الدولیة فقد خسرت 

 نقطة في ٠٫٢في العام الفائت، وأخیًرا، فقد ارتفعت نتیجتھا بمقدار ١٧بعد أن كانت تحتل المركز 

 .١٦ لتحتل المركز ٥،٧مجال المشاریع التجاریة واالئتمان والعمل من أصل 

 
 األراضي الفلسطینیة

تشیر البیانات إلى أن نتیجة األراضي الفلسطینیة في مجال حجم الحكومة ظلت كما كانت علیھ 

 نقاط ولكن مركزھا نزل ثالثة مراكز لتصبح في المركز التاسع، أما في مجال ٧٫٢بمقدار 

 مثلما كانت علیھ في ١٠ت المركز  واحتل٦٫٥ إلى ٦٫٧الھیكل القانوني فقد اخفضت النتیجة من 

وأّدت األراضي الفلسطینیة جیدا في مجال الوصول لألموال الصحیحة مقارنة . العام الماضي

 نقطة في العام ٩،١ نقطة من أصل ٠،١بباقي الدول العربیة حیث ارتفعت نتیجتھا بمقدار 

لتجاریة واالئتمان الماضي واحتلت المركز الثالث، وانخفضت نتیجتھا في مجال المشاریع ا

 نقطة ولكن ھذا االنخفاض لم یؤثر ٦٫٢ نقاط لتكون النتیجة ٠٫١والعمل بشكل ملحوظ بفارق 

 .١٣كثیرا على ترتیبھا بین الدول حیث احتفظت بالمركز 
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 في الوطن العربياالقتصادیة مؤشر الحریة 

 ھیكل المؤشر

جوارتني  (٢٠١٣التقریر السنوي : م في العالاالقتصادیةاستخدم المؤشر الذي ُنشر في الحریة 

 عنصرا في خمسة مجاالت وألن البیانات األساسیة لبعض العناصر ٤٢) ٢٠١٢ولوسون وھول

المستخدمة في مؤشر العالم لم تكن متاحة بشكل واسع للعالم العربي وتم استبدالھا بعناصر 

: في الوطن العربي االقتصادیةمماثلة مع تغطیة أوسع لدول الوطن العربي، ویتضمن الحریة 

في العالم ولكن بوجود االقتصادیة  خمسة مجاالت تضمنھا تقریر الحریة ٢٠١٣التقریر السنوي 

 عنصرا وتنشق نتیجة كل مجال من ھذه المجاالت عن طریق متوسط العناصر داخل ذلك ٣٩

 معلومات   ولكنھ أیضا تم نشر٢٠١١المجال ومعظم البیانات المتوفرة لھذا التقریر ترجع للعام 

 .٢٠١٢من العام 

 :وتم وصف المجاالت الخمسة بالتفصیل أدناه

 حجم الحكومة،  النفقات والضرائب والمشاریع: المجال األول

  القانون االقتصادي والتجاري وضمان حقوق الملكیة:المجال الثاني

  الوصول لألموال الصحیحة:المجال الثالث

  حریة التجارة الدولیة:المجال الرابع

   قوانین اإلئتمان والعمل والمشاریع التجاریة:مجال الخامسال

وتم احتساب التصنیف الكلي عن طریق متوسط النتائج للمجاالت الخمسة وتم تطبیع كل عنصر 

ویوضح ملحق المالحظات التفسیریة ومصادر البیانات : ١٠عل مقیاس من صفر إلى 

 لكل فئة وكذلك التفاصیل عن المصادرة اإلجراءات التي استمدت منھا النتائج بین صفر وعشرة

 .والمنھجیة

ومن أجل التناسق تم استخدام الحدود الدنیا والقصوى نفسھا التي استخدمت في تقریر العام 

الماضي واستخدمت الحدود الدنیا والقصوى العالمیة ولیست المحلیة بسبب التنوع القلیل في 

لدول العربیة في سیاق أوسع، وبالتالي فإن بعض العناصر بین الدول العربیة ومن أجل وضع ا

النتیجة العالیة توضح أن الدولة تؤدي جیدا ولیس فقط بالمقارنة مع جیرانھا االقلیمیین المباشرین 

 .ولكن أیضا بالمقارنة مع جمیع دول العالم التي تشجع أنشتطھا التجاریة الحریة االقتصادیة
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 دولة ُمنظمة ٢٢في الوطن العربي بیانات ادیة االقتصویتضمن المؤشر الذي نشر عن الحریة 

االقتصادیة لجامعة الدول العربیة، وتظھر إحدى عشرة دولة من ھذه الدول في تقریر الحریة 

في العالم  وتظھر التصنیفات النسبیة لھذه الدول متشابھة كثیرا في المؤشرین على الرغم من 

 في المؤشر الذي نشر في تقریر الحریة االختالف البسیط في في قائمة العناصر المستخدمة

 دولة من الدول التي تضمنھا التقریر ولم ١٨في الوطن العربي وتم حساب نتیجة االقتصادیة 

 .یكن في المستطاع حساب نتیجة الدول المتبقیة بسبب النقص في البیانات

 ومن أجل في الوطن العربي من طرف ثالث فقطاالقتصادیة وتم تجمیع بیانات مؤشر الحریة 

ضمان الموضوعیة لم توفر المؤسسات الراعیة أیا من البیانات األصلیة، ووكذلك تم استخدام 

صیغ الحسابات نفسھا التي تم استخدامھا في تقاریر األعوام الماضیة وبذلك لم یستطع مؤلفوا 

خارجي ھذا التقریر التأثیر على ترتیب األمم في ھذا التقریر وعالوة على ذلك فإن أي مراقب 

 .یستطیع تكرار المؤشر بالكامل والحصول على نتائج متطابقة

 

 المجاالت منفردة

وتوضیح األسباب التي تجعلھا االقتصادیة فیما یلي وصفا للمتغیرات المستخدمة لقیاس الحریة 

 :مترابطة مع بعضھا

 

 .النفقات والضرائب والمشاریع: حجم الحكومة: المجال األول

ة إلى مدى اعتماد الدول على اختیار الفرد واألسواق بدال من العملیة تشیر العناصر األربع

السیاسیة لتخصیص الموارد والسلع والخدمات، وعندما یزید االنفاق الحكومي تزید نسبة االنفاق 

من قبل األفراد واألسر والشركات واتخاذ القرارات من قبل الحكومة یحل محل االختیار 

ض الحریة االقتصادیة، ویعالج العنصرین األولیین قضیة الشخصي مما یؤدي إلى انخفا

والتحویالت واالعانات كجزء من الناتج ) أ١(االستھالك الحكومي كنسبة من اجمالي االستھالك 

 ).ب١(المحلي االجمالي 

إلى مدى توفیر الحكومة نفسھا للسلع والخدمات، وإذا ما قام ) أ١(ویشیر االستھالك الحكومي 

 ببناء طریق فإنھ یعتبر من ضمن االستھالك الحكومي وإذا ما تم التعاقد مع موظفي الحكومة
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شركة خاصة لبناء شيء معین ال یكون من ضمن االستھالك الحكومي على الرغم من أنھ 

یصنف كجزء من االنفاق الحكومي، وتبني التنافسیة في التعاقد الكفاءة وتقلل من السیاسة في 

األسواق عن ) ب١(تعاقد دون تحیز، وتضعف التحویالت واالعانات االقتصاد وذلك إذا ما تم ال

طریق تعزیز القوى السیاسیة بدال من القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي یحتاجھا العالم 

 . والتي سیدفع لھا

فیقیس مدى قدرة الدول على استخدام المؤسسات الخاصة واألسواق ) ج١(أما العنصر الثالث 

على )د١( المؤسسات الحكومیة إلنتاج السلع والخدمات، ویستند العنصر الرابع الحرة بدال من

أعلى معدل ھامشي للدخل من الضرائب وینكر المعدل العالي للضرائب والتي تطبق على 

 .مستویات الدخل المنخفضة نسبیا ثمار عمل األفراد

 

 القانون التجاري واالقتصادي وضمان حقوق الملكیة: المجال الثاني

والمجتمع االقتصادیة یعتبر أمن األفراد والعقود والملكیة المكتسبة العناصر المركزیة للحریة 

المدني والنظام القانوني ھو أھم وظیفة داخلیة في الحكومة، ویعتبر ضمان حقوق الملكیة الذي 

 ال یتم حمایتھ عن طریق سیادة القانون عامل أساسي في الحریة االقتصادیة، وعلى سبیل المثال

معنى لحریة التداول إذا لم یملك األفراد حقوق آمنة لملكیاتھم وتتضمن جھود عملھم، وفشل 

النظام القانوني لدولة ما في توفیر ضمان حقوق الملكیة وتنفیذ العقود وتسویة النزاعات بین 

 .األطراف سیقلل من تنفیذ نظام التداول في األسواق

االقتصادیة القتصادي بسبب أھمیتھ في تقییم الحریة ویركز المؤشر على القانون التجاري وا

ویعتبر العنصرین األولیین في ھذا المجال ھما التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة 

السیاسیة  ونزاھة النظام القانوني مقاییس إذا ما كان أو لم یكن النظام القانوني مطبق دون تحیز 

 لفعالیة القانون التجاري واالقتصادي، ویقدم العنصر أو بشكل دائم  والذي ھو أیضا ضروري

وھو القیود التنظیمیة لبیع العقارات معلومات عن سھولة إنشاء حقوق الملكیة ویشیر ) ج٢(

وھو التنفیذ القانوني للعقود إذا ما ُأدخلت االتفاقات بحریة بشكل فعال من قبل ) د٢(العنصر 

اصر فرعیة أخرى لقیاس عدد من اإلجراءات مركبات لعن) د٢(و) ج٢(القانون، ویعتبر 

وتساعد اإلجراءات الكثیرة والتي تھدر الوقت على خفض قدرة . والتأخیر في األحكام والتكالیف

 .النظام القانوني لحمایة اإلتفاقات بحریة
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 الوصول لألموال الصحیحة: المجال الثالث

 یخفض من المكاسب من التجارة المال مھم لعملیة التداول، وغیاب الوصول لألموال الصحیحة

ویؤدي إلى تآكل قیمة الممتلكات التي تم عقدھا بواسط األدوات النقدیة، وتعتبر األموال 

وعندما تقوم الحكومات .الصحیحة مھمة في حمایة حقوق الملكیة وبالتالي الحریة االقتصادیة

االقتصادیة ك الحریة بطبع األوراق النقدیة لتمویل نفقاتھا فإنھا تصادر الممتلكات وتنتھ

وتشوه معدالت التضخم ) أ٣تم قیاسھ في العنصر (لمواطنیھا مما یؤدي إلى التضخم المالي 

األسعار النسبیة وتغیر أساسیات العقود طویلة األجل وتجعل من ) ج٣ب و٣العناصر (العالیة 

لقیاس ) د٣(المستحیل لألفراد والشركات التخطیط للمستقبل بشكل معقول وتم تصمیم العنصر 

سھولة إذا ما یمكن استخدام العمالت األخرى المحلیة واالجنبیة عن طریق الحسابات المصرفیة 

 وبالتالي فھل یمكن تبادل العمالت بحریة والحصول على اختالف ما؟

 

 حریة التجارة الدولیة: المجال الرابع

 فإن حریة التبادل عبر وفي عالم من التقنیة العالیة والتكالیف المنخفضة لالتصاالت والنقل

الحدود الوطنیة ھي العنصر الرئیسي للحریة االقتصادیة، وتم تصمیم العناصر في ھذا المجال 

أ ٢(لقیاس التنوع الواسع للقیود التي تؤثر على التبادل الدولي والتي تشمل الرسوم الجمركیة 

 ویحق ).ج٤(وضوابط سعر الصرف ) ب٤(وتشوھات سعر الصرف ) وعناصرھا الفرعیة

لالفراد في الوطن العربي البیع والشراء بحریة فیكون لدیھم المقدرة على شراء المنتجات التي 

یریدونھا من بعضھم ومن الجمیع في العالم ویمكن للمنتجین العرب القدرة عل البیع داخل 

 .الوطن العربي وفي السوق العالمي

 

 التجاریة والعمل والمشاریع االئتمانقوانین :  المجال الخامس

عندما تقید اللوائح واألنظمة الدخول إلى السوق وتتدخل في حریة المشاركة في التبادل 

الطوعي، فإنھا تقلل من الحریة االقتصادیة، ویتضمن المؤشر القیود التنظیمیة التي تحد من 

 والعمل وأسواق المنتجات ویمكن للخط األحمر خنق التوسع في االئتمانحریة التبادل في 

 .عمال التجاریة وتنظیم المشاریع وخلق فرص العملاأل
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ظروف سوق األئتمان المحلي وینبغي لألفراد أن تكون لدیھم القدرة ) أ٥(ویعكس العنصر األول 

على اتخاذ قراراتھم بأنفسھم في األسواق األئتمانیة والتعامل مع المؤسسات التي یریدونھا 

ت الحكومة تسمح لألسواق الحرة بتحدید األئتمان بحریة، وتم تصمیم العناصر لقیاس إذا ما كان

 . وإذا كان متاحا في الوقت المناسب وبفعالیة من حیث التكلفة لألفراد والمشاریع التجاریة

للموظفین وألرباب العمل االقتصادیة الحریة ) ب٥(وتنتھك العدید من قوانین سوق العمل 

ل الحق في توظیف من یرغبون والتحدیات ویمكن لألفراد العمل عند من یریدون وألرباب العم

في ھذا المجال تشمل الصعوبة في التوظیف وعدم المرونة في ساعات العمل والفصل من العمل 

 .والتكالیف والتجنید االجباري

فكذلك تمنع قوانین االقتصادیة  وأسواق العمل الحریة االئتمانومثلما تمنع قوانین أسواق 

ویجب أن یكون لدى األفراد المقدرة في إنشاء االعمال التي ) ج٥(ذلك االقتصادیة األنشطة 

یرغبون بھا عندما یریدون ویغلقونھا عندما یریدون، وتم تصمیم العناصر الفرعیة لقوانین العمل 

) ج أ٥(لتحدید مدى قدرة القیود التنظیمیة واإلجراءات البیروقراطیة في الحد من إنشاء األعمال 

 ).ج ب٥(وغلقھا 
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 ل البیاناتجداو

 ٢٢ بیانات ٢٠١٣في الوطن العربي االقتصادیة یتضمن المؤشر الذي ُنشر في تقریر الحریة 

دولة من دول جامعة الدول العربیة، وتظھر ثالثة عشر دولة من ھذه الدول في تقریر الحریة 

ورین  وتتشابھ التصنیفات النسبیة لھذه الدول في المؤشرین المذك٢٠١٣في العالم  االقتصادیة 

على الرغم من اإلختالف البسیط في قائمة العناصر المستخدمة في المؤشر الذي تم نشره في 

 دولة مدرجة ١٨في الوطن العربي، وتم احتساب نتیجة شاملة لعدد االقتصادیة تقریر الحریة 

في الوطن العربي والتي تزید بعدد دولة واحدة عن العام الماضي االقتصادیة في تقریر الحریة 

وذلك لزیادة توفر المعلومات، وال یمكن احتساب نتیجة شاملة للدول المتبقیة بسبب نقص في 

البیانات ففي حالة سوریا ال یمكن االعتماد على المعلومات الماضیة بسبب اإلضطراب القائم، 

ومع ذلك یتم تقدیم بیانات لھذه الدول الغیر مصنفة في الجداول التي تتبع الجداول التي تخص 

 .دول المصنفةال

ولمنح كل دولة نتیجة شاملة وتصنیف یجب أن یكون لدیھا تصنیفات ونتائج للمجاالت الخمسة 

الموضحة في المؤشر، ولم نتمكن ھذه السنة من تصنیف لیبیا واألراضي الفلسطینیة والصومال 

العناصر یجب أن تمتلك الدولة بیانات ألثنین من ) ١(وسوریا، ولتصنیف الدولة في المجال رقم 

) ٥ب(و ) ٥أ(و ) ٥(و ) ٤(و ) ٣(و ) ٢(الفرعیة على األقل وكذلك لتصنیفھا في المجال رقم 

 .یجب أن تمتلك الدولة بیانات ألثنین من العناصر الفرعیة على األقل) ٥ج(و 

ونقدم نتائج لجمیع المجاالت الخمسة التي تم تحلیلھا وكذلك نتائج كل عنصر من العناصر وذلك  

 وھي ١٠:١٠ توفر البیانات، وجمیع النتائج في المؤشر عبارة عن قیم من أصل على حسب

صفر ھي أقل درجة، وتشیر النتیجة العالیة إلى درجة كبیرة من ) ٠(أعلى درجة ممكنة و 

ما إذا " اإلتجاه"الحریة اإلقتصادیة، ویوضح السھم في جدول التصنیفات والترتیب تحت عنوان 

 توضح أرجحیة تطور دولة ما أو تراجعھا أو استقرارھا في ٢٠١٢ لعام كانت البیانات المتوفرة

 . التصنیفات القادمة

ویمكن الحصول على وصف كامل لكل عنصر باإلضافة إلى المنھجیة المستخدمة في حساب 

 .النتائج في  ملحق المالحظات التوضیحیة ومصادر البیانات
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 البیانات المتوفرة للباحثین

 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢التالیة معلومات لالعوام  تتضمن الجداول 

ویمكن الحصول على جمیع مجموعات البیانات . ٢٠١٢ وجزء من معلومات ٢٠١١ و ٢٠١٠و

والتي تتضمن النتائج المنشورة في التقریر وكذلك البیانات التي تم على أساسھا وضع النتائج منذ 

