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أي جوز  إعواد  نشور ال يجووز و. محفوظوةحقووق جميع ال. معهد فريزرمحفوظة لدى  2016حقوق الطبع والنشر 

فوي المختصور  الووارد   اتقتباسوالا ةحالوإال فوي  إان خطويبودون شوتل مون اكشوتال بويي هواا التتوا  أجوزا  من 

 .المراجعاتالمقاالت و

عبوور توال  را هووم الخاصووة  يهوومووا يبدونوو  موون  را  لقوود عموول مؤلفووو هوواا التتووا  بصووور  مسووتقإة  وبالتووالي فوو ن 

هواا ال يشوير والعوامإين فيو . أو  تو أعضوا  مجإوإ إدارأو الوداعمين لإمعهود  را  أو  معهود فريوزربالضرور  عون 

أي يؤيودون أعضا  مجإإ إدارت  أو العامإين فيو  أو داعمي  أن معهد فريزر أو إلى بيي حال من اكحوال لتتا  ا

 حز  أو مرشح سياسي معين.يؤيدون أو يعارضون أي أنهم أو صدوره أو يعارضون مشروع قانون 

االسوتممار فوي سوإطنة  توروي مجوال فوي يعمل  بن ناصر اإلسماعيإي مسال عملالمؤلف الرئيسي لهاا ال نا كنظر  و

حسا  المؤشر رغوم اضوطهع  المشارتة في نفس  من أعفى فقد   المصالح تضار  فيوتفاديا لوقوع أي عمان  

 التحإيل.من بالجز  اكساسي 

 2016ديسمبر  تاريخ اإلصدار:

  ماري -نبيير جاج تصميم الغهف:

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عملالقتباس من هذا الا

 ماتماهون فريد إ رفانتتي يلغمي  البوسعيدي عزان اإلسماعيإي  ناصر بن سالمالمؤلفون: 

 2016 لعام السنوي التقرير  العربي العالم في االقتصادية الحريةالعنوان: 

 الناشر: معهد فريزر

 2016: نشرتاريخ ال

أو  http://www.freetheworld.comتووووووووووون الحصوووووووووووول عإوووووووووووى نسوووووووووووخة إلتترونيوووووووووووة مووووووووووون: يم

http://www.fraserinstitute.org 
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 معلومات الفهرسة

 -1958بن ناصر اإلسماعيإي  سالم  

 عوزان اإلسوماعيإي  ناصور بون سوالم/  2016 لعوام السنوي التقرير :العربي العالم في االقتصادية الحرية

 ماتماهون فريد  تيرفانتإ  يلغمي  البوسعيدي

 (2016طبعة ال) 8-418-88975-0-978ردمك: 
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 عن المؤلفيننبذة 

 سالم بن ناصر اإلسماعيلي

االتصوواالت والعإوووم اإلنسووانية تخصصووات شووهادات عإميووة فووي سووالم بوون ناصوور اإلسووماعيإي عإووى الوودتتور صوول ح

شوغل منصو  وأمريتيوة  بريطانية و واالقتصاد من جامعاتوالفإسفة واإلدار  إدار  اكعمال والهندسة الصناعية و

توم  1996وفي عام   1996حتى  1984خهل الفتر  من المؤسسة العامة لإمناطق الصناعية في  العضو المنتد 

توروي  االسوتممار وتنميوة الصوادرات  وفوي لعمواني لاار  والرئيإ التنفيواي لإمرتوز دمجإإ اإلنائ  رئيإ تعيين  

مجإوإ مؤسوإ ورئويإ وهوو  .الصوادرات وتنميوة االسوتممار لتوروي  العاموة لإمؤسسةرئيسا تم تعيين   2012عام 

مجإوإ إدار   وعضو فيلإسهم العالمي اكمريتية  لبرايت مجموعة فوعضو في و  الدولية البحوث مؤسسةإدار  

االقتصواد  والمقافات واإلدار   التقا  اتموضوع حولوراق البحمية ولإلسماعيإي العديد من اك. تندابمعهد فريزر 

تتوا  االحريوة هوو وتوان أحودث مؤلفاتو  والودين والتواريخ  لإشورتات المقافة المؤسسية حول خمسة تت  تما ألف 

جامعووة موون عنوو  درجووة الوودتتوراه   الوواي حوواز افووي العووالم العربووياالقتصووادية واالجتماعيووة نتائجهووا صووادية وتاالق

 .عد  شرتات في مجال الخدمات المالية والطاقةعضوية مجإإ إدار  فضه عن شغإ    ا ونيوتاسلينورمومبر

فقود   ا لوقووع أي تضوار  فوي المصوالحاالسوتممار فوي سوإطنة عموان  وتفادي و توروي مجوال فوي  ن  يعمولونظرا ك

 حسا  المؤشر رغم اضطهع  بالجز  اكساسي من التحإيل.المشارتة في أعفى نفس  من 

 

 عزان بن قاسم البوسعيدي

البحوووث مجوواالت باات الصووإة  اإلداراتفووي عوودد موون  اقتصووادي تباحووثالعموول عووزان بوون قاسووم البوسووعيدي سووبق ل

سوإطنة تنفياي لمؤسسة البحوث الدولية فوي الرئيإ منص  الا حالي   شغلهو يمان  وواالستممارات والتسويق في ع  

لإتخطوويط  العووام الموودير منصوو  يشووغل تمووا لإووربح  هووادف يوورمسووتقل وغ مرتووز دراسووات وأبحوواث هوووعمووان  و

 مون االقتصواد فوي شهاد  عإىحاصل البوسعيدي و .الصادرات وتنمية االستممار لتروي  العامة الهيئةب والدراسات

 .االستتإنديةيد إدار  اكعمال من جامعة سترامتإ ماجستير فيدرجة المان وع   في قابوإ السإطان جامعة

 

 رفانتسميغيل كي

وهوو   رمعهود فريوزصوالح البحووث الدوليوة ل جرا  الواين يقوموون بوأحود خبورا  االقتصواد رفوانتإ ميغيل  نخول تي

فوي يقووم بالتودريإ و  باسو لإالبتالوريوإ والماجستير في االقتصاد من جامعة تتساإ في  درجتيحاصل عإى 

السوتبيان السونوي تول مون المنسوق ال ةمومه رفوانتإتيتوولى قود و .مونتلاير لألعموالإتش إي سي فانيي  وتإية  تإية

معهود اسوتبيان و  2011/2012و 2010-2009و 2009-2008أعووام عهد فريزر الخوا  بشورتات التعودين لم

تقريوور و  2014و 2013و 2012و 2011و 2010و 2009 كعوووامالعالميووة  لبتوورولالخووا  بسوووق افريووزر 

وهووو يقوووم . 2015و 2014و 2013و 2012و 2011و 2010العربووي كعوووام الحريووة االقتصووادية فووي العووالم 

 روان الفرنسية.تإية نيوما لألعمال بمدينة تما يحاضر في   جامعة مونبإيي في دتتوراه  رسالةحاليا بتحضير 

 كماهونام فريد

 معهودب االقتصوادية الحريوةلألبحواث فوي مجوال  ووتور مايتول الودتتور ترسويدرجوة حاصول عإوى  متماهون فريد

 سونويةال تقواريرال نشور فوي يشوارك أو ينشور الواي  المعهودب االقتصوادية الحريوة مشروعيتولى إدار  هو و  فريزر

 الحريوةا عنووان يحمول الاي العمل وهااالشماليةا  أمريتا في االقتصادية الحريةاو االعالم في االقتصادية لحريةاا



 V       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

أبحواث دراسوات ومراتوز التوي تضوم  االقتصوادية الحريوة شوبتة بتنسويق يقوومتموا   االعربوي العوالم فوي االقتصادية

 Looking the Gift Horse inا تتا التي من بينها  المؤلفات من العديدل   .إقإيماو بإدا 90حوالي  في مستقإة

the Mouth: The Impact of Federal Transfers on Atlantic Canadaسويرال جوائز الحوائز عإوى  ا 

 Road to Growth: How Laggingا وتتووا   العامووة السياسووة لتتوو  الدوليووة التاتاريووة فيشوور أنتوووني

Economies Become Prosperous( بروتووون جووون السووابق يرلنوودياك الوووزرا  رئوويإ بقإووم قدمووةت مووع) ا 

 موع)ا Retreat from Growth: Atlantic Canada and the Negative Sum Economyا وتتوا 

 .(نوبل جائز  عإى الحائز نديلوم روبرت بقإم قدمةت
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 تقديرو شكر

 

العمل  هاالمساهمتها في خروج  الحرية أجل من ناومان فريدريش مؤسسةإلى والتقدير  شتريتوج  المؤلفون بال

اإلقإيمي لمنطقة الشرق اكوسط وشمال أفريقيا بالعاصمة اكردنية  مديرالريني  تهف  شترنخ  بالو إلى النور 

 .  لنادعمعإى ان عم  

وجيمإ غوارتني من جامعة والية معهد فريزر  بزميل أول مايتل ووتر لتل من تقديرنا عر  عن ن تالك

أن شرعنا منا قيمة  ةومعون ما قدموه من أفتارعإى  ميموديست رناساجامعة من وروبرت الوسون فإوريدا  

 .مشروعفي اإلعداد لهاا ال

 لإمعهد الداعمين  را  أو فريزر معهد عن بالضرور  عبرت والالمؤلفين هي  را  الوارد  في هاا التقرير  را اآل

 أو فريزر معهد أن إلى اكحوال من حال بيي التتا  هاا يشير وال. في  العامإين أو إدارت  مجإإ أعضا  أو

 يؤيدون أنهم أو صدوره يعارضون أو قانون مشروع أي يؤيدون في  العامإين أو إدارت  مجإإ أعضا  أو داعمي 

 .معين سياسي مرشح أو حز  أي يعارضون أو
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 المشاركين الناشرين عن نبذة

 

 الحرية أجل من ناومان فريدريش مؤسسة

نشور تعمول مون أجول  حتوميوة وغيور ربحيوة وغيور مستقإةمؤسسة  هي الحرية أجل من ناومان فريدريش مؤسسة

فوي جميوع  اتالحريو الودفاع عونبودورها فوي تشوتهر و 1958 عوام ألمانيوا فويقد تيسسوت و   الحر السياساتالقيم و

 أنحا  العالم.

 المتبووادل التسووامحالقائمووة عإووى  ورسووالتها الإيبراليووة مبوواد مسووتإهمة   منفووتح مجتمووع إيجووادإلووى  مؤسسووةالتسووعى و

 القوانون وسوياد  نسواناإل حقووق حمايوة ممولعإوى مور العصوور  اكساسوية فاهيمهوام أمبتوتحيث   االختهف وقبول

 الحيوا  فوي سووا    ؛والمسوتقبل لإحاضور المناسوبة الحإوول تقودم الإيبراليوة أن السووق واقتصاد الإيبرالية والديمقراطية

 والتودري  السياسوية واالستشاراتالتربية المدنية مجال في تمارإ المؤسسة أنشطتها المتمفة و .خاصةالأو  العامة

 .العالمحول  دولة 70 من أتمر فيخارجها و ألمانياداخل العالمي  والحوار

 www.freiheit.org: اإللتتروني الموقع

 

 الدولية البحوث مؤسسة

هوادف  وغيور حتوومي غيورمسوتقل ومرتوز دراسوات وأبحواث وهوي   2005 عوام الدوليوة البحوث مؤسسة أنشئت

  المحإيوة والعالميوة االقتصوادية القضوايا حوولوالدراسات  البحوث إجرا هدف إلى يو مانعسإطنة  في مقره لإربح

 أسواإ عإوى العاموة والشوؤوناكبحواث فوي مجواالت  إهاعم  لية المؤسسة بنتقد و .العربي العالم عإى الترتيز مع

الخبورا  والمحوررين و البواحمينالعمول لوديها مون فريوق بيفتوار ومجهوودات  سوتعانةالامون خوهل   الجمواعي العمل

عإووى و المنطقووة فووي الحتوميووة وغيوور الحتوميووة المنظمووات مووعالتعوواون التواصوول والحوور  عإووى مووع   المتعوواونين

 .فريزر معهدالتابعة ل االقتصادية الحرية شبتة فياإلقإيمي  عضوال المؤسسة وتعتبر .العالممستوى 

فووي العووالم  االقتصووادية حريووةالتووروي  لإ خووهل موون العموول وفوور  اتالموورو إيجوواد فووي مؤسسووةال رؤيووة وتووتإخ 

مسوتوى رفاهيوة عإوى سياسوات االقتصواد الحور فوي ظول اكسوواق التنافسوية أمور  قيواإ فوي مهمتها وتتممل  العربي

 من خهل إجرا  البحوث في هاا الصدد وإيصال نتائ  تإك البحوث إلى العالم.  اكفراد

 شورعتقود و  الخوا  القطواع مختإوف مؤسسوات مون المسوتوى رفيعوي أعضا  منالمؤسسة  أمنا  مجإإ يلفويت

 ثوالبحوإجورا   فويسيسواعدها مموا   البحميوة المشواريع لتسوهيل اكتواديميين البواحمين مون شبتة إقامة في المؤسسة

 .لألفراد اليومية الحيا  في تؤمر التي االقتصادية القضايا حول

 www.omanirf.org: اإللتتروني الموقع
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 فريزر معهد

 تويميروإعوهن هل دراسة وقيواإ خل المستقبل من أجياوعائهتهم و النهوض بمستوى معيشة التنديينرسالتنا هي 

 1974 عوام فريوزر معهود تيسوإ. رفواهيتهممسوتوى واالختيار عإى التجارية ورياد  اكعمال الحتومية السياسات 

أتمر مون  في نودولي شرتا  ولها الشمالية أمريتالديها أفرع في مختإف أنحا  مستقإة  وتعإيمية بحمية منظمة ووه

 والمؤسسووات والمنظموات اكفورادموون  الفآللو يةبيالضوراالسووتقطاعات  نمو المعهودأنشووطة  تمويول ويوتم .دولوة 90
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 مقدمة

 

ومومووق فيو  موضووعي  معيوارتوفير في القتصادية في العالم العربيا الحرية اتقرير ا يتممل الهدف من

الودول قودر  الموواطنين فوي مودى  قووم بقيواإلإسياسة االقتصادية المتبعة في مختإوف أنحوا  العوالم العربوي  حيوث ي

دون قيوود مفروضوة مون قبول الحتوموة اتخاا قراراتهم االقتصادية الخاصة بهم عإى اكعضا  في الجامعة العربية 

اإلصوه  يمتنو  التمييوز بوين لإسياسوة االقتصوادية سوإيما  واقعيوا  قياسوا هواا التقريور  قودمويالمقربوة منهوا. النخ  أو 

الواي يخإوق اإلصوه  الحقيقوي وبوين  الاي يتورك القوو  االقتصوادية والسياسوية فوي أيودي النخو  المقربوةالمصطنع 

العموول الطريووق أمووام فوور    عوون طريووق فووتح الوظووائفوالتجاريووة مووال ريوواد  اكعو زدهووارموون االحالووة جديوود  

 عن معارف .شخ  بغض النظر لتل  التجاريممارسة النشاط و

 أفوورادأقوول أمووام فووتح اكسووواق حتووى ب هووتمغنووي يوتتمتووع المجتمعووات العربيووة واإلسووهمية بتووراث تجوواري 

 ازدهواراأتمور غد  إلىلإوصول تمهد الطريق والمشرف التاريخ مع الك تتسق والحرية االقتصادية المجتمع حظا  

واتخواا قوراراتهم امتهك مقدراتهم عإى قدر  اكفراد واكسر في مفهومها البسيط هي والحرية االقتصادية وحرية. 

نشواط فوتح أو إغوهق إلوى إضوافة البيوع أو الشورا  فوي السووق دون تمييوز أو تفرقوة  مون   االقتصادية الخاصة بهم

أو االسووتممارات  تإقوويب نتهووا   إموون يريوودون   تعيووينأو  موون يريوودون لوودىالعموول  عووهو  عإووى القوودر  عإووىتجوواري  

 في اآلخرين.االستممار 

المسواهمة الحقائق مون ب مودعمراسخ بسجل الحرية االقتصادية تتمتع ا في هاا التقرير  سنرى الحق  وتما 

ا المضووي بهوومو  أو التبعيووة االتتاليووةموون  إبعووادهموحيووا  النوواإ  فووي تحسووين   نحووواكخوورى وحريووات ال نحووو قوودم 

العمل بآليوات في ا شوط  بالفعل قطعت  بإدانهم قديرون أن لألسف التميرين في العالم العربي أن  غير .الديمقراطية

وجوود بوديل اقتصووادي تحوورم التميورين مون ه الفتور  الخاطئوة   وهواتفإوحهواه اإلصوهحات لووم إال أن   الحورالسووق 

 ورؤية لإمستقبل.

ااإلصوه ا االقتصوادي حيث إن التميور مون تجوار  ا  زائف  اإلصه  تان في معظم اكحيان والحقيقة أن 

حابووا رأسوومالية امجوورد فووي جمإتهووا تانووت الربيووع العربووي مووورات  مووا تووان يسوومى التووي تمووت قبوول متخفيووة ورا  ا م 

سويطر  النخبوة عإوى االقتصواد عون اسوتبدال مجورد هوو تان اكمور وفي تمير من البإدان   السوق الحرمصطإحات 

حابوا رأسومالية النخبوة عون طريوق سويطر  محإها  تحإطريق الحتومة و  اكصوول الممإوتوة لإدولوة مونحأي  – الم 

ممووا يووؤدي إلووى حمايووة   النظووام الحوواتم أقووار مؤيوودي وأصوودقا  وإلووى  التتسوو فوور  واالحتتوارات وغيرهووا موون 

والمؤسسوات الدوليوة ممول الحتوموات فوي المنطقوة إال أن   التجارية تحرير دافع رياد  اكعمالمن  بدالاالمتيازات 

أي و .لوالك الوضوع عإوى أنو  إصوه  يهودف إلوى اتحريور اكسوواقاوق النقد الدولي قد ساهمت في التوروي  صند

فوي معظوم مجواالت لإلصوه  فوي تميور مون البإودان لن يورى أي أمور يواتر لإجداول الوارد  في هاا التقرير متيمل 

 السياسة االقتصادية.

بخصوصوية فيموا يتعإوق فوي بعوض البإودان  واضوحتقودم بالفعول وجوود تبوين هواه الجوداول ن فو  ومع الوك 

القديموة فموا حودث هوو أن النخو  وهو أمر خادع في تمير مون اكحيوان    وفتح اكسواقالممإوتة لإدولة  الشرتات

حابا مظإة رأسمالية تحت االقتصاد واستمرت في سيطرتها عإى اكصول االمخصخصةا أخات    وهو العتوإ الم 

 تبح اكغنيا  واكقويا  لحرية وفرصة اآلخرين.في ظل   الحرية االقتصاديةتماما من 
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 مزايا الحرية االقتصادية

المؤشورات صدر عودد مون بعده و 1996عن الحرية االقتصادية في العالم عام التقرير اكول  صدورمنا 

مؤشورات فيهوا االسوتعانة بتموت  المسوتويين العإموي والسياسويعإوى مقالوة  500شرت حوالي ن    الوطنية واإلقإيمية

ة  تموا االقتصوادية واالجتماعيوالنتوائ  غيرهوا مون والعهقة بين الحريوة االقتصوادية الستتشاف الحرية االقتصادية 

 سواهم فويتأن الحرية االقتصادية تاديمية اكعإمية ال مجهتال ىتبرومنشور  في الحقائق ب مةودعمدراسات بينت 

وجوود عهقوة ولويإ مون المسوتغر  . النتائ  اإليجابيوةغير الك من و زدهارفر  العمل واال إيجادالنمو وز يعزت

تتوون لوديهم صوور  حينموا شتل أفضل االعتنا  بيتمتنون من فاكفراد واكسر   زدهارواالالحرية االقتصادية بين 

مون  فائود أنهما أتمور ببساطة قد مبت لديهم  البتتاراودافع الالك أن محددات خارجية  الحرية لإقيام بالك  دون أي 

حابا في ظل رأسمالية  المقيد االحتتارات   .الم 

أصويإة لها قيمة فالحرية االقتصادية   نفس  االقتصاد المجمجرد تتجاوز الحرية االقتصادية إال أن أهمية 

فوي بوالحق الطبيعوي يتمتعووا فواكفراد واكسور ينبغوي أن بجميع الحريات اكخورى  وترتبط ارتباطا معقدا  في ااتها

االعتموواد عإووى موون  قإوولفوو ن الحريووة االقتصووادية توعنوودما يفعإووون الووك قووراراتهم االقتصووادية الخاصووة بهووم  اتخوواا 

يطإبوون حيويوة بالنسوبة لمون تتوون فو ن الحريوة االقتصوادية بالتالي و  أمام الحريات اكخرىالحتومة وتفتح البا  

فالحريوة . سنتناولها الحقا في هاا التقريورالدالئل التي تشير تما   ومستقر ومزدهرمسالم في مجتمع  الحرياتتإك 

توه يودعم   وهواا االزدهوار بودوره تعزيوز االزدهوارأيضا من خوهل و بشتل مباشرتدعم تإك اكهداف االقتصادية 

 .لنم واالستقرارمن ا

حوودد النوواإ اختيوواراتهم يفحينمووا تووان يفتقوور إليهووا  أي مجتمووع  اتديناميتيوو غيوور موونتوالحريووة االقتصووادية 

فوي مرغوبوا فيهوا خودمات يقودمون أو منتجوات عنودما ينتجوون يحققوون أي تسو  إال فو نهم ال االقتصادية بينفسهم  

خوورى يصووبحون اك جماعوواتالوموون ينتمووون إلووى  –إنوواإ تحقيووق منفعووة لب أخوورىبعبووار  أي  – عمإيووة تبووادل حوور

أموا عنودما التسوامح وترسويخ إحسواإ المواطنوة. زيواد   إلوىالوك ؤدي يومع الوقوت وعمه   و وموردينمستهإتين 

حابا رأسمالية أصدقا  الحتومة في ظل أو  –تسيطر الحتومات  موو بوبط  أو االقتصاد  ف ن االقتصاد ينعإى  –الم 

  لإحصوول عإوى الموروات واالمتيوازاتمع بعضهم الوبعض  جماعاتال ينمو عإى اإلطهق  إا يتصارع اكفراد وال

فوي أتمور الفورد وال يتس    إفشالهمواآلخرين فر   إعاقةوالمعارف اتتسا  المتاس  عن طريق بالناإ  فوزوي

تقووف و  عرقيووة أو دينيووةتانووت جماعووة اقتصووادية أو   سوووا  موون المنتفعووينجماعووة تعضووو فووي تفوورد بوول اكحيووان 

 أنحا  العالم.تمير من في بوضو  نرى الجماعات في مواجهة الجماعات  ممإما 

االتعتوةا بالنسوبة حجوم زيواد  عمإوون عإوى مون يفو ن أتبور المتاسو  يحققهوا  في ظل الحرية االقتصاديةو

أتبوور موون  عإووى جووز كنفسووهم  سووتحواونيفوو ن أتبوور المتاسوو  يحققهووا موون بوودون الحريووة االقتصووادية أمووا   لإجميووع

بصوفتها معوزز  الحريوة االقتصوادية تنواول فوي  ةالرئيسويأحود اكسوبا  هوو   وهواا عإى حسوا  اآلخوريناالتعتةا 

 سنرى الحقا في هاا التقرير.تما   اكخرىإديمقراطية واالستقرار والحريات ل

يتوون  ف نو يتمتع الناإ بالحريوة االقتصوادية فعندما تحار  الفساد  ف ن الحرية االقتصادية الحقيقية  تالك

أمووورا تميوور  تصووير فوو ن التنظيميووة   ضوووابطبعووض الضوورور  وجووود ورغووم اقتصوواديا  فعوول مووا يحبونوو  ب متوانهم 

حجوم  انتمواشموع فأيضوا لن يتوون فوي مقودور أحود أن يطإو  رشوو . لاا ف ن  طإ  إان من الحتومة  ممتنة دون 

  التصوورف فيهووايمتنهووا الخوودمات أو اكفضووال التووي عوودد أقوول موون يصووبح لوودى الحتومووة ف نوو  الجهوواز الحتووومي  

أو جمويه ال تسوتطيع الحتوموة خدموة مون الموال مقابول  بودفع مبإو ل  اأن يطوبالتالي ف ن  لن يتون في مقدور أحد 

 .أصه تقديم 

بورز فمون أبالنسوبة لإعوالم العربوي  فائود  فوي غايوة اكهميوة لهوا ف ن الحريوة االقتصوادية  وعهو  عإى الك

إا يتووراو  متوسووط بووين الشووبا    احمين عوون عموولمعوودالت البووارتفوواع المنطقووة وعوودم الرضووا فووي السووخط أسووبا  

وقد اترنوا أن الحريوة   (2014البنك المرتزي  )% 30بين الشبا  في المنطقة حول  الباحمين عن عملمعدالت 
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فإيوودمان  بووين الشووبا  )وخاصووة  ظوواهر  البحووث عوون العموولوالحوود منفوور  العموول  إيجووادتسوواعد عإووى االقتصووادية 

  مموا يوؤدي جاابية المنطقة لإمستممرينا في زياد  االستقرار ومن مم ا هام  دور   تؤديبالتالي يمتنها أن (  و2010

 إلى خإق المزيد من فر  العمل. بدوره

 توضيحيةأرقام 

نتووائ  هامووة   توضوويح سوواعد عإووىأن ت– أدنوواهالوووارد  ل اشووتمموول اك –الربعيووة شووتال البيانيووة يمتوون لأل

التوي يتضوومنها المؤشوور  )الوودول( المنوواطق اإلداريوةالمسووتخدمة عإوى اعتمودت اكرقووام د قووفنظوور  عالميوة وإلعطوا  

 منطقووة 159ا وعوددها 2016 لعوام السوونوي التقريور :العربوي العووالم فوي االقتصوادية الحريووةاالمنشوور فوي تقريور 

بالحريوووة خاصوووة أعموووال أخووورى و 2016غووووارتني والوسوووون وهوووول  منقوووول مباشووور  مووون قسوووم هووواا المعظوووم )

 الحرية االقتصادية فيها.مستوى بنا  عإى  إلى أربعة أرباعوقد تم تقسيم المناطق اإلدارية  (.االقتصادية