 .http://www> : من الموقع التالي٢٠٠٢عام 

freetheworld.com<  وإذا واجھتك صعوبة في تحمیل البیانات یرجى التواصل معنا من

 .>freetheworld@fraserinstitute.org<: خالل البرید اإللكتروني التالي



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٣٨

  تصنیفات وترتیب المنطقة– ٢٠١٠في الوطن العربي لعام االقتصادیة الحریة 

 المناطق

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 :حجم الحكومة 

قات، الضرائب النف

 والمشاریع

القانون التجاري 

واالقتصادي وضمان 

 حقوق الملكیة

الوصول لألموال 

 الصحیحة

قانون االئتمان،  حریة التجارة الدولیة

والعمل والمشاریع 

 التجاریة

 الترتیب التصنیف الترتیب التصنیف الترتیب التصنیف الترتیب التصنیف الترتیب التصنیف 

 15 6.0 19 5 14 7.7 15 5.9 21 4.6 الجزائر

 1 8.8 1 8.3 1 9.3 8 7.2 14 6.5 البحرین

 19 5.8 14 6.4 17 6.8 11 6.4 12 6.7 جزر القمر

 10 6.8 11 6.7 7 8.7 19 5.2 20 4.9 جیبوتي

جمھوریة 

 مصر العربیة

7.4 7 5.4 18 8.6 10 6.6 12 6.2 13 

 العراق

 األردن

6.8 

7.9 

11 

3 

4.2 

7.2 

21 

8 

 

6.3 

9 

 

20 

4 

8.1 

8 

 

4 

5 

5.1 

7.8 

20 

6 

 5 7.9 7 7.8 2 9.2 3 7.8 16 6.4 الكویت

 4 8.2 15 6.2 4 9 13 6.1 1 9 لبنان

 16 5.9 9 7 19 6.4 16 5.5 10 6.9 موریتانیا

 11 6.7 17 5.5 15 7.1 7 7.4 13 6.6 المغرب

 3 8.4 6 7.9 12 8.4 2 8 18 5.4 ُعمان

 6 7.8 8 7.6 10 8.6 5 7.6 14 6.5 قطر

 2 8.6 12 6.6 7 8.7 1 8.2 19 5.1 السعودیة

 8.8 السودان    

 

2 4.5 20 6.9 16 7 9 5.9 16 

 9 7.1 16 5.6 17 6.8 5 7.6 8 7.3 تونس

اإلمارات 

العربیة 

 المتحدة

7.8 4 7.7 4 8.7 7 8.2 3 7.6 8 

الجمھوریة 

 الیمنیة

7.6 6 6 14 8.1 13 8.4 1 6.4 12 

 صنیفھا لعدم توفر البیاناتالدول التي لم یتم ت

   21 3.6 21 5.9 12 6.3 22 4.4 لیبیا

األراضي 

 الفلسطینیة

7.2 9 6.5 10 9.1 3   6.2 13 

   19 5   22 1.3 4 7.8 الصومال

الجمھوریة 

العربیة 

 السوریة

6.4 16 5. 5 16 9 4 5.3 18 5.9 16 

 



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٣٩

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 الجزائر
 (15) 5.1 )الترتیب(لخص التصنیفات م

 التصنیف
 )البیانات(

5.7 (17) 
 التصنیف

 )البیانات(

5.5 (17) 
 التصنیف

 )البیانات(

5.4 (18) 
 التصنیف

 )البیانات(

5.6 (18) 
 التصنیف

 )البیانات(

5.8 (18) 
 التصنیف

 )البیانات(

5.8 (18) 
 التصنیف

 )البیانات(
 ■االتجاه 

  4.6 4.6 4.6 4.5 4.1 5.0 4.7 حجم الحكومة.١

  (29.0)3.2 (29.0)3.2 (29.0)3.2 (29.8)3.0 (26.6)3.9 (25.6)4.2 (26.1)4.1 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ
  (7.3)8.1 (7.3)8.1 (7.3)8.1 (7.7)8.0 (6)8.5 (5.5)8.6 (7.8)8.0 التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 لمشاریع واإلستثمارات الحكومیة ا.ج
  (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0    أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7 5.7 5.7 4.0 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.3 تكامل النظام القانوني.ب
 7.5 7.6 7.6 7.4 6.8 6.8 6.8 6.8 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 5.5 5.5 5.5 5.0 3.5 3.5 3.5  عدد اإلجراءات.١
 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  )باألیام(الوقت .٢
 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5 2.5 2.5  عدد اإلجراءات.١
 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  )باألیام(الوقت .٢
 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3  )عقارمن قیمة ال(% التكلفة .٣
  7.7 7.6 6.2 6.0 6.2 6.6 6.6 األموال الصحیحة. ٣
  (14.5)7.1 (16.7)6.7 (16.4)6.7 (21.8)5.6 (20.8)5.8 (12.7)7.5 (13.5)7.3 نمو األموال.أ

 (2.0)9.2 (0.8)9.7 (1.3)9.5 (1.8)9.3 (1.4)9.4 (1.2)9.5 (1.5)9.4 (1.9)9.2 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (8.9)8.2 (4.5)9.1 (3.9)9.2 (5.7)8.9 (4.9)9.0 (3.7)9.3 (1.4)9.7 (1.4)9.7 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  5.0 5.0 5.3 5.0 5.8 5.3 4.7 حریة التجارة الدولیة.٤
  6.8 6.8 6.7 6.9 6.9 7.0 5.2 لمفروضة على التجارة الدولیةالضرائب ا.أ

  (2.8)8.2 (2.8)8.2 (3.1)8.0 (2.3)8.5 (2.0)8.6 (2.7)8.2 (7.6)5.0 من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (18.6)6.3 (18.6)6.3 (18.6)6.3 (18.6)6.3 (18.6)6.3 (18.6)6.3 (15.8)6.8 (18.8)6.2 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (10.4)5.8 (10.4)5.8 (10.4)5.8 (10.4)5.8 (10.4)5.8 (10.4)5.8 (10.5)5.8 (14.3)4.3 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 7.3 8.3 8.3 8.4 7.5 8.2 8.1 8.1 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  0.0 0.0 0.8 0.8 2.3 0.9 0.8 ضوابط رأس المال.ج
  6.0 5.9 6.0 5.8 5.8 5.7 5.6 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1 قوانین سوق االئتمان.أ

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ملكیة البنوك.١
  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 عدالت نسبة الفوائد السلبیةم/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 4.8 4.0 3.2 3.2 3.2 3.2 2.3 2.3 الحصول على االئتمان.٤
 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 6.7 5.0 3.3 3.3 3.3 3.3 1.7  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  4.9 4.9 5.1 4.6 4.6 4.6 4.3 قوانین سوق العمل.ب
  5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.4 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  6.9 6.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  7.8 7.8 9.5 9.5 9.5 9.5  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 التجنید اإلجباري. ٤
 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 بدء مشروع تجاري.١
 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9  دد اإلجراءاتع.أ

 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9  )باألیام(المدة .ب
 9.9 9.9 9.8 9.9 9.9 9.8 9.9  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8  )سنوات(المدة .أ

 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2  )من العقار(% التكلفة .ب
 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 

 .أسفل= ▼ثابت ، = ■ أعلى ، =  ▲. السابق ولیس على األداء2012یقوم اإلتجاه على البیانات األولیة لعام *



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٤٠

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 البحرین
 (1) 8.1 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

7.9(1) 
 التصنیف

 )البیانات(
8.0(1) 

 التصنیف
 )البیانات(

8.0(1) 
 التصنیف

 )البیانات(
8.0(1) 

 التصنیف
 )البیانات(

8.1(1) 
 صنیفالت
 )البیانات(

8.0(1) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

 ■ 
  6.5 6.5 6.6 6.5 6.8 6.5 6.7 حجم الحكومة.١
  (30.7)2.7 (30.7)2.7 (30.7)2.7 (31.1)2.6 (29.6)3.1 (30.0)2.9 (28.8)3.3 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (3.1)9.3 (2.6)9.4 (2.2)9.5 (2.2)9.5 (0.6)10.0 (4.2)9.0 (2.4)9.5 ناتج المحلي التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي ال.ب
  4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 7.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 دي وحقوق الملكیةالقانون التجاري واالقتصا.٢
 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 تكامل النظام القانوني.ب
 9.4 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5   عدد اإلجراءات.١
 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7   )باألیام(الوقت .٢
 9.1 9.1 9.1 9.7 9.7 9.7   )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3   عدد اإلجراءات.١
 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1   )باألیام(الوقت .٢
 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6   )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  9.3 9.3 9.1 9.1 9.1 9.0 9.5 األموال الصحیحة. ٣
  (9.9)8.0 (11.5)7.7 (14.3)7.1 (12.3)7.5 (13.9)7.2 (14.0)7.2 (8.7)8.3 نمو األموال.أ

 (1.5)9.4 (1.6)9.4 (0.7)9.7 (0.6)9.8 (0.6)9.7 (0.6)9.7 (1.7)9.3 (0.4)9.8 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (1.2)9.8 (0.4-)9.9 (2)9.6 (2.8)9.4 (3.5)9.3 (3.3)9.3 (2.6)9.5 (0.5-)9.9 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.2 8.5 حریة التجارة الدولیة.٤
  8.3 8.3 8.3 8.2 8.6 8.4 8.5 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (7.)9.5 (7.)9.5 (0.7)9.5 (0.7)9.5 (0.7)9.5 (1.8)8.8 (1.0)9.3 من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (5.1)9.0 (5.1)9.0 (5.1)9.0 (5.1)9.0 (5.2)9.0 (5.0)9.0 (5.1)9.0 (5.1)9.0 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (8.3)6.7 (8.8)6.5 (9.4)6.3 (9.4)6.3 (9.8)6.1 (6.8)7.3 (6.7)7.3 (6.7)7.3 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  6.9 6.9 6.9 6.9 6.2 6.2 6.9 ضوابط رأس المال.ج
  8.8 8.9 8.8 8.5 8.5 8.5 8.5 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  7.9 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.1 قوانین سوق االئتمان.أ

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ملكیة البنوك.١
  7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 4.5 4.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 الحصول على االئتمان.٤
 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0   مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 5.0 5.0 6.7 6.7 6.7 6.7   مؤشر معلومات االئتمان.٦
  10.0 10.0 9.6 8.9 8.9 8.9 8.9 قوانین سوق العمل.ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 8.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  10.0 10.0 8.4 7.4 7.4 7.4 7.4 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  10.0 10.0 7.0 5.0 5.0 5.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
 8.5 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4  المشاریع التجاریةقوانین.ج
 9.1 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 بدء مشروع تجاري.١
 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1   عدد اإلجراءات.أ

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7   )باألیام(المدة .ب
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0   )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 9.6 9.5 9.5 9.6 9.6 9.5   )من دخل الفرد(% د األدنى لرأس المال الح.د
 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8   )سنوات(المدة .أ

 8.8 8.8 8.8 8.9 8.8 8.8   )من العقار(% التكلفة .ب
 7.1 7.1 6.9 6.8 6.8 6.8   )رسنت من الدوال(نسبة األموال المسترجعة .ج

 

 .أسفل= ▼ثابت ، = ■ أعلى ، =  ▲. ولیس على األداء السابق2012یقوم اإلتجاه على البیانات األولیة لعام *



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٤١

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 جزر القمر
  )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

5.9(15) 
 التصنیف

 )البیانات(
5.6(16) 

 التصنیف
 )البیانات(

6.1(15) 
 التصنیف

 )البیانات(
6.4(13) 

 التصنیف
 )البیانات(

6.5(12) 
 التصنیف

 )البیانات(
6.4(15) 

 التصنیف
 )البیانات(

 االتجاه
▼ 

  6.7 6.7 6.7 5.3 4.1 5.1  حجم الحكومة.١
  (12.6)8.1 (12.6)8.1 (12.6)8.1 (12.7)8.0 (12.3)8.1 (12.0)8.2 (16.7)6.8 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

         التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 2.0  المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (30)8.0 (30)8.0 (30)8.0 (30)8.0    أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 6.0 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 االقتصادي وحقوق الملكیةالقانون التجاري و.٢
 5.8 6.7 6.7 7.5     التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 4.2 5.0 5.0 5.0     تكامل النظام القانوني.ب
 8.3 8.3 8.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0   عدد اإلجراءات.١
 9.7 9.7 9.7 9.8 9.8 9.8   )باألیام(الوقت .٢
 6.6 6.6 6.6 3.2 3.2 3.2   )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4   عدد اإلجراءات.١
 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1   )باألیام(الوقت .٢
 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2   )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  6.8 6.6 6.8 7.0 7.0 6.8 5.2 األموال الصحیحة. ٣
  (9.7)8.1 (12.9)7.4 (7.9)8.4 (6.2)8.8 (4.2)9.2 (9.2)8.2 (18.8)6.2 نمو األموال.أ

 (2.1)9.2 (1.6)9.4 (1.1)9.6 (1.1)9.5 (1.2)9.5 (0.7)9.7 (1.0)9.6   التضخماإلنحراف المعیاري في.ب
 (6.0)8.8 (0.9)9.8 (3.4)9.3 (4.4)9.1 (1.7)9.7 (4.5)9.1 (3.0)9.4 (3.5)9.3 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  6.4 7.3 6.7 6.7 5.9 6.5 6.5 ارة الدولیةحریة التج.٤
  7.7 7.7 7.7 7.7 6.0   الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

         من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (11.3)7.7 (11.3)7.7 (11.3)7.7 (11.3)7.7 11.3)7.7 (28.9)4.2   معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (6)7.6 (6)7.6 (6)7.6 (6)7.6 (6)7.6 (5.5)7.8   اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  1.7 4.2 2.5 2.5 1.8 3.1 3.1 ضوابط رأس المال.ج
  5.8 5.4 5.7 5.1 4.9 4.9 4.9 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  6.7 6.2 6.2 5.8 5.3 5.3 5.3 قوانین سوق االئتمان.أ

  8.0 8.0 8.0     ملكیة البنوك.١
         منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 الحصول على االئتمان.٤
 6.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   مؤشر معلومات االئتمان.٦
  6.7 6.2 7.2 5.6 5.6 5.6 5.6 قوانین سوق العمل.ب
  6.7 4.4 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ات العملمؤشر التشدد في ساع.٢
  4.3 4.3 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  2.5 2.5 7.2 7.2 7.2 7.2  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0     لتجنید اإلجباريا. ٤
 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 8.2 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 بدء مشروع تجاري.١
 5.9 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7   عدد اإلجراءات.أ

 9.1 8.9 8.9 8.9 9.0 9.0   )باألیام(المدة .ب
 8.2 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7   )الفردمن دخل (% التكلفة .ج
 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5   )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغالق المشاریع التجاریة.٢
         )سنوات(المدة .أ

         )من العقار(% التكلفة .ب
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  )والرسنت من الد(نسبة األموال المسترجعة .ج

 

 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٤٢

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 جیبوتي
  )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

6.1(14) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.3(13) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.5(12) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.5(12) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.4(14) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.5(14) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

■ 
  4.9 4.9 4.9 4.9 3.4 2.5  حجم الحكومة.١
  (30.4)2.8 (30.4)2.8 (30.4)2.8 (30.4)2.8 (30.4)2.8 (29.7)3.0 (29.7)3.0 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

         التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0  المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (30)8.0 (30)8.0 (30)8.0 (30)8.0    أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 5.2 5.2 5.2 5.6 6.1 6.1 6.1 6.1 ي واالقتصادي وحقوق الملكیةالقانون التجار.٢
 5.0 5.0 5.0 5.8     التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 3.3 3.3 3.3 4.2     تكامل النظام القانوني.ب
 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0   عدد اإلجراءات.١
 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6   )باألیام(الوقت .٢
 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7   )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1   عدد اإلجراءات.١
 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7   )باألیام(الوقت .٢
 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7   )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  8.7 8.5 8.8 8.5 9.1 9.2 9.7 األموال الصحیحة. ٣
  (12.9)7.4 6.4 (13.4)7.3 (10.9)7.8 (11.2)7.8 (10.4)7.9 (3.3)9.3 نمو األموال.أ

 (4.0)8.4 (3.9)8.4 (4.0)8.4 (4.0)8.4 (3.8)8.5 (1.1)9.6 (1.2)9.5 (1.2)9.5 ي التضخماإلنحراف المعیاري ف.ب
 (3.7)9.3 (4.4)9.1 (4.0)9.2 (1.7)9.7 (12.0)7.6 (5.0)9.0 (3.1)9.4 (0.6)9.9 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  6.7 6.7 6.7 7.0 6.9 6.4 6.4 حریة التجارة الدولیة.٤
  6.2 6.2 6.2 5.5 5.4 3.8 3.8 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

         من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (21.0)5.8 (20.6)5.9 (20.6)5.9 (20.6)5.9 (27.8)4.4 (27.8)4.4 (30.9)3.8 (30.9)3.8 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 6.6 (8.6)6.6 8.6)6.6 (8.6)6.6 (8.6)6.6 (8.9)6.4   اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  3.8 3.8 3.8 5.4 5.4 5.4 5.4 ضوابط رأس المال.ج
  6.8 6.8 6.6 6.0 6.0 6.4 6.4 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  6.8 6.8 6.8 5.2 5.2 5.2 5.2 قوانین سوق االئتمان.أ

  10.0 10.0 10.0     ملكیة البنوك.١
         منافسة البنوك األجنبیة.٢
 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 الحصول على االئتمان.٤
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7   مؤشر معلومات االئتمان.٦
  7.5 7.5 6.8 6.8 6.8 8.0 8.0 قوانین سوق العمل.ب
  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 8.3 8.3 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  8.5 8.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  10.0 10.0 8.4 8.4 8.4 8.4  )أسابیع األجور(ل التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العم.ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 بدء مشروع تجاري.١
 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7   عدد اإلجراءات.أ

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3   )باألیام(المدة .ب
 8.2 8.0 8.0 7.7 7.6 7.5   )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 9.2 9.2 9.2 9.0 9.0 9.0   )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2  )سنوات(المدة .أ

 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7  )من العقار(% التكلفة .ب
 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 

 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٤٣

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 صر العربیةجمھوریة م
 (10)6.4 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

6.8(10) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.0(9) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.9(10) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.8(10) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.9(10) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.8(11) 
 التصنیف

 )لبیاناتا(
 االتجاه 

■ 
  7.4 7.2 6.5 7.0 7.1 5.8 5.7 حجم الحكومة.١
  (13.0)7.9 (13.0)7.9 (13.0)7.9 (13.1)7.9 (13.5)7.8 (15.1)7.3 (14.5)7.5 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (8.7)7.8 (12.0)6.9 (14.4)6.2 (15.2)6.0 (12.6)6.7 (7.6)8.1 (6.5)8.4 التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 0.0 0.0 المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (25)10.0 (20)10.0 (20)10.0 (20)10.0 (20)10.0 (26)8.0 (32)7.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 5.2 5.4 6.0 6.2 6.2 6.1 6.2 6.2 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 1.7 2.5 4.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 5.0 5.0 5.8 5.8 5.8 5.8 6.7 6.7 تكامل النظام القانوني.ب
 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.2 7.6 7.6 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  د اإلجراءاتعد.١
 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 8.0 8.0  )باألیام(الوقت .٢
 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 7.8  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 3.6 3.9 3.9 3.9 3.6 3.6 3.6  عدد اإلجراءات.١
 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3  )باألیام(الوقت .٢
 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  8.6 8.4 8.3 8.0 8.5 8.9 9.5 األموال الصحیحة. ٣
  (11.2)7.8 (11.7)7.7 (12.3)7.5 (11.6)7.7 (14.1)7.2 (9.9)8.0 (5.1)9.0 نمو األموال.أ

 (3.8)8.5 (3.6)8.6 (4.1)8.4 (5.1)8.0 (5.1)8.0 (2.9)8.8 (3.6)8.6 (0.6)9.8 ف المعیاري في التضخماإلنحرا.ب
 (8.4)8.3 (10.1)8.0 (11.3)7.7 (11.8)7.6 (18.3)6.3 (9.3)8.1 (4.9)9.0 (2.7)9.5 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  6.6 6.5 6.5 7.0 7.2 7.0 5.1 حریة التجارة الدولیة.٤
  5.1 5.0 4.9 4.9 5.1 4.9 4.4 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (1.9)8.7 (2.57)8.3 (2.9)8.0 (2.7)8.2 (2.1)8.6 (2.3)8.5 (4.7)6.9 من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (16.8)6.6 (17.0)6.6 (17.0)6.6 (17.0)6.6 (17.0)6.6 (16.7)6.7 (18.9)6.2 (18.9)6.2 معدل التعرفة المتوسطة.٢
.141)0.0 (39.5)0.0 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣

1) 
0.0(143.