لإفتور  مون  اي الوربط التسإسوإي الطاقوة والغواا  والميواهمؤشور متوسوط عإوى اكشتال البيانية تإك عتمد وت

كهميوة ونظورا مون اكدنوى إلوى اكعإوى. بوة رت  م   مع تقسيم البيانات إلى أربعة أربواع  2014حتى عام  2000عام 

 قيويممتوسوط التاسوتخدام فمون اكفضول عإى مودار فتور  زمنيوة طويإوة  واستشعار تيمير الحرية االقتصادية  مابر مال

 تيمير الحرية االقتصادية عإى اكدا .لمهحظة التقييم الحالي بدال من طويل إلى حد ما زمني مدى عإى 

إجموالي النوات   نصي  الفرد منالحرية االقتصادية وبالعهقة بين  تصإةالبيانية بالبيانات الموتبدأ اكشتال 

قامووت التميوور موون الدراسووات العإميووة بتحإيوول تإووك العهقووة والنمووو االقتصووادي  وخووهل السوونوات اكخيوور  المحإووي 

الحريوة مون   خوا  فوي التحسونو عإوىأالتوي تتمتوع بدرجوة أن البإودان  تإها به استمنا  تقريبواوجدت   وقد بالتفصيل

 إجمالي النات  المحإي.نصي  الفرد من  فيمستويات أعإى  تحققنموا أسرع و تسجلاالقتصادية 

عمإهوا أمنوا  تويمير الحريوة االقتصوادية تعتوإ والتمير من العهقات الموضحة في اكشتال البيانيوة التاليوة 

حقيقوة أن بعوض ربموا تعتوإ العهقوات المرصوود  ف ن في حاالت أخرى لتن وزياد  النمو االقتصادي  من خهل 

حمايوة والحتوموة داخول ممول المقوة الحرية االقتصادية قد تؤمر أيضوا فوي عوامول سياسوية المتغيرات التي تؤمر في 

  اإليجابيوة العهقوات بوين الحريوة االقتصوادية والنتوائال تمبوت في حد ااتها الحريات المدنية. وهاه اكشتال البيانية 

العإميوة  فوي المجوهت دعوموة بالحقوائقالمفوي الدراسوات عإيهوا  توصولالتوي توم الولتنهوا تبورز العهقوات اكخرى  

 القائمة عإى مراجعة اكقران.

 الحرية االقتصادية واالزدهار: 1شكل رقم 

نتوائ  هاموة. وقود توم توضويح  ساعد عإوىيمتن أن ت –ممل اكشتال الوارد  فيما يإي  –إن اكشتال البيانية الربعية 

إلووى أربعووة أربوواع بنووا  عإووى مسووتوى الحريووة الحريووة االقتصووادية فووي العووالم تقريوور شوومإها يالبإوودان التووي تقسوويم 

نصوي   يبإو مؤشر الحرية االقتصادية البإدان الواقعة في الربع اكعإى من ويتبين من اكرقام أن  االقتصادية فيها.

 5,471سنويا  مقارنة ب جمالي نات  محإي أقل مون دوالرا أمريتيا  41,228 فيهامحإي النات  الإجمالي الفرد من 

إجموالي النوات  المحإوي فوي نصوي  الفورد مون لرقم مبال  في   في الغال وهو   البإدان حريةأقل في دوالرا أمريتيا 

أن لووديها  بوودويتووي تضوواف إلووى المؤشوور بإوودان تميوور  بيانووات تافيووة متاحووة ل  إا ال توجوود بإوودان العووالم حريووةأقوول 

 .شمالية  ممل توريا العدم النمو والتيخرحالة عامة من و من الحرية االقتصادية متدنيةمستويات 
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 عدم المساواةالحرية االقتصادية و: 3و 2شكل رقم 

 يزيودمموا  اكشود فقورابويتمر مموا يفيود  مرا    تمرفهل يفيد اكإجميع  لنفع تحقيق التحسن االقتصاد إلى أدى حتى إاا 

بالحريووة  المووجفووي اإلال يتوويمر تقووول معظووم البحوووث االقتصوادية ممإمووا إن توزيووع الودخل مون حالووة عوودم المسوواوا   

مون حيوث الحريوة أقول البإودان فوي والواقوع أنو  (  2002سواال إي موارتين  انظور اكسواق المفتوحة )واالقتصادية 

أقل بنسوبة رقم وهو %  2.45عادل يالدخل القومي نصي  من عإى  اكشد فقرا  % 10شريحة حصل تاالقتصادية 

 %.2.75التي تحصل عإى  البإدان اكتمر حريةنظيرتها في من  ضئيإة

عإوى  حصوولالالتسواوي فوي فو ن الحريوة االقتصوادية   نعو نت يالاي هزدهار ل أن  نظرا   واكهم من الك

التوي  نتوائ المقارنوة ببالنسوبة لإفقورا  فوي البإودان الحور  يحقق نتائ  مختإفة جاريا من الدخل القومي النصي  نفإ 

عإوى % اكشود فقورا فوي أقول البإودان حريوة 10تحصول شوريحة إا   الحريوةتإوك البإودان غيور المتمتعوة بفي يحققها 

لمتوسوط مبالغوا فيو  رقموا الورقم أيضوا يعود وإن توان هواا ) سونويادوالرا أمريتيوا  1,080ال يتجواوز متوسط دخل 

فوي   عودم تووافر البيانوات(بسوب  التوي لوم يشومإها المؤشور ممل توريا الشمالية وتوبا   الدخل في أقل البإدان حرية

 11,283يقوول قإوويه عوون تحصوول عإووى متوسووط دخوول % اكشوود فقوورا فووي أتموور البإوودان حريووة 10حووين أن شووريحة 

 أقل البإدان حرية. دخإها فيمن ضعفا  11ما يعادل   أي دوالرا أمريتيا
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 الحرية االقتصادية والحريات األخرى: 4شكل رقم 

واالحتفواظ قدر  اكفراد عإى توفير الميتل والمإبإ والمستن والتعإيم كسورهم  حينما تمتإك الحتومة سإطة تحديد 

فو ن الحتوموة تتوون طورق أخورى  بفوي حيواتهم المضي قدما وتقييد قدرتهم عإى بوظيفتهم والحصول عإى ترقية  

تنقإو    عإى اكقل إلى أن تصبح الحيا  غير محتمإة ولقمع الحريات اكخرىلديها جميع اكدوات التي تحتاج إليها 

وعنودما تتوون الحريوة االقتصوادية غائبوة  فو ن اكفوراد واكسور يضوطرون إلوى االعتمواد عإوى . اكمور إلى العنف

وتقإول أما الحرية االقتصادية ف نهوا تعطوي النواإ االسوتقهلية االقتصوادية ياتهم  يستمروا في حتي الحتومة عطف 

تؤيود  واقعيوة. والدراسوات الاكخورى اتالحريو مسواحةمموا يفوتح الطريوق أموام زيواد  من االعتمواد عإوى الحتوموة  

 ةالحريوة االقتصواديدولوة تفتقور إلوى اتخوات  م يحودث أنلوإا   الحريواتغيرهوا مون الحرية االقتصادية والربط بين 

توقفت دولة تتبنوى الحريوة االقتصوادية لم يحدث أن وفي المقابل السياسية والمدنية المستقر   لإحريات موقفا مؤيدا 

النصي  من الدخل الاي تحصل 

% اكشد فقرا  10عإي  شريحة 

من إجمالي عدد الستان ال 

 يرتبط بالحرية االقتصادية

 اكشد فقرا  

حجم الدخل في مقابل النصي  

% اكشد 10الاي عإي  شريحة 

فقرا  من إجمالي عدد الستان 

البإدان المتمتعة أعإى بتمير في 

 بحرية اقتصادية أعإى

 اكشد فقرا  
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تصوول إلوى عوود  سوونوات    وإن تانووت هنوواك أحيانوا فجووو  الحريووات المدنيووة والسياسويةواالرتقووا  نحوو التطووور عون 

وقد تم الحصول عإى البيانوات المسوتخدمة فوي هواه اإلحصوائيات . وهون  تون سنغافور  باستمنا  حالتين فقط هما 

عون  1يعبور الورقم حيوث   7إلوى  1مقيواإ متودرج مون عإوى تقويإ مودى الحريوة   التي منظمة فريدوم هاوإمن 

 عن أقل قدر من الحرية. 7أعإى قدر من الحرية  بينما يعبر الرقم 

 

 الحرية االقتصادية في العالم العربي

بيهميوة رسالة تاتير في الوقوت المناسو   االحرية االقتصادية في العالم العربيانيمل في أن يتون تقرير 

واكهوم مون واالزدهوار عإوى مسوتوى المنطقوة  زياد  مساحة الحريوة االقتصوادية  من أجل ةحقيقي تحسياناتالقيام ب

والحتوموات فوي  اكشخا ويستطيع   واقعياللإلصه  حترام ويحظى باال موضوعيا   يقدم مقياسا  أن التقرير الك 

الخطووا  اإلنشووائي عوون بووين  رقيفوو  حيووث إن هوواا التقريوور يمتوون االعتموواد عإيوو    تمرجووعبوو سووتعانةاالالمنطقووة 

حابا  رأسمالية اإلصه  و الحريوة االقتصوادية الناتجوة مون المتاسو   نعتإولون تو  فعإوياإلصوه  الواقع وبين الم 

الواي ال تصواحب  الخطوا  اإلنشوائي ويتووارى بعيود ا زيواد  حقيقيوة حريات الناإ تشهد عندما هاا المؤشر إال  عإى

 أي إصهحات.

الصوومال   ما عداية بالعر الدول جامعةعربية  وتإها دول أعضا  في  دولة 21هاا العام بتقييم وقد قمنا 

وهوي العوراق وليبيوا وسوووريا  ةالداخإيو نزاعواتمون ال مرتفعوة نسو دوال تعواني مون يشومل أيضوا الورقم هواا إال أن 

 تشهد اضطرابات عنيفة.التي البيانات واكرقام المتعإقة بالدول توخي الحار عند تفسير ومن الضروري واليمن  

 موون توودخل بوودون االقتصووادي النشوواطممارسووة عإووى  لفووردقوودر  ا موودى عوونتعبوور  االقتصووادية الحريووةإن 

 بموا االحتفاظ فيالمر   حقو طوعيال والتبادل الشخصي االختيار أساإ عإى االقتصادية الحرية وتقوم  الحتومة

يودخل فيهوا طرفوان معامإوة فويي  االقتصوادية  الحرية  لياتفهم ومن السهل . في ممتإتات   حقعإى  مناكوتتسب  ي

لوم الواي  الطورف رفضوهاسووف ي معوا الطورفين توه تفيود ال معامإوة وأي تتون نافعة لتإيهما معوا  أن يج بحرية 

أحوورار فووي  هووم الوواين المسووتهإتونفبيتمإوو    االقتصووادمسووتوى  عإووىلوو  انعتاسووات  اكموور وهوواا. يحقووق مووا يبتغيوو 

 جوود و سوعر تحسوينباسوتمرار لأن يعمول  المنت  عإىيتون و التميز في الجود والسعر جابهم سوى يلن  ختيارالا

الوك موع معوامهت لون يودخإوا بحريوة فوي  المسوتهإتينفو ن  الوك وبدون  جديد  منتجات ابتتار أو الحالية المنتجات

الديناميتيوة التوي يعوزز مموا عإوى أسواإ تبوادل المنفعوة   التي تجوري تول يوومالمعامهت من التمير وهناك  المنت .

 في جميع متونات االقتصاد.واالزدهار اإلنتاجية رفع تحفز 
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 التقريورصدر  حيث  العربي العالم في االقتصادية الحرية عنالماني عشر الاي نصدره  التقرير هو هااو

 التقريوور أمووا  (2005 وشوووا   تووهروإ لوووبيز) ا2005 عووامل العربووي العووالم فووي التنافسووية تقريووراضوومن  اكول

 عوام منواو  فريوزر ومعهود موانسوإطنة ع فوي الدوليوة البحووث مؤسسوةنشورها  ىتوولفقد ل   التاليةالتقارير و الماني

اإلقإيموي لمنطقوة  هوامتتبنشور التقريور مون خوهل فوي  الحريوة أجول مون ناوموان شيفريدر مؤسسة شارتت 2008

والعاصمة اكردنية قبل نقإ  إلى   القاهر يقع في في السابق تان مقره الشرق اكوسط وشمال أفريقيا ) وقود  ان(.عم 

  بعود عوام متزايود عاموا  اهتموام عإوى منوا ظهووره كول مور  تقرير االحرية االقتصادية في العالم العربيا استحوا 

 حرية اقتصادية.من البإدان العربية ما تتمتع ب  مدى لقياإ أدا  تون  أهميت  من  يتيوت

 التووي اكعوووام أحوودث وهووو  2014 بعووام الخاصووة البيانووات التقريوور هوواا يتضوومن  الوواي المؤشوور ويضوويف

 مون تول فوي 2015 لعوام المبتور  البيانوات بعوض تقوديم إلوى تجواوزه أيضوا نحواول تموا تامإوة  بيانات عنها تتوافر

 عإوى بنوا  السوابقة بواكعوام الخاصوة النتوائ  حسوا  إعواد  إلوى باإلضوافة الودول  ومإخصات الدول بيانات جداول

ل اكعموا ممارسوةسوهولة ا بيانوات قاعودتي أجول مون إعودادها توم والتي الدولي البنك عن الصادر  ةنقحالم البيانات

عإوى غورار  االعربوي العوالم في االقتصادية الحريةا تقريربنا   تمقد و .التابعتين ل  امؤشرات التنميةوا االتجارية

 .(2015 ل ووه والوسون وارتنيغ) االعالم في االقتصادية لحريةالصادر  من سإسإة اا السنوية التقارير

هواه فوي  لعمولتفتور فوي ا حتوى وأ التي تعمل والشرتات لإمستممرينبالنسبة  جدا   هامة النتائ  هاه وتعتبر

 الجوانو حوول فوي العوالم العربوي إيجواد منوام مهئوم وجواا  لإمسوتممرين فمن الممتن أن تتمحور جهود  المنطقة 

 .التجارية اكعمال ممارسةمجال  في الممارسات أفضلباعتبارها التقرير   هاايتناولها  التي

 عن النتائج والتقييم لمحة

تمتعوا أتمور البإودان تصونيف كردنيوة الهاشومية والبحورين قموة العربية المتحد  والممإتوة ااحتإت اإلمارات 
 .عإوى الترتيو  8.0و 8.1و 8.2الدول المهمة حيث سجإت   بفوارق ضئيإة في العالم العربيبالحرية االقتصادية 

تعتبور أقول البإودان فوي العوالم التوي   فهوي الجمهوريوة العربيوة السووريةالبإدان المهمة التي احتإت قاع التصنيف أما 
 .5.6  وأخيرا ليبيا بتقييم 5.5  تإيها الجزائر بتقييم 5.4تقييم ب من حيث الحرية االقتصاديةالعربي 
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 أبحاث حول الحرية االقتصادية

 

لحريوة تقإيودي النموواج العربوي الالتي هوي فوي حقيقتهوا عوود  إلوى   زياد  مساحات الحرية االقتصاديةإن 

الديناميتيوة  توليودوالتحديات التي تواجو  المنطقوة  عإى هم في التغإ تسامن شينها أن   اكسواق المفتوحةالتجار  و

الوك   لإوصوول إلوى مسوتقبل مشورقالإواين تحتاجهموا المنطقوة االزدهار وفر  العمل  إليجاد هزمةالاالقتصادية 

اسوتغهل السوإطة الحتوميوة أشوتال وغيرهوا مون واستبدال الواردات هيمنة الحتومات عإى االقتصاد من  ودا  أن عق

حابوا  تصواعد رأسومالية لنتيجة من لم تتن بل   إلى االزدهارتؤدي لم في توجي  االقتصاد  فوي تميور مون البإودان الم 

عإيهوا فوي فوي نفوإ الحالوة المترديوة التوي توانوا المجتمع  لتترك الناإ  داخلاالنقسامات  زرعنه  الدولة وسوى 

 .في أي وقت مضىمما تانوا عإي  في حال أتمر ترديا أو حتى   السابق

حابا   اشتراتيةتل من الحرية االقتصادية عن  تتباينو حابوا رأسومالية والم  ففوي ظإهوا تتوون اكسوواق   الم 

يمتإتون أفضل القدرات ولويإ من والعقود الوظائف ب حظىيواوي الغنى والنفوا فقط  وليإ  مفتوحة أمام الجميع

أنشووطتهم التجاريووة الخاصووة بهووم دون أن يواجهوووا إنشووا  بحريووة رواد اكعمووال يتمتووع وأصووحا  المعووارف فقووط  

تسومح لإنشواط التجواري  ر تنظيميوة ميس و ضووابطوجوود وه تحيوز بوسوياد  القوانون  تعتبورو .داعي لهواعراقيل ال و

مجموعوة تبيور  مون  انتهوتفقود   بالنسوبة لإحريوة االقتصوادية ةحيويور وأموواالزدهار وخإق فر  العمل  نجا بال

ات اات االقتصوواد  وخاصووة بووين الوودول االزدهووار وطيوودح لتاتيالمفووأحوود هووي إلووى أن الحريووة االقتصووادية  اكبحوواث

 الحريوووة أن اكتاديميوووة العإميوووة المجوووهت تبووورى فوووي ومنشوووور  الحقوووائق مدعوموووة دراسوووات بينوووت تمووواالناشوووئة  

 .اإليجابية النتائ  من الك وغير واالزدهار النمو زيعزساهم في تت االقتصادية

كن توويميرا إيجابيووا عإووى النمووو االقتصووادي  الحريووة االقتصووادية حوودث ت  أن الموور  يتوقووع وموون البووديهي أن 

اسووتخدام فووع أو ن تبوورمووا يحقووق ألبتخصووي  مواردهووا يسوومح لألفووراد والشوورتات الحريووة االقتصووادية تخإووق مناخووا 

التوي أجراهوا فقد توصوإت واحود  مون أولوى الدراسوات   واقعيةمسيلة في جوهرها غير أن هاه المسيلة تعد  .نهائي

المابوت مسوتوى الودخل يتون لها تويمير تبيور عإوى في الحرية االقتصادية أن التغيرات إلى ( 1997إيستون ووتر )

تموا   لة ومستوى االسوتممارامالعتعإيم ومستوى  االتتنولوجيمستوى االعتبار  عين في اكخاأو المستقر  حتى بعد 

مسوواحة فووي تغييوورات إيجابيووة )سووإبية( إحووداث أن  واقعيووا  ( 2000رم )يدي هووان وسووتأمبتووت الدراسووة التووي أجراهووا 

مؤشور  النظور إلوىعنود وفوي معودالت النموو االقتصوادي. تغييورات إيجابيوة )سوإبية( إلوى ؤدي يوالحرية االقتصوادية 

بنصي  الفورد  خاصةوالبيانات ال( 1996غوارتني والوسون وبإوك )دراسة تم نشره في الحرية االقتصادية الاي 

التعإيموي مسوتوى الأخوا  بعود  تبوينالنتائ  التي توصوإوا إليهوا ف ننا نجد أن دولة   80في من إجمالي النات  المحإي 

عإوى لو  تويمير تبيور الحريوة االقتصوادية مسواحة إحوداث تغييورات فوي أن   واالستممار والنمو الستاني في االعتبار

 النمو االقتصادي.

ولتوون الحريوة االقتصووادية عإووى النمووو االقتصووادي  توويمير ( بدراسووة 2004غوووارتني والوسووون ) قوواموقود 

وتوصووه إلووى أن الحريووة االقتصووادية تسوواهم بقووو  فووي واإلنتاجيووة  بشووتل خووا  عإووى االسووتممار اهتمامهمووا ترتووز 

صوفر الواي يتودرج مون )مقيواإ الحريوة االقتصوادية  عإوى 5  فالبإدان التي سجإت درجة أقل مون االستممارتعزيز 

( مسوتوى الحريوة االقتصواديةارتفواع دل الوك عإوى  ؛عإوى الوك المقيواإالدرجوة أن  تإموا ارتفعوت حيث ب  10إلى 

  2000حتى عوام  1980عإى مدار الفتر  من عام عامل فرد دوالرا أمريتيا لتل  845استممارات بقيمة اجتابت 

أموا البإودان التوي سوجإت  عامل.فرد لتل من االستممارات اكجنبية المباشر  دوالرا أمريتيا فقط  68باإلضافة إلى 

منهوا عامول  فورد دوالرا أمريتيوا لتول  10,871اسوتممارات بقيموة فقد اجتابت  7حرية اقتصادية أعإى من درجة 

أتمور إنتاجيوة فقود تانوت االسوتممارات وعهو  عإى الك  . دوالرا أمريتيا 3,117استممارات أجنبية مباشر  بقيمة 

التوي يعتقود أنهوا توؤمر عإوى النموو واإلنتاجيوة  ممول تمبيوت العوامول فموع المتمتعوة بالحريوة االقتصوادية  في البإودان 

فوي والتغيور فوي االسوتممار والموقوع السواحإي  سوتوائيالاوالموقوع نصي  الفرد المبدئي من إجمالي النوات  المحإوي 
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نقطوة مئويوة واحود   قودرهاحدوث زيواد  توصل غوارتني والوسون إلى أن واالستممار العام   رأإ المال البشري

 ارتفواعيوؤدي إلوى فوي أي بإود يتمتوع بالحريوة االقتصوادية إجموالي النوات  المحإوي إلوى سوتممار الخوا  الا نسبةفي 

أن حودوث نفوإ الزيواد  فوي حوين   نقطوة مئويوة 0.33 مقداربنمو نصي  الفرد من إجمالي النات  المحإي  تمعدال

نصوي  الفورد مون نموو يوؤدي إلوى ارتفواع معودالت تمتعا بالحرية االقتصادية في أي بإد أقل في االستممار الخا  

البإدان اات الحريوة االقتصوادية ف ن االستممار في بعبار  أخرى  . نقطة مئوية 0.19 مقداربإجمالي النات  المحإي 

اات فوي البإودان االسوتممار % عون 70يزيد بنسبة ل  تيمير إيجابي عإى النمو  (7)أي التي سجإت درجة أعإى من 

نموووواج الوباسوووتخدام نفوووإ (. 5)أي التوووي سوووجإت درجوووة أقوول مووون المسووتويات المتدنيوووة مووون الحريوووة االقتصووادية 

تول مون مون خوهل التإوي النموو عإوى الحريوة االقتصوادية تويمير بحسوا  قام غوارتني والوسون أيضا االنحداري  

عإوى واحود  ) درجوةحريتها االقتصوادية بمقودار  برفعما دولة قامت  لوووجدا أن    المباشر  وغير المباشر اآلمار 

نقطوة  1.9 مقودارارتفاعوا فوي النموو بلتانوت قود شوهدت   ( فوي حقبوة الممانينيوات10تودرج مون صوفر إلوى ممقياإ 

ارتفواع معودالت النموو المرتبطوة . وبوالنظر إلوى 2000حتوى عوام  1980عإوى مودار الفتور  مون عوام سنويا  مئوية

بوين التبواين أتمور مون مإموي عإوى المودى البعيود تفسور الحريوة االقتصوادية  وجودا أيضوا أنفقود بالحرية االقتصوادية  

 البإدان في إجمالي النات  المحإي.

(  2008نورتوون وغووارتني  ارتفاع مساحات الحرية االقتصادية تساهم فوي الحود مون الفقور )تالك ف ن 

بالنسووبة  2004% عووام 29.7يمموول معوودل الفقوور الموورجح البووال  دوالرا واحوودا فووي اليوووم فعإووى وجوو  التحديوود تووان 

% بالنسووبة لإبإوودان اات 7.7بينموا لووم يتون يمموول سووى   5اكقوول موون  والميواه والغوواا  الطاقوةقييمووات لإبإودان اات ت

موون دوالريوون فووي اليوووم معوودل الفقوور البووال  ويتراجووع   7و 6تقييمووات الطاقووة والغوواا  والميوواه التووي تتووراو  بووين 

االقتصووادات اكقوول حريووة إلووى االقتصووادات اكتموور حريووة. تإمووا انتقإنووا موون % 38.9% إلووى 46.2% إلووى 51.5

توان  1995و 1980بوين عوامي الطاقوة والغواا  والميواه بمقودار وحود  واحود  تقيويم ارتفواع فو ن وفضه عن الك  

 5.22 قودرهانخفواض و البوال  دوالرا واحودا فوي اليووم معودل الفقورفوي  نقطوة مئويوة 5.21 قودرهبانخفواض يرتبط 

الحريوة نورتون وغوارتني بدراسة العهقوة بوين أيضا فقد قام . في معدل الفقر البال  دوالرين في اليوم نقطة مئوية

% مون السوتان عإوى 72.6يحصول  تمتعوا بالحريوةاالقتصوادات أقول ففوي االقتصادية ومقاييإ الرفاهيوة اكخورى  

متوسوط  يتجواوزو  % فوي أتمور االقتصوادات حريوة100بنسوبة تقوار    مقارنة لصالحة لهستخدام البشريالمياه ا

تإوك االقتصوادات التوي عاما  وهو أعإى مون نظيوره فوي  20غإ  عإيها الحرية تالتي المجموعة في العمر المتوقع 

ضوعف يتجواوز االقتصوادات التوي تغإو  عإيهوا الحريوة عدد اكطبا  لتل ألف نسمة فوي و  يغإ  عإيها عدم الحرية

االقتصوادات التوي فوي طفوه  64هنواك والد  ومون تول ألوف   في االقتصادات التي يغإ  عإيها عدم الحريةعددهم 

ألوف ومون تول   البإدان التوي يغإو  عإيهوا عودم الحريوةتل عام أتمر من يظإون عإى قيد الحيا  تغإ  عإيها الحرية 

ون عإى قيد الحيا  تل عام أتمور ظإيالبإدان التي تغإ  عإيها الحرية أطفال في  109هناك طفل دون سن الخامسة 

 تإك البإدان التي تتسم في الغال  بعدم الحرية.من 

مون ( 2014فادالمانواتي )شوايتانيا إندرا دي سويسا وتريشونا تل من لمعهد فريزر أجراها وتشير دراسة 

إيجواد بودائل أتمور إلى أن الحرية االقتصادية تحد من النزاعات عون طريوق  النرويجية لإعإوم والتتنولوجياالجامعة 