5) 
0.0(146.7) 0.0(149.

5) 
0.0(149.

5) 
0.0(147.

1) 
0.0(143.

3) 
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.5 عمالت في السوق السوداءمعدالت صرف ال.ب
  4.6 4.6 4.6 6.2 6.7 6.2 5.4 ضوابط رأس المال.ج
  6.2 6.4 6.6 6.5 6.2 5.8 5.5 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  6.1 6.9 6.9 6.4 5.7 5.3 4.5 قوانین سوق االئتمان.أ

  5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 2.0 2.0 ملكیة البنوك.١
  3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 6.5 6.5 6.5 6.5 5.7 4.8 3.2 3.2 الحصول على االئتمان.٤
 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 10.0 10.0 10.0 10.0 8.3 6.7 3.3  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  5.2 5.2 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 قوانین سوق العمل.ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  2.8 2.8 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 وبة  الطرد من العملمؤشر صع.٣
  5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  0.6 0.6 6.3 6.3 6.3 6.3  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التجنید اإلجباري. ٤
 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 6.4 6.2 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.1 7.9 7.3 بدء مشروع تجاري.١
 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.1 5.3  عدد اإلجراءات.أ

 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.7 9.0  )باألیام(المدة .ب
 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 8.7  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.6  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 5.0 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 6.0 6.0 6.0 6.1 6.0 6.0 6.0  )سنوات(المدة .أ

 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2  )من العقار(% التكلفة .ب
 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7  )سنت من الدوالر(المسترجعة نسبة األموال .ج

 

 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٤٤

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 العراق
  )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

 
 صنیفالت
 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

6.1(17) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

 ■ 

  6.8       حجم الحكومة.١
  (27.9)3.6       استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

         جمالي الناتج المحلي التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إل.ب
         المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (20)10.0 (15)10.0 (15)10.0 (15)10.0 (15)10.0 (15)10.0 (15)10.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2    القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 یادة القانون والعملیة السیاسیةالتدخل العسكري في س.أ

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.3 تكامل النظام القانوني.ب
 8.3 8.4 8.5 8.3 8.6 8.6 8.6 8.6 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  عدد اإلجراءات.١
 9.5 9.5 9.5 9.5 9.9 9.9 9.9  )باألیام(وقت ال.٢
 7.6 7.8 7.9 7.5 7.9 8.0 7.8  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6  عدد اإلجراءات.١
 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  )باألیام(الوقت .٢
 9.0 9.0 9.0 9.0 8.8 8.8 8.8  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  6.3 4.6 4.6 4.3    األموال الصحیحة. ٣
  (27.5)4.5 (32.0)3.6 (25.5)4.9     نمو األموال.أ

 (3.6)8.6 (8.4)6.6 (23.9)0.4 (25.1)0.0 (24.1)0.4 (23.4)0.6 (12.7)4.9 (12.7)4.9 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
-)8.0 (37)2.6 (19.3)6.1 في السنوات األخیرة: التضخم.ج

10.1) 7.5(12.7) 8.6(6.9) 9.4(2.9) 8.9(5.6) 8.8(6.1) 

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  8.1 8.1 8.1     حریة التجارة الدولیة.٤
         ارة الدولیةالضرائب المفروضة على التج.أ

         من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
         معدل التعرفة المتوسطة.٢
         اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 9.3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  6.2 6.2 6.2 6.9 7.7 0.0 0.9 لمالضوابط رأس ا.ج
  5.1 4.9 5.3 5.4 5.0 5.2 4.3 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  3.8 3.5 3.8 5.3 3.8 4.3 4.3 قوانین سوق االئتمان.أ

  0.0 0.0 0.0     ملكیة البنوك.١
         منافسة البنوك األجنبیة.٢
  10.0 9.0 10.0 9.0 6.0 7.0 7.0 سبة الفوائد السلبیةمعدالت ن/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 الحصول على االئتمان.٤
 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0   مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   مؤشر معلومات االئتمان.٦
  7.9 7.7 8.4 7.4 7.4 7.4 4.9 قوانین سوق العمل.ب
  6.7 5.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  6.0 6.0 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )أسابیع األجور(وصى بھا لفصل موظف من العمل التكلفة الم.ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 التجنید اإلجباري. ٤
 3.8 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 7.7 7.4 7.4 7.5 7.3 7.4 7.6 7.6 بدء مشروع تجاري.١
 5.3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7  اتعدد اإلجراء.أ

 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3  )باألیام(المدة .ب
 9.0 8.6 8.7 9.1 8.2 8.9 9.5  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغالق المشاریع التجاریة.٢
         )سنوات(المدة .أ

         )من العقار(% التكلفة .ب
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 

 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٤٥

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 األردن
 (7)7.6 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

7.7(5) 
 التصنیف

 )البیانات(
7.7(4) 

 التصنیف
 )البیانات(

7.6(3) 
 التصنیف

 )البیانات(
7.7(4) 

 التصنیف
 )البیانات(

8.0(2) 
 التصنیف

 )البیانات(
8.0(1) 

 التصنیف
 )البیانات(

 االتجاه
 ■ 

 
  7.9 8.0 6.4 7.0 7.0 6.7 5.9 حجم الحكومة.١
  (19.3)6.1 (21.1)5.6 (22.6)5.1 (21.3)5.5 (19.2)6.1 (18.2)6.4 (22.9)5.0 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

13)6.422 (2.3)9.5 التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
.6) 

7.711(8.
9) 

7.4(10) 7.651(9.
1) 

8.4(6.6) 7.4(10)  

  8.0 8.0 6.0 8.0 7.0 7.0 2.0 المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (14)10.0 (14)10.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 7.2 7.2 7.4 7.4 7.2 7.2 7.2 7.2 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 تكامل النظام القانوني.ب
 8.1 8.1 8.1 8.1 7.7 7.7 7.7 7.7 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5  عدد اإلجراءات.١
 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8  )باألیام(الوقت .٢
 7.6 7.6 7.6 7.6 6.7 6.7 6.7  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3  عدد اإلجراءات.١
 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7  )ألیامبا(الوقت .٢
 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  9.0 9.0 9.0 8.4 9.0 9.2 9.7 األموال الصحیحة. ٣
  (3.8)9.2 (3.8)9.2 (7.5)8.5 (8.2)8.4 (10.6)7.9 (10.4)7.9 (2.8)9.4 نمو األموال.أ

 (5.7)7.7 (5.7)7.7 (5.6)7.8 (5.7)7.7 (4.8)8.1 (1.8)9.3 (0.9)9.6 (1.0)9.6 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (4.8)9.0 (4.4)9.1 (5.0)9.0 (0.7-)9.9 (14.9)7.0 (5.4)8.9 (3.5)9.3 (1.8)9.6 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 8.1 7.9 حریة التجارة الدولیة.٤
  7.0 7.0 6.9 7.0 6.8 6.5 6.1 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (1.2)9.2 (1.3)9.1 (1.5)9.0 (1.4)9.1 (2.1)8.6 (2.7)8.2 (3.3)7.8 من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (10.0)8.0 (10.0)8.0 (10.0)8.0 (10.2)8.0 (10.8)7.8 (11.2)7.8 (12.4)7.5 (16.2)6.8 ة المتوسطةمعدل التعرف.٢
 (15.5)3.8 (15.7)3.7 (15.7)3.7 (15.9)3.6 (14.6)4.2 (14.9)4.0 (15.3)3.9 (15.6)3.8 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.7 7.7 ضوابط رأس المال.ج
  7.8 7.7 7.7 7.4 7.4 7.3 7.2 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  6.9 6.7 6.7 6.4 6.7 6.7 6.9 قوانین سوق االئتمان.أ

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ملكیة البنوك.١
  4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 الحصول على االئتمان.٤
 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  9.1 9.1 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 قوانین سوق العمل.ب
  8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 8.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  7.5 7.5 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
 7.5 7.5 7.4 7.4 7.2 7.0 6.8 6.1 یةقوانین المشاریع التجار.ج
 9.1 9.1 8.8 8.8 8.5 8.1 7.7 6.4 بدء مشروع تجاري.١
 7.1 7.1 6.5 6.5 5.3 5.3 4.7  عدد اإلجراءات.أ

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.2  )باألیام(المدة .ب
 9.8 9.8 9.5 9.4 9.3 9.2 9.0  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.4 8.0  )من دخل الفرد(%  المال الحد األدنى لرأس.د
 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 5.9 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9  )سنوات(المدة .أ

 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9  )من العقار(% التكلفة .ب
 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0  )رسنت من الدوال(نسبة األموال المسترجعة .ج

 

 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٤٦

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 الكویت
 (3)7.9 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

7.8(3) 
 التصنیف

 )ناتالبیا(

7.9(2) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.5(4) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.8(3) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.8(4) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.8(4) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

▼ 
  6.4 6.5 6.4 5.5 6.8 6.7 6.5 حجم الحكومة.١
  (36.2)1.1 (35.4)1.4 (35.6)1.3 (32.3)2.3 (31.5)2.5 (32.8)2.1 (33.8)1.8 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (9.8)7.5 (9.8)7.5 (9.8)7.5 (27.5)2.6 (8.4)7.8 (8.5)7.8 (11.1)7.1 التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 الھامشیةأعلى معدل للضرائب .د
 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 تكامل النظام القانوني.ب
 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.5 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5  عدد اإلجراءات.١
 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.2  )باألیام(الوقت .٢
 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8  عدد اإلجراءات.١
 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6  )باألیام(الوقت .٢
 9.4 9.4 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  9.2 9.3 9.3 8.7 9.0 8.9 9.5 األموال الصحیحة. ٣
  (6.5)8.7 (4.7)9.1 (4.4)9.1 (7.5)8.5 (11.0)7.8 (16.0)6.8 (6.2)8.8 نمو األموال.أ

 (3.1)8.8 (2.8)8.9 (3.0)8.8 (3.0)8.8 (3.5)8.6 (1.9)9.2 (1.4)9.5 (1.2)9.5 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (2.9)9.4 (4.7)9.1 (4.0)9.2 (4.0)9.2 (10.6)7.9 (5.5)8.9 (4.1)9.2 (0.9)9.8 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  7.8 7.8 7.7 7.7 8.0 7.8 7.8 حریة التجارة الدولیة.٤
  8.9 8.8 8.8 8.9 9.3 8.8 8.9 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (0.5)9.6 (0.7)9.5 (0.7)9.5 (0.6)9.6 (0.6)9.6 (0.8)9.5 (0.9)9.4 من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (4.7)9.1 (4.7)9.1 (4.7)9.1 (4.7)9.1 (4.7)9.1 (4.6)9.1 (4.7)9.1 (3.5)9.3 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (5.2)7.9 (5.2)7.9 (5.2)7.9 (5.2)7.9 (5.2)7.9 (1.9)9.2 (5.1)7.9 (5.1)7.9 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  4.6 4.6 4.2 4.2 4.6 4.6 4.6 ضوابط رأس المال.ج
  7.9 7.6 8.0 7.7 7.7 7.6 8.1 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  7.8 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 8.1 قوانین سوق االئتمان.أ

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ملكیة البنوك.١
  6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 8.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 4.5 4.5 الحصول على االئتمان.٤
 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 5.0  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  8.3 8.3 9.7 8.7 8.7 8.7 8.7 قوانین سوق العمل.ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  6.0 6.0 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  7.2 7.2 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  4.4 4.4 7.8 7.8 7.8 7.8  )أسابیع األجور(مل التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من الع.ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
 7.1 7.5 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 بدء مشروع تجاري.١
 4.1 4.1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5  عدد اإلجراءات.أ

 8.5 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4  )باألیام(المدة .ب
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 9.9 9.9 9.8 9.9 9.8 9.8 9.7  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 6.1 6.9 6.7 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 6.0 6.0 6.0 6.1 6.0 6.0 6.0  )سنوات(المدة .أ

 8.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )من العقار(% التكلفة .ب
 3.4 4.7 4.1 3.7 3.7 3.6 4.1  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 

 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٤٧

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 لبنان
 (6)7.7 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

7.6(6) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.7(4) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.5(4) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.6(5) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.7(5) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.7(5) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

■ 
 

  9.0 9.0 8.6 8.6 8.7 8.8 8.5 حجم الحكومة.١
  (14.7)7.4 (15.2)7.3 (15.2)7.3 (15.0)7.4 (15.0)7.4 (15.2)7.3 (17.1)6.7 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (6.5)8.4 (5.2)8.7 (10.6)7.2 (11.0)7.1 (9.3)7.6 (8.7)7.8 (5.5)8.7 التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (20)10.0 (20)10.0 (20)10.0 (20)10.0 (20)10.0 (20)10.0 (20)10.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 الملكیةالقانون التجاري واالقتصادي وحقوق .٢
 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 تكامل النظام القانوني.ب
 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5  عدد اإلجراءات.١
 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7  )باألیام(الوقت .٢
 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8  عدد اإلجراءات.١
 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5  )باألیام(الوقت .٢
 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  9.0 9.0 9.2 8.8 9.4 9.6 9.6 األموال الصحیحة. ٣
  (8.1)8.4 (9.1)8.2 (5.4)8.9 (5.0)9.0 (3.8)9.2 (1.8)9.6 (2.3)9.5 نمو األموال.أ

 (3.5)8.6 (3.5)8.6 (3.5)8.6 (4.4)8.2 (4.4)8.3 (2.5)9.0 (2.3)9.1 (2.3)9.1 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (6.6)8.7 (5.0)9.0 (4.0)9.2 (1.2)9.8 (10.8)7.8 (4.1)9.2 (0.7-)9.9 (1.8)9.6 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  6.2 6.2 6.0 6.1 6.0 5.9 7.3 حریة التجارة الدولیة.٤
  7.1 7.0 6.6 6.6 6.6 6.3 7.9 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (1.7)8.8 (2.0)8.7 (2.1)8.6 (1.9)8.7 (2.1)8.6 (2.3)8.5 (4.0)7.3 من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (6.3)8.7 (6.3)8.7 (6.3)8.7 (6.9)8.6 (6.9)8.6 (6.9)8.6 (7.1)8.6 (7.2)8.6 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (15.3)3.9 (15.7)3.7 (15.7)3.7 (18.7)2.5 (18.7)2.5 (18.7)2.5 (20.5)1.8  اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 لسوداءمعدالت صرف العمالت في السوق ا.ب
  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.8 ضوابط رأس المال.ج
  8.2 8.1 8.1 8.1 8.0 7.3 7.2 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 8.2 قوانین سوق االئتمان.أ

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ملكیة البنوك.١
  9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 5.7 6.2 5.7 5.7 5.7 5.7 4.8 4.8 الحصول على االئتمان.٤
 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 6.7  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 6.7 6.7 قوانین سوق العمل.ب
  5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  8.5 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 من العملمؤشر صعوبة  الطرد .٣
  7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  10.0 10.0 9.5 9.5 9.5 9.5  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.0 3.0 التجنید اإلجباري. ٤
 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9 6.8 6.7 ین المشاریع التجاریةقوان.ج
 9.3 9.3 9.2 9.2 9.2 8.6 8.5 8.4 بدء مشروع تجاري.١
 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 7.6 7.6  عدد اإلجراءات.أ

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 7.8 7.8  )باألیام(المدة .ب
 9.2 9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.7  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3  )سنوات(المدة .أ

 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2  )من العقار(% التكلفة .ب
 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 

 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٤٨

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 موریتانیا
 (10)6.4 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

6.5(11) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.3(13) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.4(13) 
 التصنیف

 )البیانات(

5.8(17) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.0(17) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.3(16) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

 ■ 
 

  6.9 5.6 4.9 6.3 6.1 7.0 6.4 حجم الحكومة.١
  (24.1)4.7 (23.4)4.9 (27.8)3.6 (16.8)6.8 (18.1)6.4 (20.0)5.9 (26.1)4.1 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

         التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  8.00 7.00 6.00 7.00 7.00 10.00 10.00 المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (30)8.00 (40)5.0 (40)5.0 (40)5.0 (40)5.0 (40)5.0 (40)5.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 5.7 5.5 5.5 5.5 7.7 7.7 7.6 7.6 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 3.3 3.3 3.3 3.3     التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 4.2 3.3 3.3 3.3     تكامل النظام القانوني.ب
 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.6 8.6 ة المفروضة على بیع األمالك الثابتةالقیود التنظیمی.ج
 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5  عدد اإلجراءات.١
 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  )باألیام(الوقت .٢
 8.5 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3 7.8  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5  عدد اإلجراءات.١
 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 7.8 7.8  )باألیام(الوقت .٢
 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  6.4 6.5 6.5 6.4 6.3 6.9 7.5 األموال الصحیحة. ٣
  (12.6)7.5 (10.5)7.9 (11.4)7.7 (9.8)8.0 (11.0)7.8 (18.4)6.3 (17.0)6.6 نمو األموال.أ

 (1.9)9.2 (2.1)9.2 (2.1)9.2 (3.5)8.6 (2.5)9.0 (2.9)8.8 5(3.7) .8 (1.9)9.2 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (4.9)9.0 (5.7)8.9 (6.3)8.7 (2.2)9.6 (7.3)8.5 (7.3)8.5 (12.1)7.6 (3.9)9.2 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  7.0 6.2 6.1 6.1 6.3 6.1 6.1 حریة التجارة الدولیة.٤
  7.6 7.6 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

          التجارةمن قطاع(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (9.6)8.1 (9.6)8.1 (9.6)8.1 (11.9)7.6 (11.9)7.6 (11.9)7.6 (10.7)7.9 (10.7)7.9 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (7.0)7.2 (7.0)7.2 (7.0)7.2 (7.0)7.2 (7.0)7.2 (7.0)7.2 (7.2)7.1 (7.2)7.1 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 سوق السوداءمعدالت صرف العمالت في ال.ب
  3.3 1.0 1.0 1.0 1.5 0.8 0.8 ضوابط رأس المال.ج
  5.9 5.9 5.9 5.4 5.3 5.1 4.7 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  6.4 6.4 6.4 5.7 5.7 5.7 5.7 قوانین سوق االئتمان.أ

  8.0 8.0 8.0     ملكیة البنوك.١
         منافسة البنوك األجنبیة.٢
 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 الحصول على االئتمان.٤
 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  5.1 5.1 5.0 4.5 4.5 4.2 2.9 قوانین سوق العمل.ب
  5.6 5.6 4.4 4.4 4.4 3.3 1.1 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  7.0 7.0 7.6 7.6 7.6 7.6 6.6 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  )من الراتب(% لموصى بھا للتوظیف  التكلفة ا.أ

  7.9 7.9 9.1 9.1 9.1 9.1  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التجنید اإلجباري. ٤
 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 5.7 5.4 5.4 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 8.5 8.5 8.5 8.4 8.5 7.5 6.8 6.8 دء مشروع تجاريب.١
 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 4.7 4.7  عدد اإلجراءات.أ

 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 6.9 6.0  )باألیام(المدة .ب
 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 9.3 8.3  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 9.4 9.3 9.2 9.1 9.2 9.0 8.3  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1  )سنوات(المدة .أ

 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9  )من العقار(% التكلفة .ب
 1.1 1.1 1.1 0.7 0.7 0.8 0.8  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على تجاهاإل یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٤٩

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 المغرب
 (13)6.3 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

6.4(12) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.4(12) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.3(14) 
 تصنیفال
 )البیانات(

6.4(13) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.5(12) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.7(12) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

 ■ 
 

  6.6 6.5 6.3 6.7 6.8 6.7 6.4 حجم الحكومة.١
  (19.7)6.0 (23.4)4.9 (24.2)4.7 (22.8)5.1 (23.8)4.8 (25.2)4.4 (24.0)4.7 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (10.5)7.3 (7.4)8.1 (5.5)8.6 (8.9)7.7 (6.4)8.4 (6.5)8.4 (5.3)8.7 التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 8.0 المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (38)5 (38)5.0 (44)4.0 (44)4.0 (44)4.0 (44)4.0 (44)4.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.9 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 10.0 تكامل النظام القانوني.ب
 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1 8.4 8.5 یود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتةالق.ج
 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 8.0  عدد اإلجراءات.١
 9.2 9.2 9.2 9.5 9.5 9.5 9.5  )باألیام(الوقت .٢
 8.1 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 7.7  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 ونیة للعقودتطبیق اإلجراءات القان.د
 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1  عدد اإلجراءات.١
 7.0 7.0 7.0 6.3 6.3 6.3 6.3  )باألیام(الوقت .٢
 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  7.1 7.0 6.9 6.7 6.8 7.2 7.1 األموال الصحیحة. ٣
  (4.7)9.1 (6.4)8.7 (8.2)8.4 (9.5)8.1 (10.1)8.0 (2.7)9.5 (2.4)9.5 موالنمو األ.أ

 (1.2)9.5 (1.2)9.5 (1.3)9.5 (1.3)9.5 (1.2)9.5 (0.9)9.6 (0.8)9.7 (1.1)9.6 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (1.3)9.7 (0.9)9.8 (1.0)9.8 (1.0)9.8 (3.7)9.3 (2.0)9.6 (1.0)9.8 (2.8)9.4 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  5.5 5.4 5.4 5.1 5.2 5.0 4.6 حریة التجارة الدولیة.٤
  5.6 5.5 5.4 5.3 4.8 4.7 4.3 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (2.0)8.6 (2.3)8.4 (3.0)8.0 (2.4)8.4 (3.0)8.0 (3.7)7.5 (5.2)6.6  قطاع التجارةمن(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (14.3)7.1 (18.1)6.4 (18.1)6.4 (18.1)6.4 (21.4)5.7 (23.0)5.4 (19.4)6.1 (27.7)4.5 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (21.0)1.6 (20.5)1.8 (20.5)1.8 (20.5)1.8 (20.8)1.7 (22.3)1.1 (23.5)0.6 (20.5)1.8 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.6 7.9 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  0.8 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 1.5 ضوابط رأس المال.ج
  6.7 5.9 5.8 5.5 5.7 5.7 5.6 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  7.2 5.9 5.9 5.3 5.8 5.8 6.1  االئتمانقوانین سوق.أ

  5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 8.0 5.0 ملكیة البنوك.١
  8.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 8.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 5.7 5.7 5.7 5.7 3.2 2.3 2.3 2.3 الحصول على االئتمان.٤
 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 8.3 8.3 8.3 8.3 3.3 1.7 1.7  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  4.9 3.8 3.6 3.3 3.3 3.3 3.6 قوانین سوق العمل.ب
  5.6 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 عات العملمؤشر التشدد في سا.٢
  5.1 5.1 6.3 6.3 6.3 6.3 7.2 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  5.3 5.3 7.6 7.6 7.6 7.6  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 التجنید اإلجباري. ٤
 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 7.2 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 8.9 7.8 بدء مشروع تجاري.١
 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6  عدد اإلجراءات.أ

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  )باألیام(المدة .ب
 9.8 9.8 9.8 9.8 9.9 9.9 9.8  )من دخل الفرد(% تكلفة ال.ج
 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9 8.6  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 6.7 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5  )سنوات(المدة .أ

 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7  )من العقار(% التكلفة .ب
 3.8 4.1 4.1 3.8 3.8 3.8 3.8  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٥٠

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 عمان
 (5)7.8 )الترتیب( التصنیفات ملخص

 التصنیف
 )البیانات(

7.5(7) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.5(7) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.5(4) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.6(5) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.7(5) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.6(6) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

 ■ 
 

  5.4 5.7 5.7 5.7 5.2 4.9 4.9 حجم الحكومة.١
  (29.1)3.2 (29.1)3.2 (29.1)3.2 (29.1)3.2 (35.8)1.2 (42.3)0.0 (39.9)0.0 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (7.1)8.2 (1.8)9.6 (1.9)9.6 (2.5)9.5 (1.8)9.7 (2.2)9.5 (1.7)9.7 التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 تثمارات الحكومیة المشاریع واإلس.ج
  (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 اسیةالتدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السی.أ

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 تكامل النظام القانوني.ب
 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  عدد اإلجراءات.١
 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8  )باألیام(الوقت .٢
 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6  عدد اإلجراءات.١
 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4  )باألیام(الوقت .٢
 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6  )یمة العقارمن ق(% التكلفة .٣
  8.4 8.4 8.3 7.9 8.4 9.2 9.7 األموال الصحیحة. ٣
  (20.9)5.8 (21.4)5.7 (21.7)5.7 (20.8)5.8 (22.0)5.6 (12.4)7.5 (3.5)9.3 نمو األموال.أ

 (3.9)8.5 (3.6)8.5 (3.8)8.5 (4.0)8.4 (4.5)8.2 (2.3)9.1 (1.0)9.6 (1.0)9.6 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (2.9)9.4 (4.1)9.2 (3.2)9.4 (3.9)9.2 (12.1)7.6 (6.0)8.8 (1.9)9.6 (0.3-)9.9 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  7.9 7.9 7.9 8.1 8.3 8.1 8.6 حریة التجارة الدولیة.٤
  8.0 7.9 7.9 7.8 8.0 7.7 9.1 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (0.9)9.4 (0.9)9.4 (0.9)9.4 (1.0)9.3 (1.0)9.3 (0.8)9.5 (0.8)9.5 من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (5.5)8.9 (5.5)8.9 (5.5)8.9 (5.5)8.9 (5.7)8.9 (5.5)8.9 (3.8)9.2 (8.0)8.4 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (10.9)5.6 (10.9)5.6 (11.4)5.4 (11.4)5.4 (12.3)5.1 (10.3)5.9 (14.0)4.4 (1.2)9.5 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  5.8 5.8 5.8 6.7 6.9 6.7 6.7 ضوابط رأس المال.ج
  8.4 8.4 8.1 7.7 7.6 7.3 7.7 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  8.3 7.4 7.4 7.2 7.4 6.7 7.9 قوانین سوق االئتمان.أ

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ملكیة البنوك.١
  8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.0 8.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 6.2 5.3 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 الحصول على االئتمان.٤
 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 8.3 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  9.0 10.0 9.0 8.2 8.2 7.9 7.9 ین سوق العملقوان.ب
  10.0 10.0 10.0 6.7 6.7 5.6 5.6 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  6.0 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )الراتبمن (% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
 8.0 8.0 7.9 7.9 7.7 7.3 7.3 7.3 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 9.4 9.3 9.3 9.3 8.9 8.1 8.1 8.1 جاريبدء مشروع ت.١
 8.2 8.2 8.2 8.2 7.1 5.3 5.3  عدد اإلجراءات.أ

 9.7 9.7 9.5 9.5 9.4 8.4 8.4  )باألیام(المدة .ب
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 9.6 9.5 9.4 9.5 9.1 8.9 8.7  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 6.6 6.6 6.5 6.6 6.5 6.6 6.5 6.5 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3  )سنوات(المدة .أ

 9.6 9.6 9.6 9.7 9.6 9.6 9.6  )من العقار(% التكلفة .ب

 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٥١

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 قطر
 (2)8.0 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

7.8(3) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.6(6) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.5(4) 
 التصنیف

 )ناتالبیا(

7.6(5) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.5(7) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.6(6) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه 

■ 
 

  6.5 6.4 6.3 6.5 6.4 6.4 6.4 حجم الحكومة.١
  (55.0)0.0 (55.0)0.0 (55.0)0.0 (46.4)0.0 (56.8)0.0 (78.9)0.0 (47.6)0.0 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (2.9)9.4 (3.5)9.2 (4.1)9.0 (2.4)9.5 (3.1)9.3 (3.5)9.2 (3.6)9.2  والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي التحویالت.ب
         المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 نون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیةالقا.٢
 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 تكامل النظام القانوني.ب
 8.9 8.9 8.9 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 الثابتةالقیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك .ج
 7.0 7.0 7.0 5.5 5.5 5.5   عدد اإلجراءات.١
 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.8   )باألیام(الوقت .٢
 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9   )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4   دد اإلجراءاتع.١
 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6   )باألیام(الوقت .٢
 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3   )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  8.6 8.4 8.6 8.5 8.5 8.9 9.9 األموال الصحیحة. ٣
  (8.5)8.3 (10.8)7.8      نمو األموال.أ

 (7.7)6.9 (9.2)6.3 (9.5)6.2 (8.1)6.8 (3.4)8.6 (4.5)8.2 (3.7)8.5 (1.0)9.6 ضخماإلنحراف المعیاري في الت.ب
 (1.9)9.6 (1.9)9.6 (2.4-)9.5 (4.9-)9.0 (15.1)7.0 (13.8)7.2 (8.8)8.2 (0.2)10.0 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  7.6 7.6 7.9 7.8 8.3 9.0 9.0 حریة التجارة الدولیة.٤
  8.3 8.3 8.3 8.1 8.6 9.2 9.2 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (1.1)9.3 (1.1)9.3 (1.1)9.3 (1.1)9.3 (1.5)9.0 (1.1)9.3 (1.1)9.2 من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (5.1)9.0 (5.0)9.0 (5.0)9.0 (5.0)9.0 (5.0)9.0 (4.9)9.0 (4.1)9.2 (4.1)9.2  التعرفة المتوسطةمعدل.٢
 (9.1)6.4 (8.3)6.7 (8.3)6.7 (8.3)6.7 (10.0)6.0 (5.2)7.9   اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  4.6 4.6 5.4 5.4 6.2 7.7 7.7 ضوابط رأس المال.ج
  7.8 7.6 7.7 7.3 7.3 7.4 7.4 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  6.8 6.1 6.1 5.7 5.7 6.1 6.1 قوانین سوق االئتمان.أ

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ملكیة البنوك.١
         منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 5.3 5.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 الحصول على االئتمان.٤
 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0   مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 6.7 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3   مؤشر معلومات االئتمان.٦
  8.9 8.9 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 ین سوق العملقوان.ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  7.4 7.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 8.0  )الراتبمن (% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  4.8 4.8 8.1 8.1 8.1 8.1  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
 7.9 7.9 7.9 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 9.0 8.9 8.9 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 بدء مشروع تجاري.١
 6.5 6.5 6.5 7.6 7.6 7.6   عدد اإلجراءات.أ

 9.7 9.5 9.5 9.8 9.8 9.8   )باألیام(المدة .ب
 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9   )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 9.9 9.9 9.8 9.9 9.9 9.8   )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 ریع التجاریةإغالق المشا.٢
 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5   )سنوات(المدة .أ

 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2   )من العقار(% التكلفة .ب
 6.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7   )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على لیسو 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٥٢

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 المملكة العربیة السعودیة
 (8)7.4 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

7.5(7) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.2(8) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.2(8) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.4(8) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.5(7) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.4(8) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

 ▼ 
 

  5.1 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 حجم الحكومة.١
  (39.6)0.1 (38.6)0.4 (39.6)0.0 (41.5)0.0 (43.3)0.0 (45.6)0.0 (41.5)0.0 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

          المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي التحویالت والمساعدات.ب
         المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 تكامل النظام القانوني.ب
 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 9.5 9.5 9.5 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 8.0 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5  عدد اإلجراءات.١
 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )باألیام(الوقت .٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.4 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 4.1 3.4 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2  عدد اإلجراءات.١
 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  )باألیام(الوقت .٢
 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  8.7 8.8 8.8 8.6 9.1 9.5 9.6 األموال الصحیحة. ٣
  (15.6)6.9 (13.9)7.2 (11.4)7.7 (10.7)7.9 (10.7)7.9 (8.3)8.3 (6.1)8.8 نمو األموال.أ

 (2.6)9.0 (2.3)9.1 (2.8)8.9 (3.5)8.6 (3.9)8.4 (1.6)9.4 (0.7)9.7 (0.7)9.7 ي في التضخماإلنحراف المعیار.ب
 (2.9)9.4 (5.0)9.0 (5.3)8.9 (5.1)9.0 (9.9)8.0 (4.2)9.2 (0.7)9.9 (0.2)10.0 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  6.6 6.6 6.6 6.1 5.8 6.9 7.0 حریة التجارة الدولیة.٤
  8.2 8.2 8.2 6.9 5.9 9.2 8.7 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

         من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (4.9)9.0 (4.8)9.0 (4.8)9.0 (4.8)9.0 (5.2)9.0 (5.2)9.0 (4.1)9.2 6.6)8.7 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (4.1)8.4 (6.6)7.4 (6.6)7.4 (6.6)7.4 (13.1)4.8 (18.0)2.8   اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 ضوابط رأس المال.ج
  8.6 8.6 8.3 8.3 8.2 7.9 7.5 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  8.4 8.4 8.1 8.3 8.3 8.0 7.0 قوانین سوق االئتمان.أ

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 ملكیة البنوك.١
  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ت نسبة الفوائد السلبیةمعدال/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 7.5 7.5 7.5 6.5 7.0 7.0 6.2 2.0 الحصول على االئتمان.٤
 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.3  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  9.3 9.3 8.7 8.7 8.7 9.2 9.2 قوانین سوق العمل.ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  10.0 10.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  7.2 7.2 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  4.4 4.4 7.8 7.8 7.8 7.8  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
 7.3 8.2 8.2 8.2 7.9 7.5 6.4 6.2 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 8.7 9.8 9.6 9.6 9.1 9.0 6.8 6.6 بدء مشروع تجاري.١
 5.9 9.4 8.8 8.8 7.1 7.1 3.5  عدد اإلجراءات.أ

 9.1 9.9 9.9 9.9 9.5 9.4 6.9  )باألیام(المدة .ب
 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.6 9.2  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.6  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 5.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.0 5.9 5.9 ق المشاریع التجاریةإغال.٢
 7.5 8.9 8.9 8.9 8.9 7.5 7.5  )سنوات(المدة .أ

 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2  )من العقار(% التكلفة .ب
 3.0 4.0 4.0 4.1 4.0 3.2 3.1  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام ولیةاأل البیانات على اإلتجاه یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٥٣

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 السودان
  )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

5.9(15) 
 التصنیف

 )البیانات(
5.5(17) 

 التصنیف
 )البیانات(

5.5(17) 
 التصنیف

 )البیانات(
5.9(16) 

 تصنیفال
 )البیانات(

6.3(15) 
 التصنیف

 )البیانات(
6.6(13) 