عون السإ  والنه  هي مردودا المجازفة اكعإى تون تربما ففي البإدان المحرومة من الحرية االقتصادية   جدوى

تتون لدى اكفوراد فرصوة االعتنوا  بينفسوهم بينما في ظل الحرية االقتصادية   منطوي عإى العنفعراك الالطريق 

 الطبيعي.االقتصاد  من خهلوأسرهم 
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 الدول نتائج ملخصات

في هاا القسم سوف نتناول نتائ  الودول لهواا العوام مقارنوة بواكعوام السوابقة موع تحإيول البيانوات المتاحوة السوتقرا  

عإوى مسوتوى الحريوة االقتصوادية مون اكتمور حريوة نوزوال  تم إدراج البإدان في القائمة بنا   النتائ  المستقبإية  وقد 

دولوة اكعضوا  فوي الجامعوة العربيوة  أي  22دولة من إجمالي  21إلى اكقل حرية. وقد تمتننا هاا العام من تقييم 

المجواالت وتمتننوا مون تقيويم  جميعها ما عدا الصومال  حيث توافرت لدينا بيانات شامإة عون الصوومال فوي بعوض

جميع الدول اكعضا  في الجامعة العربية في تإك المجاالت  فقد تمتننا عإوى سوبيل المموال مون تقيويم جميوع الودول 

 الحتومي. إلنفاقاكعضا  في الجامعة العربية من حيث حجم ا 22

 اإلمارات العربية المتحدة 1

  8.2ول فووي تقريوور هوواا العووام بوونفإ الدرجووة وهووي احتفظووت اإلمووارات العربيووة المتحوود  بمرتزهووا اك

  مما هبط بها مون 7.6درجة لتصل إلى  0.1الحتومي بمقدار  اإلنفاقوانخفضت درجتها الخاصة بحجم 

المرتز الخامإ إلى السادإ. وارتفعت درجة اإلمارات الخاصة بالهيتل القانوني وحماية حقووق المإتيوة 

سوهولة الحصوول عإوى الرابوع إلوى اكول  وتراجعوت درجتهوا فوي   لتقفوز مون المرتوز 8.2إلوى  7.7من 

لتنتقول مون المرتوز المواني إلوى السوادإ. واحتإوت اإلموارات المرتوز  9.3إلى  9.5من  التسهيهت المالية

  وفيموا يتعإوق بتنظويم 8.2الرابع في حرية التجار   متراجعة من المرتز الماني  بعود مبوات درجتهوا عنود 

درجووة  وهووي نفووإ درجتهووا العووام  7.9وق العموول واالئتمووان فقوود سووجإت اإلمووارات النشوواط التجوواري وسوو

 الماضي لتحتفظ بالمرتز الرابع.

 . النظر  المستقبإية: ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري 

 لمملكة األردنية الهاشميةا 2

  حيوث ظول فوي المرتوز المالوث 8.1السوابقة وهوي جا  اكردن في المرتز الماني هاا العام بونفإ درجتو  

  فيما ارتفع مرتوزه 8.3إلى  8.4الحتومي رغم تراجع درجت  في هاا الجان  من  اإلنفاقبالنسبة لحجم 

إلووى  7.2انخفواض درجتوو  مون  المإتيوة مون السووابع إلوى المووامن رغومفوي الهيتول القووانوني وحمايوة حقوووق 

  احتوول اكردن المرتووز الموواني هوواا العووام التسووهيهت الماليووةبسووهولة الحصووول عإووى . وفيمووا يتعإووق 7.0

  8.0الخارجيوة وهوي العام الماضوي  بينموا لوم تتغيور درجتو  فوي حريوة التجوار   9.4مقابل  9.6بدرجة 

مجوال وإن تان تصنيف  قد تراجوع مون المرتوز الخوامإ إلوى السوادإ. وأخيورا فقود انخفضوت درجتو  فوي 

  وموع الوك فقود ارتفوع 7.4درجوة لتصول إلوى  0.1بمقدار  االئتمانلعمل والنشاط التجاري وسوق ا تنظيم

 من المرتز السابع إلى السادإ.

   القري  المستقبل فيال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر : المستقبإيةالنظر. 

 مملكة البحرين 3

العوام الماضوي وبونفإ الدرجوة احتإت البحرين المرتز المالوث فوي تقريور هواا العوام  وهوو نفوإ مرتزهوا 

  غيوور أن 6.7الحتووومي تمووا تانووت فووي العووام الماضووي وهووي  إلنفوواق  وجووا ت درجتهووا فووي حجووم ا8.0

مرتزهووا ارتفووع موون التاسووع إلووى المووامن  وتووان مرتزهووا فووي الهيتوول القووانوني وحمايووة المإتيووة هووو المووامن 

سوهولة  المرتوز المواني مون حيوث . وجوا ت البحورين فوي7.0بارتفاع قودره مرتوز واحود وبونفإ الدرجوة 

  9.6إلوى  9.5ممإما حدث في العام الماضي  رغم ارتفاع درجتهوا مون  الحصول عإى التسهيهت المالية

  لتحتول المرتوز المالوث فوي هواا 8.3إلوى  8.2وفي مجال حرية التجار  الخارجيوة ارتفعوت درجتهوا مون 
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فيما يتعإوق بتنظويم سووق العمول واالئتموان والنشواط الجان  مقارنة بالمرتز الماني العام الماضي. وأخيرا 

   إال أنها ال تزال محتفظة بالمرتز اكول.8.3إلى  8.4التجاري  فقد تراجعت درجة البحرين من 

  :القري  ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبلالنظر  المستقبإية. 

 الكويتدولة  4

 اإلنفواق  وظول مرتزهوا فوي جانو  حجوم 7.8حافظت التويت عإى مرتزها الرابوع بونفإ الدرجوة وهوي 

  وتراجعت مون المرتوز المالوث إلوى الرابوع 6.2الحتومي هو المرتز الرابع عشر وتالك درجتها البالغة 

جعووت . وترا8.0إلووى  7.8فووي جانوو  الهيتوول القووانوني وحمايووة حقوووق المإتيووة رغووم ارتفوواع درجتهووا موون 

  لتحتول المرتوز العاشور 9.2إلى  9.3من  تسهيهت مالية عإى الحصول سهولةدرجة التويت في مجال 

وتان مرتزهوا فوي حريوة التجوار  الخارجيوة هوو السوابع بعد أن تانت في المرتز السادإ العام الماضي  

لجانو  تنظويم النشواط ممول العوام الماضوي. وبالنسوبة  7.8هبوطا من السادإ  رغم استقرار درجتها عند 

  مرتفعوة بوالك مون المرتوز السوادإ 7.6التجاري واالئتمان وسوق العمل  فقد ظإوت درجتهوا مابتوة عنود 

 إلى الخامإ.

  :ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري النظر  المستقبإية. 

 لبنان 5

 0.1هواا العوام بارتفواع طفيوف فوي الدرجوة قودره قفز لبنان مرتزين مون السوابع إلوى الخوامإ فوي تقريور 

  ليسووتقر فووي نفووإ 8.4إلووى  8.5الحتووومي موون  إلنفوواق  وتراجعووت درجتوو  فووي حجووم ا7.7ليسووتقر عنوود 

الماني الاي حقق  العام الماضي  تموا تراجعوت درجتو  الخاصوة بالهيتول القوانوني وحمايوة حقووق المرتز 

تزا واحدا عن العام الماضي لييتي في المرتز العاشر. وفيموا   إال أن  ارتفع مر5.9إلى  6.1المإتية من 

  ليتحسون مرتوزه 9.4إلى  9.1فقد ارتفعت درجة لبنان من تسهيهت مالية  عإى الحصول سهولةيتعإق ب

لتصول إلوى  0.3وارتفعت درجة لبنان في مجال حريوة التجوار  الخارجيوة بمقودار من العاشر إلى الرابع  

السادإ عشر إلى الرابع عشر. وعإى صعيد تنظويم النشواط التجواري واالئتموان ويصعد من المرتز  6.5

درجوة  وهوي نفوإ الدرجوة التوي سوجإها العوام الماضوي  غيور أنو   8.2وسوق العمل  حصل لبنوان عإوى 

 صعد من المرتز المالث إلى الماني.

  :ل القري ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبالنظر  المستقبإية. 

 مانع  سلطنة  5

مان أيضا في المرتز الخامإ في تقرير هاا العام  لتصعد من المرتز السادإ بدرجة مابتة هوي جا ت ع  

الحتوومي هوو الجانو  اكتمور تويميرا عإوى الدرجوة التإيوة لإسوإطنة  إا تراجعوت  نفواق  وتان حجم اإل7.7

عوام الماضوي وتسوتقر فوي المرتوز السوادإ   لتصوعد مرتوزا واحودا عون ال4.5إلوى  4.6درجتها فيو  مون 

  8.1لتسوجل  0.1عشر. وارتفعت درجة عمان في مجال الهيتل القانوني وحماية حقوق المإتيوة بمقودار 

 عإوى الحصوول سوهولةمما وضعها في المرتز الماني  وهوو نفوإ مرتزهوا العوام الماضوي. وتوان جانو  

وظل مرتزها  9.3درجتها في  تما هي بمقدار سإطنة عمان  حيث ظإت هو مجال تفوق تسهيهت مالية 

فوي مجوال حريوة التجوار  الخارجيوة لتسوجل  0.1السادإ أيضا تموا هوو. وارتفعوت درجوة عموان بمقودار 

نقطووة  محتفظووة بمرتزهووا الرابووع موون العووام الماضووي. وبالنسووبة لتنظوويم النشوواط التجوواري واالئتمووان  8.2

عن العام الماضي  لتهبط مون المرتوز  0.2اجع قدره   في تر8.1وسوق العمل  فقد سجإت عمان درجة 

 الماني إلى المالث.

 تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري  النظر  المستقبإية: ال. 
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 رـقطدولة  7

  وهووي أقوول 7.6جوا ت قطوور فووي المرتووز السووابع بعوود أن تانووت فوي المرتووز الرابووع  بدرجووة تإيووة قوودرها 

الحتوومي مباتوا عنود  اإلنفواق حجوم ن درجتها في العام الماضي. وشهدت درجتها في مجوالع 0.2بمقدار 

فوي المرتوز الحوادي عشور  صوعودا مون المرتووز المواني عشور  وبإغوت درجتهوا فيموا يخو  الهيتوول  6.4

 سووهولةدرجووة لتهووبط موون المرتووز الخووامإ إلووى السووادإ. وفووي مجووال  0.2  بتراجووع قوودره 7.4القووانوني 

نقطة  ولم يشهد مجال حريوة  0.1بانخفاض قدره  9.3  تانت درجتها هي تسهيهت مالية عإى الحصول

فوي المرتوز الموامن. وهووت درجوة قطور فوي  7.7التجار  الخارجية أي تغييور عون درجتو  السوابقة وهوي 

  لتتراجووع موون المرتووز الخووامإ إلووى 7.1إلووى  7.7تنظويم النشوواط التجوواري واالئتمووان وسوووق العموول موون 

 المامن.

  :ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري .النظر  المستقبإية 

 األراضي الفلسطينية 8

تما ظإت في المرتز المامن  واحتفظت بمرتزهوا  7.3ظإت الدرجة التإية لألراضي الفإسطينية تما هي 

الحتومي  بينموا انخفضوت درجتهوا فوي مجوال سوياد  القوانون  اإلنفاقفي مجال حجم  7.7الخامإ بدرجة 

  ليتراجع مرتزها من العاشر إلى المالوث عشور. وسوجإت اكراضوي الفإسوطينية درجوة 5.7إلى  6.2من 

  ليرتفوع مرتزهوا مون المواني عشور إلوى 9.0بعد أن تانت درجتهوا هوي  تسهيهت الماليةفي مجال ال 9.1

درجة  فوي انخفواض عون الدرجوة السوابقة  7.7تجار  الخارجية سجإت الحادي عشر  وفي مجال حرية ال

  ليتراجع مرتزها من السادإ إلى المامن. وظل مرتز اكراضي الفإسطينية في مجال التنظويم 7.8وهي 

تما تان في العام الماضوي وهوو المرتوز المواني عشور  بونفإ الدرجوة التوي سوجإتها العوام الماضوي وهوي 

6.1. 

 ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري .ية: النظر  المستقبإ 

 اليمن 9

العووام  7.3مقابوول  7.2هووبط الوويمن فووي تقريوور هوواا العووام موون المرتووز المووامن إلووى التاسووع  بدرجووة قوودرها 

  وارتفووع مرتووزه موون 7.5إلووى  7.4الحتووومي تحسوونت درجتوو  موون  اإلنفوواقالماضووي  وفووي مجووال حجووم 

  فيموا ارتفوع مرتوزه 5.9إلوى  6.1السابع. وبالنسبة لإهيتل القانوني فقد انخفضت درجتو  مون المامن إلى 

محوته  8.7إلوى  8.5ارتفعوت درجتو  مون  التسهيهت النقديوةمن الحادي عشر إلى العاشر  وعإى صعيد 

د المرتز المالث عشر  بتحسن قدره مرتز واحد عن تقرير العام الماضي. وبخصوو  حريوة التجوار  فقو

  8.5تراجع تصنيف اليمن من المرتز اكول إلى الماني بنفإ الدرجوة التوي سوجإها العوام الماضوي وهوي 

درجوة  5.7نقطوة ليصول إلوى  0.1وشهد مجال تنظيم النشاط التجواري واالئتموان والعمول انخفاضوا قودره 

 في المرتز الخامإ عشر.

في المستقبل القري   في ظل تزايود المخواطر  النظر  المستقبإية: تنبئ البيانات اكولية بحدوث تراجع 

 .في اليمنبسب  استمرار النزاع الدائر

 المملكة العربية السعودية 10

إلوى  6.9لم يتغير المرتز العاشر لإممإتة العربية السعودية عن العام الماضوي رغوم ارتفواع درجتهوا مون 

فوي المرتوز التاسوع  4.0الحتوومي وهوي  اإلنفواق  وحافظت الممإتوة عإوى درجتهوا فوي مجوال حجوم 7.0

  غير أن مرتزهوا 8.1عشر  تما ظإت درجتها الخاصة بالنظام القانوني وحقوق المإتية تما هي بمقدار 
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 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

  فقوود تسووهيهت ماليووةالحصووول عإووى  سووهولةفووي التصوونيف تراجووع موون اكول إلووى الموواني. وفيمووا يتعإووق ب

مرتزهوا مون الحوادي عشور إلوى العاشور.  ليرتفوع  وهي نفإ درجة العوام الماضوي 9.1سجإت السعودية 

  لتنها ظإت فوي نفوإ المرتوز وهوو المواني عشور  6.7إلى  6.6وارتفعت درجتها في حرية التجار  من 

  لتون تصونيفها 6.9وأخيرا مبتت درجتها في مجال تنظيم النشاط التجواري واالئتموان وسووق العمول عنود 

 تراجع من المرتز التاسع إلى العاشر.

 ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري .ظر  المستقبإية: الن 

 سـتون 11

تقدمت تونإ من المرتز الماني عشر إلى الحادي عشر في تقرير هاا العام  وارتفعت درجتها التإية مون 

درجوة  6.4 إلوى 6.3الحتومي لديها  حيث ارتفع من  اإلنفاق  تما ظهر تحسن عإى حجم 6.8إلى  6.7

  7.5متقدما من المرتز المالث عشر إلى الحادي عشر. وسجإت تونإ في جان  الهيتل القوانوني درجوة 

 تسووهيهت ماليووةالحصووول عإووى  لسووهولةلتحووتفظ بوونفإ المرتووز الخووامإ  وبالنسووبة  0.1بانخفوواض قوودره 

ماضوي. وارتفعوت في المرتز العشرين  وهو نفإ مرتز العام ال 6.8إلى  6.7ارتفعت درجة تونإ من 

فووي المرتووز المووامن عشوور  وأخيوورا  6.0إلووى  5.9درجووة تووونإ فووي مجووال حريووة التجووار  الخارجيووة موون 

فوي نفوإ  7.1سجإت تونإ في مجال تنظيم النشاط التجاري واالئتمان وسوق العمل نفإ الدرجوة وهوي 

 المرتز المامن أيضا.

 بحدوث تحسن في المستقبل.النظر  المستقبإية: ينبئ اتجاه السياسات التونسية  

 رـمص 12

وتراجووع مرتزهووا موون الحووادي عشوور إلووى  6.6إلووى  6.8المؤشوور التإووي موون  فوويانخفضووت درجووة مصوور 

  ليتراجع مرتز مصر فوي هواا 6.4إلى  7.5الحتومي هبوطا حادا من  اإلنفاقالماني عشر  وشهد حجم 

قوانوني ظإوت درجوة مصور تموا هوي عنود الجان  من السابع إلى الحادي عشر. وبالنسوبة لمجوال الهيتول ال

الحصوول عإوى سهولة  إال أن تصنيفها ارتفع من المرتز التاسع عشر إلى المامن عشر  وفوي مجوال 5.1

درجوة فوي المرتوز المالوث عشور  وهوو نفوإ مرتزهوا  8.7ظل أدا  مصور تموا هوو عنود تسهيهت مالية 

  ليهبط مرتزها مون المواني عشور 6.4ى إل 6.6العام الماضي. وانخفضت درجتها في حرية التجار  من 

  متقدمووة موون المرتووز 6.3إلووى  6.1إلوى الخووامإ عشوور  وأخيوورا ارتفعوت درجووة مصوور فووي التنظوويم مون 

 الماني عشر إلى الحادي عشر.

  :ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري .النظر  المستقبإية 

 يةربـمغمملكة الال 12

قفز المغر  من المرتز الرابع عشر إلى المرتز الماني عشر مناصفة مع مصر  بعد ارتفاع درجتو  مون 

  مموا سواعده 6.2لتصول إلوى  0.1الحتومي بمقدار  اإلنفاق  وقد ارتفعت درجت  في حجم 6.6إلى  6.5

الهيتول  عإى التقدم من المرتز الخوامإ عشور إلوى الرابوع عشور  تموا جوا  فوي المرتوز السوابع مون حيوث

. وظول 7.3 إلوى 7.2القانوني وحماية المإتية  وهو نفإ مرتز العوام الماضوي  بعود ارتفواع درجتو  مون 

تما هو في المرتز المامن عشور بدرجوة تسهيهت مالية الحصول عإى  تصنيف المغر  في مجال سهولة

أنو  ظول فوي نفوإ   إال 5.9لتصول إلوى  0.3  بينما تحسنت درجت  في مجال حريوة التجوار  بمقودار 7.3

المرتووز التاسووع عشوور الوواي جووا  فيوو  العووام الماضووي. وأخيوورا تراجعووت درجووة المغوور  فووي مجووال تنظوويم 

  متراجعوا فوي التصونيف مون المرتوز الحوادي 6.1إلوى  6.2االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري من 

 عشر إلى الرابع عشر.
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  :تغيير ياتر في المستقبل القري . ال تنبئ البيانات اكولية بحدوثالنظر  المستقبإية 

 جيبوتي 14

 6.5تراجعت جيبوتي مرتزا واحدا في تقرير هاا العام لتيتي فوي المرتوز الرابوع عشور  وسوجإت درجوة 

 اإلنفوواقنقطووة فووي مجووال حجووم  4.3أقوول موون درجتهووا فووي تقريوور العووام السووابق  وقوود سووجإت  0.1بمقوودار 

  ليتراجوع ترتيبهوا مون المرتوز السوادإ عشور 4.9بإغوت  الحتومي أي أقل من درجة العام الماضي التوي

فوي مجوال الهيتول القوانوني لتهوبط مون المرتوز  4.9إلوى  5.2إلى السابع عشور. وانخفضوت درجتهوا مون 

تسووهيهت ماليووة الحصووول عإووى  سووهولةالمووامن عشوور إلووى التاسووع عشوور  بينمووا زادت درجتهووا فووي مجووال 

ز الرابووع إلووى السووادإ. وفيمووا يتعإووق بحريووة التجووار  وتصووعد موون المرتوو 9.4لتصوول إلووى  0.1بمقوودار 

  غيوور أن مرتزهووا ارتفووع موون الموواني عشوور إلووى الحووادي عشوور  6.7الخارجيووة ظإووت درجتهووا تمووا هووي 

  7.2إلوى  6.8وأخيرا ارتفعت درجتهوا فوي مجوال تنظويم النشواط التجواري واالئتموان وسووق العمول مون 

 لتتقدم من المرتز العاشر إلى السابع.

  :ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري .النظر  المستقبإية 

 جزر القمر 15

  6.3نقطوة لتصول إلوى  0.1ظإت جزر القمر في المرتز الخامإ عشور رغوم انخفواض درجتهوا بمقودار 

مرتوزا    غيور أن تصونيفها ارتفوع6.5إلوى  6.6الحتومي من  اإلنفاقوانخفضت درجتها في جان  حجم 

 0.4واحدا لتصل إلى المرتز العاشر. وفوي جانو  الهيتول القوانوني تراجعوت درجوة جوزر القمور بمقودار 

  متراجعة من المرتز المالث عشر إلى السادإ عشر  وظإت درجتها فوي مجوال 5.6إلى  6.0نقطة من 

وعإوى صوعيد وبنفإ المرتز وهو التاسوع عشور   6.9تما هي عند تسهيهت مالية  الحصول عإى سهولة

وتراجووع التصوونيف موون المرتووز العاشوور إلووى الحووادي عشوور  أمووا  6.8حريووة التجووار  مبتووت الدرجووة عنوود 

لتحصول عإوى نفوإ المرتوز الرابوع عشور الواي حققتو  العوام  5.9درجتها في مجال التنظيم فقد مبتت عند 

 الماضي.

 ل.النظر  المستقبإية: تنبئ البيانات اكولية بحدوث تحسن في المستقب 

 السودان 16

جا  السوودان هواا العوام فوي نفوإ المرتوز السوادإ عشور الواي حققو  العوام الماضوي  بعود ارتفواع درجتو  

 اإلنفوواقفووي مجووال حجووم  9.8إلووى  9.7  وارتفعووت درجووة السووودان موون 6.1لتصوول إلووى  0.1بمقوودار 

إلوى  4.5نوني مون الحتومي محته المرتز اكول مر  أخرى  تما ارتفعت درجت  فوي مجوال الهيتول القوا

ليحل في المرتز العشرين  وهو نفإ مرتزه العوام الماضوي. وتراجعوت درجوة السوودان فوي مجوال  4.6

ليظوول فووي المرتووز الحووادي والعشوورين  فيمووا  5.0إلووى  5.3موون تسووهيهت ماليووة الحصووول عإووى  سووهولة

موون المرتووز  صووعودا 5.4لتصوول إلووى  0.9ارتفعووت درجتوو  فووي مجووال حريووة التجووار  الخارجيووة بمقوودار 

الحووادي والعشوورين إلووى العشوورين  عإووى أن درجتوو  فووي تنظوويم النشوواط التجوواري واالئتمووان وسوووق العموول 

   مستقرا في نفإ المرتز الخامإ عشر.5.7لتسجل  0.1تراجعت بمقدار 

 في الحرية االقتصادية. التراجع النظر  المستقبإية: ينبئ استمرار النزاع الدائر بحدوث المزيد من 

 موريتانيا 17

التوي سوجإتها العوام الماضوي  حيوث تراجعوت  5.9ظإت موريتانيا في المرتز السابع عشر بنفإ الدرجوة 

فوي نفوإ مرتزهوا العوام  3.3نقطة لتصل إلوى  0.1الحتومي تراجعا بسيطا قدره  اإلنفاقفي مجال حجم 
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  إال أن 5.7ي الماضووي وهووو الحووادي والعشوورين  وظإووت درجتهووا فووي مجووال الهيتوول القووانوني تمووا هوو

الحصووول عإووى  سووهولةمرتزهووا ارتفووع موون السووادإ عشوور إلووى المالووث عشوور. وظإووت درجتهووا فووي مجووال 

  إال أن تصوونيفها ارتفووع موون المرتووز السووادإ عشوور إلووى الخووامإ عشوور  7.9مابتووة عنوود تسووهيهت ماليووة 

رتوز التاسوع فوي مجوال حريوة التجوار   متراجعوة مون الم 7.0لتصل إلى  0.1وانخفضت درجتها بمقدار 

فووي مجووال تنظوويم النشوواط التجوواري  5.7إلووى  5.4إلووى العاشوور. وأخيوورا ارتفعووت درجووة موريتانيووا موون 

 واالئتمان وسوق العمل  متقدمة من المرتز التاسع عشر إلى الخامإ عشر.

 النظر  المستقبإية: تنبئ البيانات اكولية بحدوث تحسن في المستقبل. 

 العراق 18

مقارنوة بدرجوة  5.8ق مون المرتوز السوابع عشور إلوى الموامن عشور  بدرجوة قودرها تراجع تصونيف العورا

إلوى  4.6الحتومي تراجعوا تبيورا مون  إلنفاقالعام الماضي  وشهدت درجة العراق في مجال حجم ا 5.9

إلوى  4.2  مما وضع  فوي المرتوز العشورين  تموا تراجعوت درجتو  فوي مجوال الهيتول القوانوني مون 3.9

إ التصوونيف الحوادي والعشوورين  وهووو مواني أسوووأ تصونيف فووي العوالم العربووي. وظإووت ليويتي فووي نفو 4.1

فوي المرتوز السوادإ  إال أن  9.3تما هوي تسهيهت مالية الحصول عإى  سهولةدرجة العراق في مجال 

ليهبط مون لمرتوز السوادإ عشور إلوى السوابع  6.1إلى  6.2درجت  في مجال حرية التجار  تراجعت من 

فوي مجوال االئتموان وسووق العمول والنشواط التجواري  وإن تراجوع  5.4مبتوت درجتو  عنود عشر. وأخيرا 

 مرتزه من التاسع عشر إلى العشرين.

  :ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المسوتقبل القريو   إال أن اسوتمرار النظر  المستقبإية

 العنف واالضطرابات يشتل تهديدا لإحرية االقتصادية.