 التصنیف
 )البیانات(

 االتجاه
 ■ 

 
  8.8 7.7 7.1 6.8 5.9 6.9  حجم الحكومة.١
14.6)7.5 (15.9)7.1 (17.3)6.7 (19.9)5.9 (17.0)6.8 (13.5)7.8 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

) 7.6(14.3)  

         الیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي التحویالت والمساعدات الم.ب
  8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 7.0  المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (15)10.0       أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.7 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ة القانون والعملیة السیاسیةالتدخل العسكري في سیاد.أ

 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 5.0 تكامل النظام القانوني.ب
 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  عدد اإلجراءات.١
 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9  )باألیام (الوقت.٢
 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.8  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9  عدد اإلجراءات.١
 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8  )باألیام(الوقت .٢
 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  6.9 7.0 7.0 5.5 5.9 7.0 6.6 األموال الصحیحة. ٣
15.7)6.9 (17.6)6.5 (20.3)5.9 (22.7)5.5 (22.5)5.5 (23.4)5.3 نمو األموال.أ

) 7.6(11.9)  

 (9.9)6.0 (3.7)8.5 (3.1)8.8 (2.9)8.8 (2.9)8.9 (0.5)9.8 (1.5)9.4 (5.4)7.8 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
13.0)7.4 (11.2)7.8 (14.3)7.1 (8.0)8.4 (8.5)8.3 (8.3)8.3 في السنوات األخیرة: التضخم.ج

) 6.4(18.1) 2.9(35.5) 

  5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  7.0 7.0 5.9 5.7 6.0 5.9 5.9 حریة التجارة الدولیة.٤
  5.0 5.0 4.7 4.7 5.0 5.8 5.8 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

         من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
19.9)6.0 (20.4)5.9 (20.4)5.9 (20.1)6.0 (21.1)5.8 (21.1)5.8 معدل التعرفة المتوسطة.٢

) 6.0(19.9) 6.0(19.9) 

.4(15.1) (16.3)3.5 (16.3)3.5 (14.9)4.1   اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
0(15.1) 4.0 4.0(15.1) 

 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  6.2 6.2 3.1 2.5 3.1 1.8 1.8 ضوابط رأس المال.ج
  5.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.6 والمشاریع التجاریةقانون االئتمان والعمل .٥
  5.5 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 4.5 قوانین سوق االئتمان.أ

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 ملكیة البنوك.١
  3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 7.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 الحصول على االئتمان.٤
 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0   مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   مؤشر معلومات االئتمان.٦
  4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 قوانین سوق العمل.ب
  7.2 7.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  4.3 4.3 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  2.5 2.5 6.7 6.7 6.7 6.7  )أسابیع األجور(عمل التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من ال.ب
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 التجنید اإلجباري. ٤
 7.4 7.4 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 بدء مشروع تجاري.١
 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  عدد اإلجراءات.أ

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2  )باألیام(المدة .ب
 9.8 9.6 9.6 9.6 9.4 9.3 9.2  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 8.3 8.3       )سنوات(المدة .أ

 7.5 7.5       )من العقار(% التكلفة .ب
 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٥٤

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 تونس
 (10)6.4 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

6.4(12) 
 التصنیف

 )البیانات(
6.8(11) 

 التصنیف
 )البیانات(

6.7(11) 
 التصنیف

 )البیانات(
6.8(10) 

 التصنیف
 )البیانات(

6.9(10) 
 التصنیف

 )البیانات(
6.9(10) 

 التصنیف
 )البیانات(

 االتجاه
■ 

 
  7.3 7.4 7.4 7.4 7.5 5.5 5.6 مةحجم الحكو.١
  (21.2)5.5 (20.6)5.7 (20.8)5.7 (20.9)5.6 (21.2)5.5 (21.5)5.4 (21.5)5.4 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (12.8)6.6 (11.5)7.0 (11.3)7.0 (12.2)6.8 (10.3)7.3 (10.0)7.4 (7.5)8.1 التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.0 2.0 المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 دخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیةالت.أ

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 تكامل النظام القانوني.ب
 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5  عدد اإلجراءات.١
 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.5  )باألیام(الوقت .٢
 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3  عدد اإلجراءات.١
 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6  )باألیام(الوقت .٢
 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 7.2 7.1 األموال الصحیحة. ٣
  (9.9)8.0 (8.0)8.4 (8.5)8.3 (7.5)8.5 (6.1)8.8 (2.6)9.5 (4.2)9.2 نمو األموال.أ

 (0.9)9.7 (0.7)9.7 (0.7)9.7 (1.1)9.6 (1.1)9.6 (0.9)9.6 (0.7)9.7 (0.4)9.8 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (5.6)8.9 (3.6)9.3 (4.4)9.1 (3.5)9.3 (4.9)9.0 (3.4)9.3 (2.0)9.6 (2.7)9.5 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  5.6 5.0 5.1 5.0 4.9 5.2 4.7 حریة التجارة الدولیة.٤
  6.9 6.9 6.0 6.0 4.5 5.3 5.7 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (1.6)9.0 (1.7)8.9 (1.8)8.8 (1.5)9.0 (1.7)8.9 (1.9)8.7 (2.8)8.1 من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (16.0)6.8 (16.5)6.7 (16.5)6.7 (21.5)5.7 (21.5)5.7 (26.8)4.6 (13.3)7.3 (30.2)4.0 معدل التعرفة المتوسطة.٢
11.3)5.5 (12.0)5.2 (12.0)5.2 (16.6)3.4 (16.6)3.4 (26.0)0.0 (26.0)0.0 (12.6)5.0 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣

6) 
 8.8 9.0 7.4 8.6 8.2 9.5 9.3 7.8 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 ضوابط رأس المال.ج
  7.1 7.4 7.2 7.0 6.8 6.8 6.7 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  6.2 7.2 7.2 7.2 6.8 6.5 6.5 قوانین سوق االئتمان.أ

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ملكیة البنوك.١
  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
   10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 4.0 3.2 3.2 الحصول على االئتمان.٤
 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 5.0 3.3  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  6.7 6.7 6.2 5.5 5.5 5.5 5.5 قوانین سوق العمل.ب
  8.3 8.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  10.0 10.0 8.7 6.0 6.0 6.0 6.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  5.4 5.4 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0  )من الراتب(% یف  التكلفة الموصى بھا للتوظ.أ

  7.8 7.8 9.5 9.5 9.5 9.5  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 التجنید اإلجباري. ٤
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 بدء مشروع تجاري.١
 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  عدد اإلجراءات.أ

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6  )باألیام(المدة .ب
 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1  )سنوات(المدة .أ

 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2  )من العقار(% التكلفة .ب
 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات ىعل اإلتجاه یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٥٥

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002  العربیة المتحدةاإلمارات
 (3)7.9 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

7.9(1) 
 التصنیف

 )البیانات(
7.9(2) 

 التصنیف
 )البیانات(

7.8(2) 
 التصنیف

 )البیانات(
7.9(2) 

 التصنیف
 )البیانات(

8.0(2) 
 التصنیف

 )البیانات(
8.0(1) 

 التصنیف
 )البیانات(

 االتجاه
▼ 
 

  7.8 7.9 7.4 8.2 8.7 8.1 7.0 حجم الحكومة.١
  (12.6)8.1 (12.6)8.1 (12.7)8.0 (8.4)9.3 (8.7)9.2 (10.5)8.7 (12.1)8.2 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (3.4)9.2 (1.6)9.7 (1.6)9.7 (1.6)9.7 (1.6)9.7 (1.6)9.7 (1.6)9.7 التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  4.0 4.0 2.0 4.0 6.0 4.0 0.0 المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 7.7 7.7 7.7 7.7 7.5 7.5 7.5 7.5 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 تكامل النظام القانوني.ب
 9.6 9.8 9.8 9.8 9.4 9.4 9.4 9.4 د التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتةالقیو.ج
 9.5 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0  عدد اإلجراءات.١
 9.9 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9  )باألیام(الوقت .٢
 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.1 6.0 6.0 6.0 5.7 5.7 5.7 5.7 لقانونیة للعقودتطبیق اإلجراءات ا.د
 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8  عدد اإلجراءات.١
 6.9 6.8 6.8 6.8 6.3 6.3 6.3  )باألیام(الوقت .٢
 9.4 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  8.7 8.7 8.6 7.9 7.8 8.4 9.2 األموال الصحیحة. ٣
  (13.5)7.3 (14.2)7.2 (18.2)6.4 (24.0)5.2 (26.2)4.8 (19.9)6.0 (8.5)8.3  األموالنمو.أ

 (5.0)8.0 (5.8)7.7 (5.4)7.8 (4.3)8.3 (3.1)8.8 (3.2)8.7 (2.6)9.0 (2.6)9.0 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (0.7)9.9 (0.9)9.8 (0.9)9.8 (1.6)9.7 (12.3)7.5 (11.1)7.8 (6.2)8.8 (2.9)9.4 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  8.2 8.2 8.2 8.1 8.2 8.3 8.4 حریة التجارة الدولیة.٤
  8.8 8.7 8.7 8.5 8.6 8.9 8.9 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

  (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 من قطاع التجارة(%ة على التجارة عائدات الضرائب المفروض.١
 (4.9)9.0 (4.9)9.0 (4.9)9.0 (4.9)9.0 (5.0)9.0 (5.0)9.0 (4.8)9.0 (4.0)9.2 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (7.6)6.9 (6.9)7.2 (7.5)7.0 (7.5)7.0 (9.1)6.4 (8.1)6.8 (6.1)7.6 (6.1)7.6 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  5.8 5.8 5.8 5.8 6.2 6.2 6.2 ضوابط رأس المال.ج
  7.6 7.6 7.7 7.5 7.3 7.3 7.2 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  7.3 7.3 7.3 7.3 6.7 6.7 6.7 انقوانین سوق االئتم.أ

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ملكیة البنوك.١
  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 3.7 3.7 3.7 الحصول على االئتمان.٤
 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 3.3 3.3  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  9.0 9.0 9.2 8.7 8.7 8.7 8.7 قوانین سوق العمل.ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  6.0 6.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 اعات العملمؤشر التشدد في س.٢
  10.0 10.0 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  10.0 10.0 7.7 7.7 7.7 7.7  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
 7.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 9.3 9.1 8.9 8.9 8.7 8.7 8.6 8.6 بدء مشروع تجاري.١
 7.6 7.1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5  عدد اإلجراءات.أ

 9.7 9.5 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3  )باألیام(المدة .ب
 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.7 9.6  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 10.0 10.0 10.0 10.0 9.4 9.4 9.2  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 5.9 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 7.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1  )سنوات(المدة .أ

 7.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  )من العقار(% تكلفة ال.ب
 3.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٥٦

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 الجمھوریة الیمنیة
 (9)7.3 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

7.0(9) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.0(9) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.1(9) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.2(9) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.4(9) 
 التصنیف

 )البیانات(

7.3(9) 
 التصنیف

 )البیانات(
 االتجاه

▼ 
 

  7.6 6.7 5.4 6.1 5.2 5.4 6.7 ومةحجم الحك.١
  (12.8)8.0 (12.8)8.0 (15.0)7.3 (15.0)7.4 (17.3)6.7 (16.0)7.1 (18.1)6.5 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

  (7.1)8.2 (8.7)7.8      التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج المحلي .ب
  4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 2.0  حكومیة المشاریع واإلستثمارات ال.ج
  (20)10.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 6.0 6.0 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 5.0 5.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 تكامل النظام القانوني.ب
 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  عدد اإلجراءات.١
 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8  )باألیام(الوقت .٢
 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 7.0 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 4.8 4.8  عدد اإلجراءات.١
 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  )باألیام(الوقت .٢
 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  8.1 8.5 8.7 8.1 8.9 9.0 8.6 األموال الصحیحة. ٣
  (9.6)8.1 (8.2)8.4 (10.2)8.0 (10.4)7.9 (10.7)7.9 (7.7)8.5 (8.1)8.4 نمو األموال.أ

 (5.3)7.9 (5.7)7.7 (5.1)8.0 (5.1)7.9 (4.1)8.4 (1.8)9.3 (0.6)9.7 (3.4)8.6 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (11.0)7.8 (16.4)6.7 (11.2)7.8 (5.4)8.9 (19.0)6.2 (7.9)8.4 (11.8)7.6 (12.2)7.6 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  8.4 8.4 8.7 8.6 8.7 8.8 8.5 حریة التجارة الدولیة.٤
  8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.6 8.6 ائب المفروضة على التجارة الدولیةالضر.أ

         من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
 (7.1)8.6 (7.1)8.6 (7.1)8.6 (7.1)8.6 (7.1)8.6 (7.1)8.6 (7.1)8.6 (7.1)8.6 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (4.7)8.1 (4.7)8.1 (4.7)8.1 (4.7)8.1 (4.5)8.2 (4.5)8.2   عرفة اإلنحراف المعیاري لمعدالت الت.٣
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  6.9 6.9 7.7 7.5 7.7 7.7 6.9 ضوابط رأس المال.ج
  6.4 6.7 6.9 6.2 5.8 5.7 6.0 قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  6.0 6.9 6.9 5.5 5.5 5.5 6.3 قوانین سوق االئتمان.أ

  8.0 8.0 8.0     ملكیة البنوك.١
  3.0       منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 2.7 3.2 2.7 2.7 1.0 1.0 1.0 2.7 الحصول على االئتمان.٤
 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0  مؤشر معلومات االئتمان.٦
  5.4 5.4 6.0 5.4 5.4 5.4 5.4 قوانین سوق العمل.ب
  8.9 8.9 7.8 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 عملمؤشر التشدد في ساعات ال.٢
  4.8 4.8 8.3 7.8 7.8 7.8 7.8 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  2.5 2.5 9.5 9.5 9.5 9.5  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 د اإلجباريالتجنی. ٤
 7.5 7.7 7.8 7.8 7.7 6.4 6.1 6.3 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 8.7 9.0 9.0 9.0 8.8 6.3 5.7 6.0 بدء مشروع تجاري.١
 7.6 7.6 7.6 7.6 7.1 4.1 4.1  عدد اإلجراءات.أ

 8.1 9.5 9.5 9.5 9.5 7.0 7.0  )باألیام(المدة .ب
 9.1 9.0 9.0 9.0 8.9 7.9 7.1  )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.1 4.7  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 إغالق المشاریع التجاریة.٢
 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3  )سنوات(المدة .أ

 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1  )من العقار(% التكلفة .ب
 2.6 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0  )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٥٧

 الدول التي لم یتم تصنیفھا

 

 یتم تصنیفھا بسبب عدم توفر البیانات أو كما ھو الحال في سوریا إذ أن الوضع فیما یلي قائمة بالدول التي لم
  :السیاسي الراھن یجعل البیانات دلیل غیر موثوق بھ وبالتالي ال یمكن االعتماد علیھا

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 لیبیا
  )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(
  4.4 4.4 1.6 1.6 1.2 2.5  حجم الحكومة.١
  (28.9)3.3 (28.9)3.3 (28.9)3.3 (28.9)3.3 (31.9)2.4 (22.7)5.1 (21.6)5.4 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج .ب
        المحلي 

 

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (14)10.0 (14)10.0      أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 5.8 6.3 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 5.0 5.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 تكامل النظام القانوني.ب
         القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
         عدد اإلجراءات.١
         )باألیام(الوقت .٢
         )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
         تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
         عدد اإلجراءات.١
         )باألیام(الوقت .٢
         )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  5.9 7.2 5.7 5.2 5.8 6.0 5.5 األموال الصحیحة. ٣
  (29.8)4.0 (21.5)5.7 (26.3)4.7 (27.0)4.6 (17.4)6.5 (17.4)6.5 (17.4)6.5 و األموالنم.أ

 (5.7)7.7 (5.7)7.7 (3.7)8.5 (3.7)8.5 (4.8)8.1 (4.9)8.1 (5.2)7.9 (6.3)7.5 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (6.1)8.8 (15.9)6.8 (2.5)9.5 (2.5)9.5 (10.4)7.9 (6.3)8.7 (2.7)9.5 (9.8-)8.0 في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  3.6 7.2 7.2 7.0 7.7 5.3 3.9 حریة التجارة الدولیة.٤
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

من قطاع (%ضة على التجارة عائدات الضرائب المفرو.١
         التجارة

 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (0)10.0 (20.2)6.0 (20.2)6.0 معدل التعرفة المتوسطة.٢
         اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.8 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  0.8 1.5 1.5 1.0 3.1 0.0 0.0 ضوابط رأس المال.ج
         قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  4.5 5.0 5.0     قوانین سوق االئتمان.أ

  0.0 0.0 0.0     ملكیة البنوك.١
         منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ةمعدالت نسبة الفوائد السلبی/ضوابط نسبة الفوائد.٣
         الحصول على االئتمان.٤
         مؤشر الحقوق القانونیة.٥
         مؤشر معلومات االئتمان.٦
         قوانین سوق العمل.ب
         مؤشر صعوبة التوظیف. ١
         مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
         من العملمؤشر صعوبة  الطرد .٣
         )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

         )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 التجنید اإلجباري. ٤
         قوانین المشاریع التجاریة.ج
         بدء مشروع تجاري.١
         اإلجراءاتعدد .أ

         )باألیام(المدة .ب
         )من دخل الفرد(% التكلفة .ج



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٥٨

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 لیبیا
  )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(
         )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
         إغالق المشاریع التجاریة.٢
         )سنوات(المدة .أ

         )من العقار(% التكلفة .ب
         )من الدوالرسنت (نسبة األموال المسترجعة .ج

 

 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٥٩

 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 األراضي الفلسطینیة

  )الترتیب(ملخص التصنیفات 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(
  7.2 7.2 7.2 7.2    حجم الحكومة.١
  (25.4)4.3 (25.4)4.3 (25.4)4.3 (25.4)4.3 (25.4)4.3 (25.4)4.3 (23.6)4.8 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

لتحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج ا.ب
         المحلي 

         المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (15)10.0 (15)10.0 (15)10.0 (15)10.0 (15)10.0 (15)10.0 (15)10.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 6.3 6.5 6.7 6.7 7.4    القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 5.0 5.8 5.8 5.8     التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة.أ

 5.0 5.0 5.8 5.8     تكامل النظام القانوني.ب
 8.6 8.8 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.6 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  عدد اإلجراءات.١
 9.7 9.5 9.5 9.5 9.4 9.3 9.3  )باألیام(الوقت .٢
 9.0 9.8 9.8 9.8 9.7 9.6 9.6  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 6.4 6.4 6.4 6.3 6.0 6.0 6.0 6.0 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2  عدد اإلجراءات.١
 6.8 6.8 6.8 6.4 5.6 5.6 5.6  )باألیام(الوقت .٢
 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
  9.1 9.0 9.1 8.4    األموال الصحیحة. ٣
         نمو األموال.أ

 (3.1)8.8 (3.2)8.7 (3.2)8.7 (3.2)8.7 (3.2)8.7 (1.0)9.6 (1.7)9.3 (2.1)9.2 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
 (2.8)9.4 (2.9)9.4 (3.7)9.3 (2.8)9.4 (9.9)8.0 (1.8)9.6 (3.5)9.3 (5.7)8.9 في السنوات األخیرة: ضخمالت.ج
         حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
         حریة التجارة الدولیة.٤
         الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

         من قطاع التجارة(%ى التجارة عائدات الضرائب المفروضة عل.١
         معدل التعرفة المتوسطة.٢
         اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
         معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
         ضوابط رأس المال.ج
  6.2 6.1 6.3 5.9    قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
  7.7 7.5 7.5 6.3 6.3 5.8 5.8 قوانین سوق االئتمان.أ

  10.0 10.0 10.0     ملكیة البنوك.١
         منافسة البنوك األجنبیة.٢
 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
 3.8 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1.7 1.7 الحصول على االئتمان.٤
 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0   مؤشر الحقوق القانونیة.٥
 6.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0   مؤشر معلومات االئتمان.٦
  7.0 7.0 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 قوانین سوق العمل.ب
  6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 مؤشر صعوبة التوظیف. ١
  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
  5.3 5.3 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

  2.5 2.5 7.5 7.5 7.5 7.5  )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
 3.9 3.8 3.9 3.9 3.9 3.5 3.4 3.4 قوانین المشاریع التجاریة.ج
 7.7 7.7 7.7 7.8 7.9 7.1 6.7 6.7 بدء مشروع تجاري.١
 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.1 4.1  عدد اإلجراءات.أ

 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 5.5 5.5  )باألیام(المدة .ب
 8.9 8.9 8.9 9.3 9.2 8.8 9.0  )فردمن دخل ال(% التكلفة .ج
 9.6 9.6 9.6 9.6 9.9 9.9 8.3  )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغالق المشاریع التجاریة.٢
         )سنوات(المدة .أ

         )من العقار(% التكلفة .ب
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ) الدوالرسنت من(نسبة األموال المسترجعة .ج

 
 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٦٠

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 الصومال
  )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(
  7.8       حجم الحكومة.١
  (10.7)8.6       استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج .ب
 المحلي 

      
 

 

         المشاریع واإلستثمارات الحكومیة .ج
  (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0 (35)7.0   أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.5 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 اسیةالتدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السی.أ

 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 3.3 تكامل النظام القانوني.ب
         القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
         عدد اإلجراءات.١
         )باألیام(الوقت .٢
         )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
         جراءات القانونیة للعقودتطبیق اإل.د
         عدد اإلجراءات.١
         )باألیام(الوقت .٢
         )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
         األموال الصحیحة. ٣
         نمو األموال.أ

         اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
         في السنوات األخیرة: التضخم.ج
  10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 یة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیةحر.د
  5.0 5.0 5.0 4.4 6.5 5.0 5.0 حریة التجارة الدولیة.٤
         الضرائب المفروضة على التجارة الدولیة.أ

         من قطاع التجارة(%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
         توسطةمعدل التعرفة الم.٢
         اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  10.0 10.0 10.0 8.9 3.1 0.0 0.0 ضوابط رأس المال.ج
         قانون االئتمان والعمل والمشاریع التجاریة.٥
         مانقوانین سوق االئت.أ

         ملكیة البنوك.١
         منافسة البنوك األجنبیة.٢
         معدالت نسبة الفوائد السلبیة/ضوابط نسبة الفوائد.٣
         الحصول على االئتمان.٤
         مؤشر الحقوق القانونیة.٥
         مؤشر معلومات االئتمان.٦
         قوانین سوق العمل.ب
          مؤشر صعوبة التوظیف.١
         مؤشر التشدد في ساعات العمل.٢
         مؤشر صعوبة  الطرد من العمل.٣
         )من الراتب(% التكلفة الموصى بھا للتوظیف  .أ

         )أسابیع األجور(التكلفة الموصى بھا لفصل موظف من العمل .ب
  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 التجنید اإلجباري. ٤
         قوانین المشاریع التجاریة.ج
         بدء مشروع تجاري.١
         عدد اإلجراءات.أ

         )باألیام(المدة .ب
         )من دخل الفرد(% التكلفة .ج
         )من دخل الفرد(% الحد األدنى لرأس المال .د
         إغالق المشاریع التجاریة.٢
         )سنوات(المدة .أ

         )من العقار(% التكلفة .ب
         )سنت من الدوالر(نسبة األموال المسترجعة .ج

 

 .أسفل=  ▼، ثابت=  ■ ، أعلى=  ▲.السابق األداء على ولیس 2012 لعام األولیة البیانات على اإلتجاه یقوم*



 / ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان یشفریدر مؤسسة

٦١

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2002 الجمھوریة العربیة السوریة
 (14)5.5 )الترتیب(ملخص التصنیفات 

 التصنیف
 )البیانات(

5.6(18) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.0(15) 
 التصنیف

 )البیانات(

5.8(16) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.1(15) 
 التصنیف

 )البیانات(

6.1(16) 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(

 
 التصنیف

 )البیانات(
  6.4 7.0 6.7 7.0 6.5 5.6 4.9 حجم الحكومة.١
  (12.4)8.1 (12.4)8.1 (16.7)6.9 (16.5)6.9 (17.2)6.7 (16.6)6.9 (17.1)6.8 استھالك اإلنفاق الحكومي العام .أ

التحویالت والمساعدات المالیة كنسبة مئویة إلجمالي الناتج .ب
  (4.3)9.0 (4.3)9.0 (3.8)9.1 9.5     المحلي 

 

  2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 مشاریع واإلستثمارات الحكومیة ال.ج
  (22)9.0 (22)9.0 (22)9.0 (20)10.0 (27.5)8.0 (27.5)8.0 (27.5)8.0 أعلى معدل للضرائب الھامشیة.د
 5.5 5.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 القانون التجاري واالقتصادي وحقوق الملكیة.٢
 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 القانون والعملیة السیاسیةالتدخل العسكري في سیادة .أ

 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 تكامل النظام القانوني.ب
 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.1 6.1 القیود التنظیمیة المفروضة على بیع األمالك الثابتة.ج
 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5  عدد اإلجراءات.١
 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7  )باألیام(الوقت .٢
 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 تطبیق اإلجراءات القانونیة للعقود.د
 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7  عدد اإلجراءات.١
 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3  )باألیام(الوقت .٢
 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9  )من قیمة العقار(% التكلفة .٣
   6.6 6.6 6.0 6.9 6.2 7.8 األموال الصحیحة. ٣
   (3.6)9.3 (3.9)9.2 (3.6)9.3 (3.2)9.4 (12.9)7.4 (12.4)7.5 نمو األموال.أ

  (5.3)7.9 (5.4)7.8 (5.2)7.9 (4.8)8.1 (2.5)9.0 (2.8)8.9 (2.8)8.9 اإلنحراف المعیاري في التضخم.ب
-)10.0 في السنوات األخیرة: التضخم.ج

0.1) 8.6(7.2) 9.2(3.9) 6.9(15.7) 9.4(2.9) 9.1(4.4) 9.0(4.8)  

  10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 حریة امتالك حسابات مصرفیة بعمالت أجنبیة.د
  5.3 5.6 5.5 5.3 5.6 5.4 3.5 حریة التجارة الدولیة.٤
  5.2 6.0 5.6 5.2 5.2 5.2 5.2 مفروضة على التجارة الدولیةالضرائب ال.أ

من قطاع (%عائدات الضرائب المفروضة على التجارة .١
   (3.7)7.6 (3.7)7.6 (3.7)7.6 (3.7)7.6 (3.7)7.6 (3.7)7.6 التجارة

 (14.2)7.2 (14.2)7.2 (14.2)7.2 (19.6)6.1 (19.6)6.1 (19.6)6.1 (19.6)6.1 (19.6)6.1 معدل التعرفة المتوسطة.٢
 (17.0)3.2 (17.0)3.2 (17.0)3.2 (17.0)3.2 (20.3)1.9 (20.3)1.9 (20.3)1.9 (20.3)1.9 اإلنحراف المعیاري لمعدالت التعرفة .٣
 8.4 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.3 معدالت صرف العمالت في السوق السوداء.ب
  0.8 0.8 0.8 0.8 1.7 1.0 0.0 ضوابط رأس المال.ج
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 البیانات ومصادر التفسیریة المالحظات: ملحق

 ٣٩ من العربي الوطن فياالقتصادیة  الحریة تقریر في نشره تم الذي المؤشر استنباط تم
 المتوسط حساب طریق عن العام المعدل احتساب وتم ،")العناصر ("للبیانات مختلفا مصدرا

 المتوسط حساب بواسطة المناطق سجلتھا تيال العالمات استنباط وتم الخمسة، للمجاالت العام
 وحتى صفر من یتدرج معیار علىاالقتصادیة  الحریة قیاس تم وقد. مجال كل في للعناصر العام
 . االقتصادیة الحریة مستوى زیادة على المعیار في المعدل ارتفاع یشیر حیث ،١٠

 أخذھا تم الفردیة العالمات بلحسا استخدامھا تم التي والدنیا العلیا الحدود أن مالحظة ویرجى
 وبالنسبة المؤشر، یضمھا التي دولة ٢٢ من بدال أجمع العالم فياالقتصادیة  الحریة تقریر من

 الحدود استنباط تم فقد ،العالمیةاالقتصادیة  الحریة تقریر في استخدامھا یتم لم التي للمتغیرات
 لفظ استخدمنا وقد. العالمیةاالقتصادیة  ةالحری تقریر شملھا دولة ١٥٢ تقاریر من والدنیا العلیا

 بعض في بسیطة اختالف نسبة لوجود نظرا والدنیا العلیا اإلقلیمیة الحدود من بدال" عالمي"
 . العربیة الدول بین العناصر

 

 التجاریة والمشاریع والضرائب النفقات: الحكومة حجم األول المجال

 اإلجمالي الستھالكل كنسبة العام الحكومي اإلنفاق استھالك  -أ

 االستھالك لنفقات كنسبة والنھائي العام الحكومي االستھالك نفقات العنصر/ المكون ھذا یقیس
 العنصر ھذا حساب طریقة استنتاج تم وقد ،)اإلجمالي باالستھالك سابقا عرفت التي (النھائي

 االستھالك معدل وھو Vi.10) (في مضروبة) Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin: (القانون باستخدام
 الحد تمثل Vmin) (و )Vmax( أن حین في النھائي، لالستھالك كنسبة الدولة لتلك الفعلي الحكومي

 العام بیانات استخدام وتم. التوالي على% ٦و% ٤٠ بـ قیمھا حددت والتي األدنى والحد األعلى
 األدنى والحد األعلى دالح قیمة الستنباط العالمیةاالقتصادیة  الحریة تقریر في الواردة م١٩٩٠

 لالستھالك بالنسبة أعلى حكومي إنفاق معدل حققت التي الدول حصلت وقد العنصر، لھذا
 . أقل درجات على النھائي

 األمم ،)اإلنترنت شبكة على (م٢٠١١ العالم تطور مؤشرات ،)م٢٠١٣ (الدولي البنك: المصدر
 ). اإلنترنت شبكة على (٢٠١٣ المتحدة

 

  المحلي الناتج إلجمالي كنسبة المالیة المساعداتو التحویالت -ب

 المحلي للناتج كنسبة األخرى والتحویالت الحكومیة المالیة المساعدات العنصر ھذا یحسب
 – Vmax – Vi) / (Vmax: (القانون باستخدام العنصر ھذا حساب معدل استنباط تم وقد اإلجمالي،

Vmin (في مضروبة) (10.Vi المحلي الناتج إلى المالیة والمساعدات ویالتالتح نسبة قیمة وھي 
 بـ قیمھا حددت والتي األدنى والحد األعلى الحد تمثل (Vmin) و Vmax) (أن حین في اإلجمالي،

 الحریة تقریر في الواردة م١٩٩٠ العام بیانات استخدام وتم. التوالي على% ٠٫٥و% ٣٧٫٢
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 الدول حصلت وقد العنصر، لھذا األدنى الحدو األعلى الحد قیمة الستنباط العالمیةاالقتصادیة 
 للناتج بالنسبة األخرى والتحویالت الحكومیة المالیة المساعدات في أعلى نسبا حققت التي

 . أقل درجات على المحلي اإلجمالي

 ). م٢٠١٣ (وھول ولوسون جوارتني،: المصدر

 

  الحكومیة واالستثمارات المشاریع -ج

 االستثمار من كسھم الحكومي االستثمار حساب) أ (طریق عن العنصر ھذا معدل حساب تم
 الدولة، تدیرھا التي المشاریع من تحصیلھ یتم الذي اإلنتاج وسھم وتركیب عدد) ب (و اإلجمالي

 أقل ومشاریعا اإلجمالي االستثمار كنسبة أقل حكومیة استثمارات لدیھا التي الدول حصلت وقد
 . أعلى درجات على تحصل الدولة تدیرھا

 ). م٢٠١٣ (وھول ولوسون جوارتني،: المصدر

 

  الھامشیة للضرائب معدل أعلى -د

 التي والحدود) الفردي المعدل (الھامشیة الدخل ضرائب معدالت أعلى العنصر ھذا یحسب 
 الدخل لضرائب أعلى معدالت لدیھا التي الدول حصلت وقد المعدالت، ھذه علیھا تنطبق

 المصفوفة إلیھ تشیر كما أقل تقدیمات على األدنى الدخل ودحد على أثرت والتي الھامشیة
 . أدناه الموضحة

 

 )أمریكي دوالر ١٩٨٤ -١٩٨٢ (الھامشیة المعدالت أعلى علیھا تنطبق التي الدخل حدود

 معدالت أعلى
 الضرائب
 الھامشیة

 من أقل
٢٥٫٠٠٠ 

 دوالر

٢٥٫٠٠٠- 
 دوالر ٥٠٫٠٠٠

٥٠٫٠٠٠- 
١٥٠٫٠٠٠ 

 دوالر

 من أعلى
١٥٠٫٠٠٠ 

 دوالر
 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ من أقل
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 
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 معدالت أعلى
 الضرائب
 الھامشیة

 من أقل
٢٥٫٠٠٠ 

 دوالر

٢٥٫٠٠٠- 
 دوالر ٥٠٫٠٠٠

٥٠٫٠٠٠- 
١٥٠٫٠٠٠ 

 دوالر

 من أعلى
١٥٠٫٠٠٠ 

 دوالر
٢ ٢ ١ ٠ %٦٥ -%٦١ 
١ ١ ٠ ٠ %٧٠ -%٦٦ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ %٧٠ من أعلى
  

 المالیة وزارة جیبوتي، ؛)٢٠١٢ -٢٠٠٩ ،٢٠٠٧ (دیلویت اإلقتصادي، اإلستثمار دلیل دة،المتح األمم: المصدر
 وتر برایس موریتانیا، ؛)٢٠١١ (جي أم بي كي ؛)٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٣ (یونغ آند إرنست ؛)٢٠١١(

 . العالمي التطور مؤشرات ،)٢٠١٣ -٢٠٠٥ عدیدة، سنوات (العالمي البنك ؛)٢٠١١ (كوبرز ھاوس

 

 الملكیة حقوق وضمان واالقتصادي التجاري القانون  لثانيا المجال

  السیاسیة والعملیة القانون سیادة في العسكري التدخل  -أ

ى  العنصر  ھذا یقوم اطرة  عنصر  عل یة  المخ ي  العسكریة  (السیاس دلیل  من ) السیاسة  ف دولي  ال  ال
اطر ة، للمخ ذي الوطنی یس ال دى یق دخل م ة ت كریة العملی ي العس ة ف را: "السیاس ل ألن نظ  العم
ن  یحد  ھامشي،  بمستوى  ولو تدخلھ فإن اختیارا، لیس العسكري ة،  المسؤولیة  م د  الدیمقراطی  وق

ون  قد خارجي، أو داخلي لتھدید نتیجة العسكري التدخل یكون ور  یك ى  مؤشرات  ظھ اكل  عل  مش
 العسكري  الحكم نظام فإن الطویل، المدى وعلى. شامل عسكري احتالل أو ضمنیة صعوبات أو

ا  سیعمل  ى  غالب ن الحد  عل ة  م ل  فعالی ومي،  العم اد، فینتشر  الحك أ  الفس ة  وتنش ھلة لیست  بیئ  بالس
 معیار وفق العسكري التدخل القطریة للمخاطر الدولي الدلیل ویقیس". األجنبیة التجاریة لألعمال

درجات ة بت ن  مختلف فر م ى ص یر  ،٦ وحت ة وتش ى  القیم ھ األعل ى فی دني  إل بة ت ورة  نس  الخط
 . ١٠ إلى صفر من آخر معیار إلى القیام ھذه تحویل ذلك بعد وتم ملة،المحت

 ).  عدیدة سنوات (أس آر بي مجموعة: المصدر

 

  القانوني النظام تكامل -ب

 الدولي الدلیل من) والنظام القانون (١ السیاسیة المخاطرة عنصر على العنصر ھذا یقوم
 وكل للمخاطرة، واحدا عنصرا یكونان مقیاسین على ١ العنصر ویقوم. القطریة للمخاطر
 قوة تقییم على" للقانون "الفرعي العنصر ویعمل اإلجمالي، نصف یساوي فرعي عنصر