 ليبيا 19

  مسوتقر  فوي نفوإ المرتوز التاسوع 5.6فوي درجتهوا التوي وصوإت إلوى  0.1سجإت ليبيا انخفاضا بمقودار 

الحتوومي تموا  إلنفواقعشر الاي حققت  في تقرير العام الماضي  وحافظت ليبيوا عإوى درجتهوا فوي حجوم ا

التصوونيف.    لتنهووا تقوودمت مرتووزا واحوودا لتوويتي فووي المرتووز الحووادي والعشوورين وتغووادر قوواع3.3هووي 

  غيور أن مرتزهوا ارتفوع مون الرابوع 5.7إلوى  5.9وتراجعت درجة ليبيا في مجال الهيتول القوانوني مون 

 7.7ظإوت درجتهوا مابتوة عنود تسهيهت مالية الحصول عإى  سهولةعشر إلى المالث عشر  وعإى صعيد 

فوي إال أنهوا تراجعوت   6.3في المرتز السابع عشر  وتالك درجتها في مجال حرية التجار  التوي بإغوت 

جواري سوجإت التصنيف من المرتز الرابع عشر إلى السادإ عشور  وأخيورا فوي مجوال تنظويم النشواط الت

عوون العووام الماضووي  إال أنهووا ظإووت فووي نفووإ المرتووز وهووو الحووادي  0.2  بانخفوواض قوودره 5.1ليبيووا 

 والعشرين.

  :تر في المسوتقبل القريو   إال أن اسوتمرار ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياالنظر  المستقبإية

 العنف واالضطرابات يشتل تهديدا لإحرية االقتصادية.

 

 

 رـزائـالج 20

تراجع تصنيف الجزائر مرتزا واحدا عن العوام الماضوي لتسوتقر هواا العوام فوي المرتوز العشورين  والوك 

 0.1الحتوومي بمقودار  فاقإلن  وارتفعت درجتها في مجال حجم ا5.5إلى  5.7بعد انخفاض درجتها من 
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  مما رفعها مرتزا واحدا لتقف فوي المرتوز الموامن عشور. ولوم تشوهد درجوة الجزائور فوي 4.1لتصل إلى 

لتقفوز مون المرتوز الرابوع  5.9الهيتل القانوني وحماية حقوق المإتية أي تغيير عون السوابق  حيوث بإغوت 

 8.0مون تسوهيهت ماليوة لحصوول عإوى ا سوهولةعشر إلى المرتز العاشر  وانخفضت درجتها في مجال 

  ليتراجووع تصوونيفها مرتووزا واحوودا إلووى المرتووز الخووامإ عشوور. وتعرضووت درجووة الجزائوور فووي 7.9إلووى 

 لتسوتقر  متراجعة مرتزين في التصونيف 3.9إلى  4.7مجال حرية التجار  الخارجية النخفاض حاد من 

لدول العربية حرية فوي هواا الجانو . وفيموا في المرتز الماني والعشرين  وبالك تصبح الجزائر هي أقل ا

  فوي هبووط بمقودار مرتوز واحود عون العوام 5.6إلوى  5.7يخ  مجال التنظيم فقد انخفضت درجتها من 

 الماضي لتيتي في المرتز المامن عشر.

  :ال تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري .النظر  المستقبإية 

 ربية السوريةالجمهورية الع 21

  مسجإة المرتز اكخيور بوين الودول 5.4إلى  5.1ارتفعت الدرجة التإية لإجمهورية العربية السورية من 

العربية التي تم احتسا  درجتها التإية  وهو نفإ مرتزها في العام الماضي أيضا. وظإت درجة سووريا 

رتز واحد عون العوام الماضوي لتويتي   متقدمة بمقدار م6.7الحتومي تما هي عند  إلنفاقفي مجال حجم ا

  5.6لتصوول إلووى  0.1فووي المرتووز المووامن  وارتفعووت تووالك درجتهووا فووي مجووال الهيتوول القووانوني بمقوودار 

الحصووول عإووى  سووهولةلتتقوودم مرتووزا واحوودا إلووى المرتووز السووادإ عشوور  عإووى أن درجتهووا فووي مجووال 

الماني والعشورين واكخيور الواي جوا ت فيو    محتفظة بنفإ مرتزها 4.8ظإت مابتة عند تسهيهت مالية 

  إال أنهووا 4.6إلوى  3.1العوام الماضوي. وفووي جانو  حريوة التجووار   حققوت سوووريا ارتفاعوا مإحوظوا موون 

تراجعووت فووي التصوونيف مرتووزا واحوودا لتسووتقر فووي المرتووز الحووادي والعشوورين  وأخيوورا تراجعووت درجووة 

 المرتز السابع عشر إلى التاسع عشر.  لتهبط من 5.5إلى  5.7سوريا في مجال التنظيم من 

 النظر  المستقبإية: ينبئ استمرار النزاع الدائر بحدوث المزيد من التدهور في الحرية االقتصادية. 
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 مؤشر الحرية االقتصادية في العالم العربي

 

 بنية المؤشر

مؤشر الحرية نفإ العناصر الخمسة التي يضمها  لإحرية االقتصادية في العالم العربييضم المؤشر المعإن 

ولتن  يشتمل عإى  (2016)جوارتني والوسون وهول  2016: التقرير السنوي االقتصادية عإى مستوى العالم

متون ا  حيث تم استبدال بعض المتونات المستخدمة في مؤشر الحرية االقتصادية عإى  42متون ا وليإ  39

ر بيانات ضمنية بشينها عإى مستوى العالم العربي بمتونات ممامإة تغطي العالم مستوى العالم والتي لم تتوف

العربي عإى نحو أشمل  وقد تم تسجيل عدد نقاط تل عنصر من العناصر الخمسة بيخا متوسط المتونات التي 

إال أننا  2014يشمإها تل عنصر  وقد اعتمد هاا التقرير عإى أحدث وأشمل البيانات المتوفر  والتي تنس  لعام 

 .2015ننشر بعض البيانات المتوفر  في الوقت الحالي والتي تخ  عام 

 العناصر الخمسة لمؤشر الحرية االقتصادية في العالم العربي

  اريعحجم الحتومة: اإلنفاق  والضرائ   والمش -1

 القانون التجاري واالقتصادي وتيمين حقوق المإتية  -2

  تسهيهت المالية قد والالنالقدر  عإى الحصول عإى  -3

 حرية التجار  عإى المستوى العالمي  -4

 تنظيم االئتمان والعمالة والنشاط التجاري. -5

تم احتسا  التصنيف التإي بيخا متوسط عدد نقاط العناصر الخمسة  حيث تم ترتي  تل متون من المتونات 

 (46  ) ويصف مإحق المإحوظات اإليضاحية ومصادر البيانات .10من صفر إلى  عإى مقياإ مدرج

اإلجرا ات المتبعة لتحديد عدد نقاط تل فئة عإى التدري  تما يقدم بعض التفاصيل اات الصإة بالمصادر 

 والمنهجية.

ت في تحري ا التساق النتائ  ات بعت في تقرير العام الجاري الحدود القصوى والحدود الدنيا ااتها التي استخدم

تقارير اكعوام السابقة  ويشار إلى أن الحدود القصوى والدنيا التي اعتمد عإيها التقارير هي الحدود العالمية 

وليست اإلقإيمية بنا   عإى وجود تفاوت طفيف في بعض المتونات بين الدول العربية وبعضها وسعي ا لوضع 

شغل مرتز متقدم إلى أن أدا  الدولة التي حازت هاا  الدول العربية ضمن السياق اكتمر اتساع ا  ومن مم يشير

المرتز أدا  جيد ليإ عإى مستوى جيرانها اإلقإيميين فحس  ولتن عإى مستوى ما عداها من الدول التي تدعم 

 ممارساتها الحرية االقتصادية حول العالم.

 22معة العربية والبال  عددهم يضم مؤشر الحرية االقتصادية في العالم العربي بيانات الدول اكعضا  بالجا

دولة  تما يشمل مؤشر الحرية االقتصادية عإى مستوى العالم خمإ عشر  دولة من بين هاه الدول  ويشار إلى 

أن تصنيف هاه الدول في ته المؤشرين يتشاب  إلى حد تبير عإى الرغم من اختهف جمإة المتونات المستخدمة 

ية في العالم العربي اختهف ا طفيف ا  وقد تم احتسا  النتيجة اإلجمالية لواحد في المؤشر المعإن لإحرية االقتصاد

وعشرين دولة ضمها مؤشر الحرية االقتصادية في العالم العربي إال أن  لم يتسن  حسا  النتيجة اإلجمالية لإدولة 

 المتبقية لقصور البيانات.
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ربي عإى بيانات مجمعة من أطراف خارجية غير اات اعتمد المؤشر المعإن لإحرية االقتصادية في العالم الع

صإة باكطراف صاحبة البيانات  تما لم تستق  أي بيانات أصإية من المؤسسات الراعية ضمان ا لموضوعيتها  

وقد استخدم التقرير المعادالت ااتها التي تحتس  النتائ  عإى أساسها سنوي ا  ومن مم يتضح أن مؤلفي التقرير لم 

ي تيمير عإى مرتز تل دولة في   تما أن  بوسع أي متخص  مطإع عإى التقرير إعاد  فح  بيانات يتن لهم أ

 التقرير ليتيتد من الوصول لإنتائ  ااتها.

 

 طرح العناصر

 .1فيما يإي وصف المتغيرات المستخدمة لقياإ الحرية االقتصادية وتفسير أسبا  صإتها بالقياإ

 اريعوالضرائب والمش: حجم الحكومة: اإلنفاق 1العنصر 

ر الفردي واكسواق االختياتشير المتونات اكربعة التي يشمإها العنصر اكول إلى مدى تعويل الدول عإى 

لتخصي  الموارد والسإع والخدمات دون التعويل عإى العمإية السياسية  فعند زياد  اإلنفاق الحتومي مقارنة 

تنتقل صناعة القرار من أيدي الحتومة إلى أيدي اكفراد ومن مم ب نفاق اكفراد واكسر والمشروعات التجارية 

تقوض الحرية االقتصادية  وي عنى المتونان اكوالن بهاا اكمر وهما االستههك الحتومي بوصف  حصة من 

  (.1أ(  والتحويهت والمعونات بوصفهما حصة في إجمالي النات  المحإي )1إجمالي االستههك )

أ( إلى مدى توفير الحتومة السإع والخدمات  فعإى سبيل الممال إاا قام موظفو 1لحتومي )يشير االستههك ا

الحتومة بشق طريق ما ف ن الك يدخل في إطار اإلنفاق الحتومي  إما إاا تم التعاقد مع شرتة خاصة لشق 

الحتومي  ومن مم الطريق ف ن الك ال يدخل ضمن االستههك الحتومي عإى الرغم من تصنيف  في إطار اإلنفاق 

ف ن نه  التعاقد التنافسي يبني التفا ات ويحد من تسييإ االقتصاد حال تنفيا هاه التعاقدات بحيادية  عإى الجان  

اآلخر من شين التحويهت والمعونات إضعاف اكسواق كنها تدعم السإطة والنفوا السياسي دون دعم القدر  عإى 

 تاجها المحيط العام ويتحمل نفقاتها.إنتاج السإع وتوفير الخدمات التي يح

ج( مدى اعتماد الدول عإى المشروعات الخاصة واكسواق الحر  إلنتاج السإع وتوفير 1يقيإ المتون المالث )

د( ف ن  يقوم عإى المعدل الحدي اكعإى لإدخل مقارنة 1الخدمات دون المشروعات الحتومية  أما المتون الرابع )

ي تفرض عإي  الضريبة  فالمعدالت الحدية العالية لإضرائ  والتي تفرض عإى بالضريبة وحد الدخل الا

 مستويات الدخل المنخفضة نسبي ا تسإ  اكفراد ممر  جهدهم وعمإهم.

 

 لكيةتأمين حقوق الم  و: القانون التجاري واالقتصادي 2العنصر 

ا محوري ا من عناصر الحرية االقتصادية والمجتمع المدني   يعد تيمين اكفراد والعقود والممتإتات القانونية عنصر 

  وتيمين حقوق المإتية في ظل سياد  القانون أحد العوامل الداخإية لإحتومة الخصائ أهم فالنظام القانوني 

عإى سبيل الممال  تسإ  مضمونها إاا لم يتن اكفراد الجوهرية لإحرية االقتصادية  تما أن حرية التبادل  

إتية مضمونة تشمل تمتعهم بممر  تدهم  تما أن عجز النظام القانوني لإدولة عن تيمين حقوق يتمتعون بحقوق م  

المإتية وتنفيا العقود وضمان تسوية النزاعات عإى نحو يرضي أطرافها من شين  أن يقوض عمل السوق ونظام 

 التبادل.