 الشعب تقید بتقییم" للنظام "الفرعي العنصر یقوم حین في القانوني، النظام وموضوعیة
 مختلفة بتدرجات ارمعی وفق والنظام القانون القطریة للمخاطر الدولي الدلیل ویقیس". بالقانون

 ذلك بعد وتم المحتملة، المخاطرة نسبة تدني إلى األعلى القیمة تشیر حیث ،٦ حتى صفر من
 . ١٠ حتى صفر من بتدرجات آخر معیار إلى القیم ھذه تحویل

   ).عدیدة سنوات (أس آر بي مجموعة: المصدر
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  الثابتة األمالك بیع على المفروضة التنظیمیة القیود -ج

 الدولي، البنك من التجاریة األعمال بممارسة المتعلقة البیانات مجموعة على العنصر ھذا یقوم 
 العالمي البنك ویستخدم األمالك، بتسجیل الخاصة والتكلفة المستغرق والوقت الخطوات ویقیس

 تم – تجاریة مدینة أكبر في ومبنى أرض قطعة شراء في یرغب أعمال لرجل قیاسیة حالة"
 مثل المواد بعض التكلفة وتتضمن". بالملكیة متعلقة خالفات أیة علیھا ولیست امسبق تسجیلھا

 أو العقار لسجل دفعھا یتم أخرى مبالغ وأیة الدمغة، ورسوم الملكیة، نقل وضرائب الرسوم،"
 لقیمة مئویة كنسبة التكلفة عن التعبیر ویتم. المحاماة مكاتب أو العامة الوكاالت أو بالعدل الكاتب

 .  مرة خمسین الواحد الفرد دخل تعادل الملكیة قیمة أن افتراض على ر،العقا

 

) Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin: (القانون باستخدام العنصر ھذا حساب معدل استنباط وتم
 لقیمة مئویة كنسبة والتكلفة المستغرق والوقت الخطوات تمثل وھي Vi.10) (في مضروبة

) Vmin (كانت بینما% ٣٠٫٤و یوما ٩٥٦ إجراءا، ٢١٫٠ ادلتع) Vmax (وكانت. الملكیة/ العقار
) Vmin (من أقل قیما حققت التي الدول وحصلت%. ٠٫١ و یوم، ١٫٠ و إجراء، ١٫٠ تعادل
 . صفر على) Vmax (من أعلى قیما حققت التي الدول حصلت بینما درجات، ١٠ على

 .اإلجراءات عدد .١

 ).باألیام (الوقت .٢

 ) العقار قیمة من (% التكلفة .٣

  .التجاریة األعمال بممارسة الخاصة البیانات قاعدة ،)٢٠١٣ -٢٠٠٤ عدیدة، سنوات (الدولي البنك: المصدر

 

  للعقود القانونیة اإلجراءات تطبیق -د

ال  بممارسة  المتعلقة البیانات مجموعة على العنصر ھذا یقوم ة  األعم ن  التجاری ك  م دولي،  البن  ال
ة  "العنصر  ھذا ویقیس ق  فعالی ود  تطبی ن  العق اع  خالل  م ة  اتب زاع  تطور  نظری ى  ن ع  عل لعة  بی  س
ة  ع معین ت وتتب ة الوق دد والتكلف راءات وع ي اإلج تم  الت ا ی ذ اتخاذھ ة من ام لحظ دعي قی ع الم  برف
ى  قضیة دفع  وقت  إل ي  ال د ". الفعل م  وق تنباط  ت دل  اس اب  مع ذا  الحس انون  باستخدام  العنصر  لھ  الق
ل  وھي  Vi.10) (في  ضروبةم) Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin: (التالي  والوقت  اإلجراءات  تمث

ة  حددت وقد الدفع، مستحق للدین مئویة كنسبة والتكلفة المستغرق  إجراء،  ٥٨٫٠ بـ ) Vmax (قیم
ا، ١٫٤٥٩و ي ،%٢٢٧٫٣ و یوم ین ف ددت ح ـ) Vmin (ح راء، ١٤٫٠ ب ا ١٠٩٫٠ و إج  یوم
لت%. ٥٫٥و دول وحص ي ال ت الت ا حقق ل قیم ن أق ى) Vmin (م ا ات،درج ١٠ عل لت بینم  حص

 . صفر على) Vmax (من أعلى قیما حققت التي الدول
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 .اإلجراءات عدد .١

 ).باألیام (الوقت .٢

 ) العقار قیمة من (% التكلفة .٣

  .التجاریة األعمال بممارسة الخاصة البیانات قاعدة ،)٢٠١٣ -٢٠٠٤ عدیدة سنوات (الدولي البنك: المصدر

 

 حةالصحی األموال إلى الوصول الثالث المجال

  األموال نمو -أ

 العنصر ھذا ویقیس األموال، إمداد في النمو معدل لحساب M1 األموال نمو أرقام استخدام تم
 الناتج في السنوي النمو بدون األخیرة الخمس السنوات خالل االموال إمداد في النمو معدل

 العنصر لھذا لحسابا معدل استنباط تم وقد. األخیرة العشر السنوات في الفعلي اإلجمالي المحلي
 تمثل وھي Vi.10) (في مضروبة) Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin: (التالي القانون باستخدام
 لحساب تعدیلھا مع األخیرة الخمس السنوات خالل األموال إمداد في السنوي النمو معدل متوسط
 قیم حددت قدو الماضیة، العشر السنوات خالل الفعلي اإلجمالي المحلي الناتج في النمو معدل

)Vmin (و) Vmax (النمو مع األموال في النمو معدل تعادل وإذا. التوالي على% ٥٠و بصفر 
 العشر السنوات خالل الفعلي اإلجمالي المحلي الناتج نمو أي (الفعلي للناتج المدى طویل

 من أعلى األموال إمداد في النمو معدل كان وإذا درجات، ١٠ على تحصل الدولة فإن ،)األخیرة
 تحصل حین في درجات، ١٠ من أقل على الدولة تحصل الفعلي، للناتج المدى طویل النمو
 . صفر على% ٥٠ من أعلى قیما تحقق التي الدول

 ). اإلنترنت شبكة على (٢٠١١ العالم تطور مؤشرات ،)م٢٠١٣ (الدولي البنك: المصدر

 

  التضخم في المعیاري االنحراف -ب

 التالي القانون استخدام وتم العنصر، لھذا للتضخم كمقیاس لمستھلكا أسعار مؤشر استخدام تم
) Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin: (دولة لكل ١٠ إلى صفر من مقسم للتصنیف معیار لتحدید

 خالل السنوي التضخم معدل في للدولة المعیاري االنحراف ذلك ویمثل Vi.10) (في مضروبة
 وإذا. التوالي على% ٢٥ و بصفر) Vmax (و) Vmin (ةقیم تحدید وتم األخیرة، الخمس السنوات

 على الدولة تحصل الماضیة، الخمس السنوات خالل التضخم معدل في انحراف ھناك یكن لم
 الدولة، علیھا تحصل التي النسبة قلت كلما أعلى، التضخم في االختالف نسبة كانت وكلما ،١٠

 . صفر على% ٢٥ من أعلى معیاري انحراف لدیھا التي الدول وتحصل

 الدولي النقد صندوق ؛)اإلنترنت شبكة على (٢٠١١ العالم تطور مؤشرات ،)٢٠١٣ (الدولي البنك :المصدر
 الشرق: اإلقلیمیةاالقتصادیة  التوقعات) ٢٠١٣ ،٢٠١٢ ،٢٠١١ ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٦(

 ). ٢٠١٣ (آسیا ووسط األوسط
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 األخیرة السنوات في: التضخم -ج

 معیار تحدید استنباط تم وقد العنصر، لھذا للتضخم كمقیاس المستھلك أسعار شرمؤ استخدام تم
 – Vmax – Vi) / (Vmax: (التالي القانون بواسطة دولة لكل ١٠ إلى صفر من مقسم للتصنیف

Vmin (في مضروبة) (10.Vi السنة خالل التضخم معدل في االنحراف معدل ذلك ویمثل 
 نسبة كانت وكلما. التوالي على% ٥٠ و بصفر) Vmax (و) Vmin (قیمة تحدید وتم األخیرة،
 معدل لدیھا التي الدول وتحصل الدولة، علیھا تحصل التي النسبة زادت كلما أقل، التضخم
 . صفر على% ٥٠ من أعلى انحراف

 الدولي النقد صندوق ؛)اإلنترنت شبكة على (٢٠١١ العالم تطور مؤشرات ،)٢٠١٣ (الدولي البنك: المصدر
 الشرق: اإلقلیمیةاالقتصادیة  التوقعات) ٢٠١٣ ،٢٠١٢ ،٢٠١١ ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٦(

 ).٢٠١٣ (آسیا ووسط األوسط

 
  أجنبیة بعمالت مصرفیة حسابات امتالك حریة -د

 الدولة فإن قیود، أیة بدون ودولیا داخلیا أجنبیة مصرفیة حسابات بامتالك مسموحا كان إذا
 أو فقط داخلیا أجنبیة مصرفیة حسابات بامتالك مسموحا كان وإذا درجات، ١٠ على تحصل
 . درجات خمس على تحصل الدولة فإن العكس،

 . العمالت صرف وقیود العمالت صرف ترتیبات ،)٢٠١٢ إلى ٢٠٠٤ (الدولي النقد صندوق: المصدر

 
  الدولیة التجارة حریة  :الرابع المجال

 الدولیة التجارة على المفروضة الضرائب  -أ

 ) التجارة قطاع من (% التجارة على المفروضة الضرائب عائدات -١

 على مئویة كنسبة الدولیة التجارة على المفروضة الضرائب الفرعي العنصر ھذا یقیس
 بواسطة ١٠ إلى صفر من یتدرج الذي الحساب معدل استنباط تم وقد والواردات، الصادرات

 العائدات ذلك ویمثل) Vi.10 (في مضروبة) Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin: (التالي القانون
 الصادرات عائدات من كحصة الدولیة التجارة على المفروضة الضرائب من المشتقة

 نسبة كانت فكلما التوالي، على% ١٥ و بصفر) Vmax (و) Vmin (قیمة تحدید وتم والواردات،
 كلما لواردات،وا الصادرات من كحصة أعلى الدولیة التجارة على المفروضة الضرائب
 من أعلى قیمة على تحصل التي الدول وتحصل الدولة، علیھا تحصل التي الدرجة انخفضت

 . صفر على% ١٥
 ) ٢٠١٣ (ولوسون وھول، جوارتني،: المصدر

 



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٦٨

  المتوسطة التعرفة معدل  -٢
 تدریجي معیار اشتقاق تم وقد التعرفة، لمعدالت المرجح غیر المؤشر الفرعي العنصر ھذا یقیس
 – Vmax – Vi) / (Vmax: (التالي القانون بواسطة الدول لتصنیف عشرة إلى صفر من مقسم
Vmin (في مضروبة) 10.Vi (قیمة تحدید وتم الدولة، لتلك المتوسطة التعرفة معدل ذلك ویمثل 

)Vmin (و) Vmax (كلما أعلى، المتوسطة التعرفة كانت فكلما التوالي، على% ٥٠ و بصفر 
 المتوسطة التعرفة معدل یكون التي الدول وتحصل الدولة، علیھ تحصل الذي المعدل انخفض
 . صفر على% ٥٠ من أعلى بھا الخاص
 العالمیة التجارة منظمة العالم؛ تطور مؤشرات ،)٢٠١٣ -٢٠٠٥ عدیدة، سنوات (الدولي البنك: المصدر

 ). ٢٠١٣ (ولوسون وھول، جوارتني،). ٢٠١٢ -٢٠٠٦ عدیدة سنوات(

 

  التعرفة لمعدالت المعیاري رافاالنح -٣
 تدریجي معیار اشتقاق تم وقد التعرفة، لمعدالت المعیاري االنحراف الفرعي العنصر ھذا یقیس
 – Vmax – Vi) / (Vmax: (التالي القانون بواسطة الدول لتصنیف عشرة إلى صفر من مقسم
Vmin (في مضروبة) 10.Vi (وتم الدولة، بتلك تعرفةال لمعدالت المعیاري االنحراف ذلك ویمثل 
 تفاوت لدیھا التي الدول وتحصل التوالي، على% ٢٥ و بصفر) Vmax (و) Vmin (قیمة تحدید
 أعلى معیاري انحراف لدیھا التي الدول وتحصل أقل، درجات على التعرفة معدالت في أكبر
 . صفر على% ٢٥ من

 ). ٢٠١٢ -٢٠٠٦ عدیدة سنوات (لمیةالعا التجارة منظمة ؛)٢٠١٢ (ولوسون وھول، جوارتني،: المصدر

  السوداء السوق في العمالت صرف معدالت -ب
 في لھا الموازیة الصرف ومعدالت الرسمیة، الصرف معدالت بین الفرق العنصر ھذا یقیس

 القانون بواسطة الدول لتصنیف ١٠ إلى صفر من تدریجي معیار اشتقاق تم وقد. السوداء السوق
 على الزائد المبلغ ذلك ویمثل) Vi.10 (في مضروبة) Vmax – Vi / ()Vmax – Vmin: (التالي

% ٥٠ و بصفر) Vmax (و) Vmin (قیمة تحدید وتم بالدولة، السوداء السوق في الصرف معدالت
 ،١٠ على الدولة تحصل السوداء، السوق في للصرف معدالت ھناك یكن لم وإذا التوالي، على

 وتحصل الدولة، علیھا تحصل التي الدرجة انخفضت كلما ،كبیرا المعدلین بین الفرق كان وكلما
 . صفر على% ٥٠ من أعلى قیما تحقق التي الدول
 ). ٢٠١٣ ،٢٠١٢ ،٢٠١١ ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٧/٠٨ ،٢٠٠٦/٠٧ ،٢٠٠٥/٠٦ ،٢٠٠٣ (المالیة األبحاث: المصدر

 

  المال رأس ضوابط ج

 ١٣ یتناول حیث المال، برأس قةالمتعل المعامالت على المفروضة القیود العنصر ھذا یقیس
 معیار اشتقاق تم وقد الدولي، النقد صندوق بحسب المال لرأس الدولیة الضوابط من نوعا

 المفروضة غیر الضوابط عدد حساب خالل من الدول لتصنیف ١٠ إلى صفر من مقسم تدریجي
 . ١٠ في النتیجة ضرب ثم ومن للضوابط اإلجمالي للعدد مئویة كنسبة

 .العمالت صرف وقیود العمالت صرف ترتیبات حول الدولي التقریر ،)٢٠١٢ -٢٠٠٤ (الدولي النقد صندوق : المصدر
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   التجاریة والمشاریع والعمل االئتمان قانون :الخامس المجال

  االئتمان سوق قوانین  -أ

  البنوك ملكیة -١

 ذات البنوك في رفیةالمص للودائع المئویة النسبة على الفرعي العنصر ھذا حساب معدل یقوم
 ١٠ على تحصل الدولة فإن ،%١٠٠ و% ٩٥ بین الودائع نسبة تكون وعندما الخاصة، الملكیة

 ٨ على تحصل الدولة فإن ،%٩٥و% ٧٥ بین الخاصة الودائع إجمالي یتراوح وعندما درجات،
 ٥ على الدول تحصل ،%٧٥و% ٤٠ بین الخاصة الودائع نسبة تتفاوت وعندما درجات،
 درجتین على الدولة تحصل ،%٤٠و% ١٠ بین الخاصة الودائع نسبة كانت وعندما درجات،

 إجمالي من% ١٠ من أقل الخاصة الودائع نسبة كانت إذا صفر على الدولة وتحصل فقط،
 . بالبنك الودائع

 ؛)٢٠١٣ (بجیبوتي المركزي البنك ؛)٢٠١٣ (القمر بجزر المركزي البنك ؛)٢٠١١ (البنك منظور: المصدر
 ). ٢٠١٢ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٣ (الدولي البنك مجموعة ؛)٢٠١٣ (بموریتانیا المركزي بنكال

 

  األجنبیة البنوك منافسة -٢

 ذات للبنوك البنكیة لألصول المئویة النسبة: اثنین متغیرین على الفرعي العنصر ھذا یقوم
 المصرفیة األعمال لمزاولة تراخیص على للحصول المرفوضة الطلبات وعدد األجنبیة، الملكیة

 تراخیص على الحصول لطلبات اإلجمالي للعدد مئویة كنسبة أجنبیة جھات من التجاریة
 أغلب أو جمیع باعتماد الدولة قامت وإذا. أجنبیة جھات من استقبالھا تم التي تجاریة مصرفیة
 حصة تمتلك األجنبیة البنوك تلك وأصبحت أجنبیة، بنوك من تراخیص إلصدار المقدمة الطلبات

 للجدول طبقا أعلى درجات على تحصل الدولة فإن المصرفي، القطاع أصول من بیرةك
 . أدناه الموضح

 

 )الطلبات/ المرفوضة الطلبات (األجنبیة للبنوك التراخیص إصدار رفض معدل

 ١٠٠ -%٥٠ %٤٩ -%٠ %٠% 

٥ ٨ ١٠ %١٠٠ -%٨٠ 

٤ ٧ ٩ %٧٩ -% ٤٠ 

 
 البنك أصول

 كحصة األجنبي
 إجمالي من

 في األصول
 ٣ ٦ ٨ %٣٩ -% ٠ المصرفي القطاع

 

 ).٢٠١٢ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٣ (الدولي البنك مجموعة: المصدر



 ٢٠١٣التقریر السنوي :  في العالم العربياالقتصادیةالحریة / 

 فریزر معھد / الدولیة البحوث مؤسسة/  ناومان فریدریش مؤسسة

٧٠

  السلبیة الفوائد نسبة معدالت/ الفوائد نسبة ضوابط  -٣

 بدون اإلقراض فوائد معدل أي (الفعلیة الفائدة نسبة: اثنین متغیرین على الفرعي العنصر ھذا یقوم
 اإلقراض فوائد معدالت بین والفرق) المستھلك أسعار مؤشر طةبواس حسابھ تم الذي التضخم

 بواسطة البدایة منذ الفوائد معدالت تحدید ویتم إیجابیة، الفعلیة الفائدة نسبة تكون فعندما واإلیداع،
 الدولة تحصل ،)اإلیداع فوائد نسبة من أعلى% ٨ من أقل القروض فوائد نسبة أي (السوق قوى
 وكان ،%)٥ من أقل (الشيء بعض سلبیة أحیانا الفعلیة المعدالت تكون وعندما درجات، ١٠ على

 یكون وعندما درجات، ٨ على الدولة تحصل أكثر، أو% ٨ واإلقراض اإلیداع معدالت بین الفارق
 فوائد معدل بین والفارق واحد، رقم من مبلغا تكون بحیث دائم بشكل سلبیا القروض فوائد معدل

 المعدالت تكون وعندما درجات، ٦ على تحصل الدولة فإن أعلى، أو% ١٦ والقروض اإلیداع
 واإلیداع اإلقراض فوائد معدالت بین االختالف وبلغ أكثر، أو% ١٠ بقیمة غالبا سلبیة الفعلیة

 دائما سلبیا الفعلي اإلقراض معدل یكون وعندما درجات، ٤ على الدولة تحصل أعلى، أو% ٢٤
 على الدولة تحصل أكثر، أو% ٣٢ واإلیداع اإلقراض معدل ینب الفرق وكان رقمین، مكون بمبلغ

% ٣٦ اإلیداع ومعدل اإلقراض معدل بین الفرق یكون عندما صفر على الدولة وتحصل درجتین،
 ارتفاع تسبب أو رقمین، من مكونة بمبالغ دائما سلبیة الفعلي اإلقراض معدالت وتكون أكثر أو

 . االئتمان سوق بإقصاء فعلیا التضخم

 ). ٢٠١٣(االقتصادیة  االستخبارات وحدة ؛)٢٠١٢ -٢٠٠٥ عدیدة، سنوات (الدولي البنك: المصدر

 
  االئتمان على الحصول -٤

 االئتمان معلومات ومؤشر القانونیة، الحقوق مؤشر على التالیین الفرعیین العنصرین یقوم
 . الدولي البنك من التجاریة األعمال بممارسة المتعلقة البیانات مجموعة من المستمدة

 
  القانونیة الحقوق مؤشر -أ

 بحمایة واإلفالس المصرفیة الضمانات قوانین تقوم درجة أي إلى القانونیة الحقوق مؤشر یقیس"
 جوانب ٧ المؤشر ویتضمن اإلقراض، عملیة تسھیل ثم ومن والمقرضین المقترضین حقوق
 لكل واحدة درجة تخصیص وتم". ساإلفال بقانون تتعلق جوانب ٣و القانونیة بالحقوق تتعلق
 فإن أعلى، الدرجة كانت وكلما ،١٠ إلى صفر من المؤشر درجات وتتراوح. "المؤشر في جانب

 إمكانیة لتوسیع أفضل بشكل صممت قد المصرفیة والضمانات اإلفالس قوانین أن إلى یشیر ذلك
 ". االئتمان إلى الوصول

 
  االئتمان معلومات مؤشر -ب

 وإمكانیة االئتمان، معلومات منظور على تؤثر التي القوانین االئتمان لوماتمع مؤشر یقیس"
 أو العامة االئتمان سجالت خالل من إما المتاحة االئتمان معلومات وجودة إلیھا، الوصول
 یتدرج. "المؤشر یشملھا التي الستة الجوانب من لكل واحدة درجة تخصیص تم وقد". الخاصة
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 معلومات من المزید توفر إلى تشیر فإنھا أعلى القیمة كانت ماوكل ،٦ إلى ٠ من المؤشر
 وتم". اإلقراض قرارات لتسھیل خاصة مكاتب أو عامة تسجیل مكاتب خالل من إما االئتمان

 . ١٠ إلى صفر من آخر معیار إلى ٦ إلى صفر من القیم تحویل ذلك بعد
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  العمالة سوق قوانین -ج

 التوظیف صعوبة مؤشر -١

 المھام ألداء بأجل المحددة العقود استخدام یمكن كان إذا ما) ١ (التوظیف صعوبة مؤشر یقیس"
 األدنى الحد معدل )٣ (و بأجل، المحددة للعقود التراكمیة للفترة األقصى الحد) ٢ (فقط، المؤقتة
 یتم التي المتوسطة للقیمة بالنسبة مرة ألول توظیفھ یتم الذي الشخص أو للمتدرب لألجور
 تشیر حیث (١٠٠ إلى صفر من تدریجي معیار على المؤشر قیاس ویتم". عامل لكل إضافتھا

 ،١٠ إلى صفر من تدرج إلى ذلك بعد تحویلھا تم والتي ،)تشددا أكثر قوانین إلى األعلى القیمة
 . مرونة األكثر القانون إلى االعلى القیمة تشیر حیث

 
  العمل ساعات في التشدد مؤشر -٢

 على قیود ھناك كانت إذا ما) ١: (عناصر خمسة من العمل ساعات في التشدد مؤشر یتكون"
) ٣ (األسبوع؛ نھایة عطلة خالل العمل على قیود ھناك كانت إذا ما) ٢ (اللیل، في العمل مزاولة

 لیضم العمل أسبوع تمدید كان إذا ما) ٤ (أیام؛ ٥٫٥ من یتكون أن ممكن العمل أسبوع كان إذا ما
 كانت إذا ما) ٥(و السنة؛ في شھرین لمدة) اإلضافي العمل ساعات شامال (أكثر أو ساعة ٥٠

 بـ اإلجابة األسئلة، ھذه من واحد لكل". أقل أو عمل یوم ٢١ تعادل المدفوعة السنویة اإلجازة
 ١٠٠ إلى صفر من تدریجي معیار باستخدام المؤشر قیاس ویتم. تشددا أكثر قوانین تعني" ال"
 معیار إلى بعد فیما تحویلھا تم والتي ،)تشددا األكثر القوانین إلى األعلى الدرجة تشیر حیث(

 . مرونة األكثر القوانین إلى األعلى القیمة تشیر حیث ،١٠ إلى صفر من تدریجي

 
  العمل من الطرد صعوبة مؤشر -٣

 التوظیف صعوبة - أ

 الزائدة العمالة كانت إذا ما) ١: (عناصر ثمانیة من العمل من الطرد صعوبة مؤشر یتكون "
 إشعار إلى بحاجة العمل صاحب كان إذا ما) ٢ (العمال، خدمات إلنھاء كأساس بھا مسموح غیر

 كان إذا ما) ٣ (زائد، واحد عامل تخدما بإنھاء) المعنیة الحكومیة الجھات مثل (ثالث طرف
 العمالة من فردا ٢٥ تضم مجموعة خدمات بإنھاء ثالث طرف إشعار إلى بحاجة العمل صاحب
 واحد عامل خدمات إلنھاء ثالث طرف موافقة إلى یحتاج العمل صاحب كان إذا ما) ٤ (الزائدة،
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 تضم مجموعة خدمات نھاءإل ثالث طرف موافقة إلى یحتاج العمل صاحب كان إذا ما) ٥ (زائد،
 خیارات اعتبار العمل صاحب من یطلب القانون كان إذا ما) ٦ (الزائدة، العمالة من فردا ٢٥

 قوانین كانت إذا ما) ٧ (الزائدة، العمالة خدمات إنھاء قبل التدریب إعادة أو التعیین إعادة
 إعادة على تنطبق ولویةاأل قوانین كانت إذا ما) ٨(و الزائدة، العمالة على تنطبق األولویة
 القیمة تشیر حیث (١٠٠ إلى ٠ من تدریجي معیار باستخدام المؤشر قیاس ویتم". التوظیف

 إلى صفر من معیار إلى ذلك بعد تحویلھا یتم والتي ،)أعلى بدرجة القوانین تشدد إلى االعلى
 . اكبر بدرجة القانون مرونة إلى األعلى القیمة تشیر حیث ،١٠

 
  )األجور أسابیع (العمل من موظف لفصل بھا الموصى التكلفة -ب

 والغرامات الخدمة نھایة ومكافأة المسبق، اإلخطار متطلبات تكلفة "الفرعي العنصر ھذا یقیس
 ھذا ومعدل". األجور المستحقة باألسابیع عنھا معبرا زائد عامل خدمات إنھاء عند المستحقة
 طرد تكلفة ذلك ویمثل Vi.10 في مضروبة) Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin: (یساوي العنصر
 على أسبوعا٠٫٠ و أسبوعا ٣٥٩٫٧ بـ) Vmin (و) Vmax (قیمة تحدید وتم العمل، من موظف
 تحصل حین في درجات ١٠ على) Vmin (من أقل قیما حققت التي الدول وتحصل. التوالي
 . صفر على) Vmax (من أعلى قیما حققت التي الدول
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 اإلجباري التجنید -٤

 التجنید نظام بھا یوجد ال التي الدولة وتحصل اإلجباري، التجنید فترة الفرعي العنصر ھذا یقیس
 الدولة تحصل أقل، أو أشھر ستة اإلجباري التجنید مدة كانت وإذا درجات، ١٠ على اإلجباري

 شھرا، ١٨ من وأقل أشھر ٦ من أطول لفترة یمتد اإلجباري التجنید كان وإذا درجات، ٥ على
 من وأقل شھرا ١٢ من أكثر اإلجباري التجنید مدة كانت وإذا درجات، ٣ على الدولة تحصل

 اإلجباري دالتجنی مدة تزید التي الدول وتحصل واحدة، درجة على الدولة تحصل شھرا، ١٨
 . صفر على شھرا ١٨ على فیھا

تالف   :المصدر اف  ائ ال  استخدام  إیق ود  األطف د  ؛)٢٠٠٨ (الجن دولي  التجنی ال  ال د ) ٢٠١٢ (لألطف دولي  المعھ  ال
 ).٢٠١٢ ، ٢٠١١ ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٧ (االسترتیجیة للدراسات

 
  األعمال قوانین -ج

  تجاري مشروع بدء -١

 اإلجراءات عدد یتناول حیث تجاري، بمشروع البدء سھولة مدى الفرعي العنصر ھذا یقیس
 الرسوم، مثل تجاري بمشروع البدء وتكالیف اإلجراءات، تلك إلنھاء المستغرق والوقت الالزمة
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 ھذا ومعدل رسمي، بشكل تجاري بمشروع للبدء المطلوب المال لرأس األدنى الحد ومتطلبات
 عدد ذلك ویمثل Vi.10 في مضروبة) Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin: (یساوي العنصر

 الفردي، للدخل مئویة كنسبة والتكلفة ،)باألیام (إلنھاءھا المستغرق والوقت الالزمة، اإلجراءات
 بـ) Vmax (قیمة تحدید وتم الفردي للدخل مئویة كنسبة المال رأس متطلبات من األدنى والحد
 و إجراء ٢٫٠ بـ) Vmin(  وقیمة ،%٥٫١١١٫٩و% ٨٣٥٫٤و یوما، ٢٠٣٫٠ إجراء، ١٩٫٠
 ١٠ على) Vmin (من أقل قیما حققت التي الدول وتحصل%. ٠٫٠و ،%٠٫٠و یوما، ٢٫٠

 . صفر على) Vmax (من أعلى قیما حققت التي الدول تحصل حین في درجات

 اإلجراءات عدد -أ

 )باألیام (المدة -ب

 )الفردي الدخل من (% التكلفة -ج

 )الفردي الدخل من (% المال لرأس األدنى الحد -د
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 التجاریة المشاریع إغالق -٢

 تجاري مشروع إلغالق الالزمة) العقار من كنسبة (والتكلفة الوقت الفرعي العنصر ھذا یقیس
: یساوي والتكلفة الوقت ومعدل ،)الدوالر في سنت (المسترجعة لاألموا نسبة إلى باإلضافة

)Vmax – Vi( ) /Vmax – Vmin (تم فقد المسترجعة األموال لنسبة وبالنسبة. ١٠ في مضروبة 
 ذلك ویمثل ،Vi. ١٠ في مضروبة (Vmax – Vmin) / (Vi – Vmin): القانون استخدام

 ،%٧٦٫٠و سنوات، ١٠ بقیمة Vmax قیمة تحدید وتم المسترجعة، األموال نسبة والتكلفة الوقت
 %. ٠٫٠و ،%١٫٠و سنة، ٠٫٤ بـ) Vmin (وقیمة ،%٩٢٫٦و

 )بالسنوات (المدة -أ

 ) العقار من (% التكلفة -ب

 ) الدوالر في سنت (المسترجعة األموال نسبة -ج
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  :المراجع

 

مجلة . دراسة میدانیة: عناصر الحریة والنمو اإلقتصادي). ١٩٩٨(جورجیوس . ب، و ك.آیال، ه
 .٣٨ – ٣٢٧) ربیع (٣٢تطویرالمناطق 

 
في الوطن االقتصادیة الحریة ). ٢٠٠٥(اإلسماعیلي، سالم بن ناصر، آمال كارابجوفیك، وفرید ماكماھون 

منتدى  (٢٠٠٥ كالروس وكالوس شواب، تقریر التنافسیة في الوطن العربي - في أوجوستو لوبیز.العربي
 .٤١-١٢٩): ٢٠٠٥االقتصاد العالمي، 

 .<http://www.arabbanking.com>. أ ب ج العامة –ب ش ) ٢٠٠٦(المؤسسة المصرفیة العربیة 
 

أدلة جدیدة من : باشر، الحریة والنمو االقتصادياالستثمار األجنبي الم). ٢٠٠٣(سانشیز رویلز . بنغوا، م، و ب
 .٤٥-٥٢٩): سبتمبر (٣، ١٩المجلة األوروبیة لالقتصاد السیاسي . أمریكا الالتینیة

 
 .٢١١-١٩٣): خریف (٨،٢المراجعة المستقلة . استبیان: فوائد الحریة األقتصادیة). ٢٠٠٣(بیرغرین، نیكالس 

 
 – ١٩٩٠تدفقات رأس المال الخارجي والداخلي في الدول العربیة، ). ٢٠٠٦(فضل الدین . بلبل، أ، وأیتن م

 .٩٣-١٢٦٧): سبتمبر (٩، ٢٨االقتصاد العالمي . ٢٠٠٣
 

، ١١٢اختیار الجمھور . تحلیل اآلثار: الحریة والنمو االقتصادي). ٢٠٠٢(لندستورم . ، و س.كارلسون، ف
 .٤٤ – ٣٣٥): سبتمبر (٣/٤
 

التحقیق . الجدید عبر الدولة وإثبات لوحة البیانات:  واالستثمار والنموالمؤسسات). ١٩٩٨. (داوسون، ج،و
 .١٩ – ٦٠٣): أكتوبر (٣٦االقتصادي 

 
 ٣، ١٩المجلة األوروبیة لالقتصاد السیاسي . العالقة السببیة بین الحریة والنمو). ٢٠٠٣. (داوسون،ج، و

 .٩٥ – ٤٧٩): سبتمبر(
 

المجلة األوروبیة لالقتصاد . والنمو االقتصادياالقتصادیة ن الحریة العالقة بی). ٢٠٠٠(دي ھان، ج، و ستورم 
 .٤١-٢١٥: ١٦السیاسي 

 
. والنمو االقتصادياالقتصادیة مزید من األدلة على العالقة بین الحریة ). ١٩٩٨(دي ھان، وجاكوب وسایرمان 

 .٨٠ – ٣٦٣: ٩٥اختیار الجمھور 
ھل تحدث المواصفات فرقا؟ : حریة والنمو االقتصاديال.  دوكولیجاس، كریس  و مھمت علي ألوباسجوال

 .٨١-٦٠: ١، ٢٢المجلة األوروبیة لالقتصاد السیاسي 
 

. ٢٠٠٧تقریر التنافسیة العالمیة ). ٢٠٠٧(درزنایك ھانوز، مارغریتا، شریف الدیواني ش، وطارق یوسف 
 .المنتدى االقتصادي العالمي

 
األمریكیة االقتصادیة المراجعة . ل والنمو والحریة االقتصادیةالدخ). ١٩٩٧(والكر . إیستون، س، ت، و م، أ

 .٣٢ – ٣٢٨): مایو (٢، ٨٧
 .http://www.econstats.com/home<. طلب البیانات). ٢٠٠٥(قاعدة بیانات إیكونستایت 

htm< ٢٠٠٥، اعتبارا من سبتمبر. 
 

 –منا . عناصر االستراتیجیة: العربيالبادرة المالیة لخلق فرص العمل في الوطن ). غیر مؤرخ(عید فلورنسا 
 . أسید برنامج االستثمار

>http//:www.oecd.org/dataoecd/37/47/36086917.pdf < .  
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 . البنك الدولي). سبتمبر(تقریر البنك الدولي). ٢٠٠٦(النجار، دینا 
ل، روبرت إ ن جایمس جوارتني جوشوا جیم ھو. والبطالةاالقتصادیة الحریة ). ٢٠١٠(فلدمان ، ھورست 

 .٢٠١ – ١٨٧): معھد فریزر (٢٠١٠التقریر السنوي : في العالماالقتصادیة لوسون، الحریة 
. كیفیة افتتاح األسواق التجاریة من أجل الدیموقراطیة. استبدال االستبداد بالحریة). ٢٠٠٤. (جریسوولد، د، ت

 ).ینایر (٢٦تحلیل السیاسات التجاریة 
>http://www. 

freetheworld.com/papers/Griswold.pdf<. 
 

. ١٩٩٥ – ١٩٧٥: في العالماالقتصادیة الحریة ). ١٩٩٦( جوارتني، جایمس، وروبرت لوسون، والتر بلوك 
 .معھد فریزر

معھد . ٢٠٠٤التقریر السنوي : في العالماالقتصادیة الحریة ). ٢٠٠٤(جوارتني، و جایمس، وروبرت لوسون، 
 .>http://www.freetheworld.com> .فریزر

 
التقریر : في العالماالقتصادیة الحریة ). ٢٠٠٥(جوارتني، وجایمس، وروبرت لوسون، مع إریك جارتزك 
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http://www.freetheworld.com< 
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. النموذج الجدید: التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون الخلیج والدول العربیة). ٢٠٠٧(یفن ھیرتوج، ست

 .٦٨ – ٥٢: ١، ١٤سیاسة الشرق األوسط 
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