 

                                                           
1
 .10 – 12(: Gwartney and Lowson, 2006يتبع الوصف إلى حد تبير ما جا  في دراسة ) 
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رتز المؤشر عإى القانون التجاري واالقتصادي بوصف  عامل مناس  لتقييم الحرية االقتصادية  فيما ي عنى أول ي

 ( 2أ( ونزاهة نظام القانون )2متونين بهاا العامل وهما التدخل العستري في سياد  القانون والعمل السياسي )

متسق أم ال  وهو أمر يمإ صإ  القانون التجاري بقياإ ما إاا تان مبدأ سياد  القانون مطبق عإى نحو حيادي 

ج( ف ن  يإقي الضو  عإى مدى سهولة 2واالقتصادي  أما متون القيود التنظيمية عإى بيع المإتية العقارية )

د( والمعني بتنفيا العقود قانوني ا إلى ما إاا تانت االتفاقيات المبرمة 2إرسا  حقوق المإتية  فيما يشير المتون )

ا من متون فرعي 2ج( و)2تحظى بالحماية الفعالة في ظل سياد  القانون أم ال  ويعد المتونان )طوع ا  د( جز  

 خر يقيإ عدد اإلجرا ات وحاالت تيخر اكحتام والتتاليف؛ حيث يؤدي تعدد اإلجرا ات واستنزافها الوقت 

 لمبرمة طوع ا.وارتفاع تتإفتها إلى تردي قدر  النظام القانوني عإى حماية االتفاقيات ا

 

 النقد والتسهيالت المالية: القدرة على الحصول على 3العنصر 

إن النقد عنصر رئيإ في التداول  واالفتقار إلى القدر  عإى الحصول عإى احتياطي نقدي  من يقوض المتاس  

تياطي نقدي  من أمر إتية التي تممإها السندات النقدية  ومن مم ف ن توفير احالناتجة عن التجار  ويضعف قيمة الم  

أساسي لحماية حقوق المإتية ومن مم لضمان الحرية االقتصادية  فعندما تطبع الحتومة أمواال  لتمويل إنفاقها ف نها 

في المقابل تجرد المواطنين من ممتإتاتهم وتتعدى عإى حريتهم االقتصادية  مما يؤدي بدوره إلى حدوث تضخم 

ج( يفسد اكسعار النسبية 3  و3أن ارتفاع معدالت التضخم وتقإبها )المتونين أ(  تما 3)يقاإ الك تبع ا لإمتون 

ويغير الشروط اكساسية لإعقود طويإة اكجل وتستحيل مع  من الناحية الواقعية قدر  اكفراد واكعمال التجارية 

بر الحسابات د( لقياإ سهولة استخدام عمهت أخرى ع3عإى التخطيط الواعي لإمستقبل  وقد صمم المتون )

المصرفية بالعمإة المحإية واكجنبية أي لرصد ما إاا تان بوسع المر  التبادل والحصول عإى عمهت مختإفة 

 بحرية.

 

 : حرية التجارة على المستوى العالمي4العنصر 

االنتقاالت تعد حرية التجار  عبر الحدود المحإية في عالم يموج بالتقنية المتقدمة وتنخفض في  تتإفة االتصاالت و

أحد المتونات الرئيسية في الحرية االقتصادية  وقد صممت متونات العنصر الحالي لقياإ القيود المتنوعة التي 

أ ومتونات  الفرعية( وخإل معدل 4تؤمر عإى التبادل عإى المستوى العالمي والتي تضم التعريفات )المتون 

في العالم أن ينعموا بالقدر  عإى  . إن من حق اكفرادج(4تبادل وضوابط رأإ المال ) ( ومعدل ال4التبادل )

الشرا  والبيع بحرية  والبد أن يحظى المستهإتون العر  بالقدر  عإى شرا  ما يرغبون في  من سإع من بعضهم 

ا أومن أي تيان عإى مستوى العالم  تما أن  البد أن يحظى المنتجون العر  بفرصة تسويق منتجاتهم  بعض 

 ية والسوق العالمية.بالسوق العرب

 

 : تنظيم االئتمان والعمالة والنشاط التجاري5العنصر 

متى منعت الإوائح التنظيمية العمل باكسواق وتعارضت مع حرية ممارسة التبادل الطوعي تانت بالك قيد ا عإى 

باالئتمان والعمالة الحرية االقتصادية  ويضم هاا المؤشر القيود التنظيمية التي تحد حرية التبادل والتي تتصل 

اكعمال التجارية  التوسع فيوأسواق المنتجات  ويشار إلى أن اإلجرا ات البيروقراطية العقيمة من شينها تقييد 

 فر  العمل. إيجادوالقدر  عإى  اريعوالمش
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اتخاا أ( اكوضاع في سوق االئتمان المحإية  حيث البد أن يحظى اكفراد بالقدر  عإى 5يعتإ المتون اكول )

قراراتهم بشين أسواق االئتمان بينفسهم والبد أن تتون لهم القدر  عإى التعامل مع ما يتخيرون  من مؤسسات 

بتامل حريتهم  وقد صممت هاه المتونات لقياإ ما إاا تانت الحتومة تسمح لألسواق بتحديد إمتانية اإلقراض 

التجارية المستحقة  انية إلقراض اكفراد والمشاريعمتأم أن الك يخضع العتبارات سياسية وما إاا تانت هناك إ

 التي تسعى لهقتراض في منام حر عإى نحو سريع وبتتاليف محدود  أم ال.

 

ممة أنواع عديد  من الإوائح المعنية بتنظيم العهقة بين العمالة والسوق والتي تتعدى عإى الحرية االقتصادية 

ن يتمتع بحرية العمل لدى من يرغ  والبد كصحا  اكعمال أن لإموظفين وأصحا  اكعمال  فهبد لإمر  أ

يتون لهم حرية استخدام من يريدون من العامإين  وتشمل المتغيرات المؤمر في هاه العهقة صعوبة استئجار 

 العمالة وجمود ساعات العمل وضوابط العزل وتتاليف  والتجنيد اإلجباري.

 

ج( الحرية االقتصادية شينها في الك شين الإوائح التنظيمية كسواق 5ارية )تقيد الإوائح التنظيمية لألعمال التج

االئتمان وأسواق العمالة  والبد لألفراد أن ينعموا بحرية فتح ما يرغبوه من أعمال التجارية متى شاؤوا أو 

لتعرف عإى مدى إغهقها متى أرادوا  وقد صممت المتونات الفرعية لإوائح التنظيمية لألعمال التجارية بهدف ا

-ج5( وإغهقها )1-ج5قدر  القيود التنظيمية واإلجرا ات البيروقراطية عإى تقويض تيسيإ اكعمال التجارية )

2.) 
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 دولـات الـداول بيانـج

 

ا عإوى بيانوات 2016يحتوي المؤشر الوارد في تقرير االحرية االقتصادية في العالم العربي: التقرير السنوي لعام 

دولوة مون هواه الودول جوا ت أيضوا ضومن  15وعشرين دولة اكعضا  في جامعة الدول العربيوة  وهنواك لهمنتين 

ا  ويوجود تشواب  تبيور بوين التصونيفات النسوبية 2016تقرير االحرية االقتصادية فوي العوالم: التقريور السونوي لعوام 

ي يتضومنها المؤشور الخوا  لهاه الودول فوي توه المؤشورين  رغوم وجوود اخوتهف طفيوف فوي قائموة العناصور التو

بتقريور االحريوة االقتصوادية فوي العوالما. وقود توم حسوا  الدرجوة التإيوة لواحود وعشورين مون الودول التوي تضومنها 

تقرير االحرية االقتصادية في العالم العربيا  إال أن  لم يمتن حسا  الدرجة التإية لإدولة المتبقية وهي الصوومال 

ع الوك فقود عرضونا البيانوات المتاحوة عون الصوومال بعود الجوداول الخاصوة بالودول نظرا لعودم تووافر البيانوات  ومو

 المصنفة.

ولتي تحصل الدولة عإى تصنيف ودرجة تإية  ينبغي أن تتون لها تصونيفات ودرجوات فوي تول عوام مون اكعووام 

لوديها بيانووات  الخمسوة المتضومنة فوي المؤشور. ولتوي يوتم تصونيف الدولوة فوي المجواالت المختإفوة  ينبغوي أن تتوون

لعنصرين فرعيين عإى اكقل في تل مجوال مون المجواالت التاليوة: المجوال اكول  المجوال المواني  المجوال المالوث  

 المجال الرابع  المجال الخامإ  المجال الخامإ )أ(  المجال الخامإ ) (  المجال الخامإ )ج(.

جوواالت الخمسووة التووي تووم تحإيإهووا باإلضووافة إلووى وقود عرضوونا الوودرجات الخاصووة بجميووع البإوودان لتوول مجووال موون الم

  بحيوث يممول 10درجات لتل عنصر توافرت في  البيانات  وجميع الدرجات في المؤشر هي عبوار  عون قويم مون 

دل الوك عإوى ارتفواع  ؛الحد اكعإى لإدرجوة والورقم صوفر الحود اكدنوى لإدرجوة  وتإموا ارتفعوت الدرجوة 10الرقم 

يبوين  (24ا )  . وهناك سهم في جدول المراتز والتقييمات التإيوة تحوت اسوم ااالتجواهمساحة الحرية االقتصادية

يشوهد  أنتدل عإى أن اتجاه الدولة يتسم بوالغموض أو مون المورجح  2015ما إاا تانت البيانات المتوافر  عن عام 

 .المستقبإية التصنيفات فيا ا أو مبات  ا أو تراجع  تحسن  

الواي  مإحوقفوي ال الودرجات حسوا ل المتبعوة المنهجيوةتوالك و عنصور لتولشر  واف  عإى االطهع متنومن الم

 .(74البياناتا )   ومصادر توضيحية ماتراتيحمل عنوان ا

 المتاحة للباحثين البيانات

غيوور  وبيانووات 2014و 2013و 2012و 2010و 2005و 2002 لألعوووام بيانوواتعإووى  التاليووة الجووداولتحتوووي 

 التقريور هواا فوي المنشور  النتائ  جميع يشمل الاي  التامإة البيانات مإف تنزيل متنالم ومن. 2015 لعاممتتمإة 

 وفوي .http://www.freetheworld.com: الموقوع اإللتترونوي مون  2002 عاممنا  السنوية البيانات وتالك

: اإللتترونوووووي البريووووود عبوووووريرجوووووى االتصوووووال بنوووووا   البيانوووووات اسوووووترجاع فوووووي صوووووعوبة أيوجوووووود  حالوووووة

freetheworld@fraserinstitute.org. 
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 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 والمراكز اتتصنيفال –( 2014الحرية االقتصادية في العالم العربي )
 

 العناصر
 1 

: الحتومياإلنفاق حجم 
اإلنفاق والضرائ  

 والمشروعات

2 
القانون التجاري 

واالقتصادي وتيمين 
 حقوق المإتية

3 
الحصول عإى 
 تسهيهت نقدية

4 
حرية التجار  عإى 
 المستوى العالمي

5 
تنظيم االئتمان والعمالة 

 والنشاط التجاري

 

 

 الجزائر

 التصنيف

 

4.1 

 

 المرتز

 

18 

 التصنيف

 

5.9 

 المرتز

 

10 

 التصنيف

 

7.9 

 المرتز

 

15 

 التصنيف

 

3.9 

 المرتز

 

22 

 التصنيف

 

5.6 

 المرتز

 

18 

 البحرين

 

6.7 8 7.0 8 9.6 2 8.3 3 8.3 1 

 14 5.9 11 6.8 19 6.9 16 5.6 10 6.5 جزر القمر

 جيبوتي

 

4.3 17 4.9 19 9.4 4 6.7 12 6.2 7 

 جمهورية مصر العربية

 

6.4 11 5.1 18 8.7 13 6.4 15 6.3 11 

 20 5.4 17 6.1 6 9.3 21 4.1 20 3.9 العراق

 اكردن

 

8.3 3 7.0 8 9.6 2 8.0 6 7.4 6 

 التويت

 

6.2 14 8.0 4 8.2 10 7.8 7 7.6 5 

 2 8.2 14 6.5 4 9.4 10 5.9 2 8.4 لبنان

 ليبيا

 

3.3 21 5.7 13 7.7 17 6.3 16 5.1 21 

 موريتانيا

 

3.3 21 5.7 13 7.9 15 7.0 10 5.7 15 

 12 6.1 19 5.9 18 7.3 7 7.3 14 6.2 المغر 

 سإطنة عمان

 

4.5 16 8.1 2 9.3 6 8.2 4 8.1 3 

 اكراضي الفإسطينية

 

7.7 5 5.7 13 9.1 11 7.7 8 6.1 12 

 8 7.1 8 7.7 6 9.3 6 7.4 11 6.4 قطر

 الممإتة العربية السعودية

 

4.0 19 8.1 2 9.1 11 6.7 12 6.9 10 

 السودان

 

9.8 1 4.6 20 5.0 21 5.4 20 5.7 15 

 19 5.5 21 4.6 22 4.8 16 5.6 8 6.7 الجمهورية العربية السورية

 تونإ

 

6.4 11 7.5 5 6.8 20 6.0 18 7.1 8 

 العربية المتحد اإلمارات 

 

7.6 6 8.2 1 9.3 6 8.2 4 7.9 4 

 15 5.7 2 8.5 13 8.9 10 5.9 7 7.5 جمهورية اليمن

           

 الدول غير المصنفة لعدم وجود بيانات
 

   1 9.7 1 9.9 22 1.3 4 7.8 الصومال
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 التصنيفات اإلجمالية والمراكز، االتجاه
 

 الكليالتصنيف  مكونات العناصر الخمسة 

 )المركز(

 *االتجاه

 أ5 

الإوائح التنظيمية 
 لسوق االئتمان

5  

الإوائح التنظيمية 
 لسوق العمالة

 ج5

الإوائح التنظيمية 
 لإنشاط التجاري

  

 

 

 الجزائر

 التصنيف

 

4.8 

 المرتز

 

17 

 التصنيف

 

4.4 

 المرتز

 

20 

 التصنيف

 

7.6 

 المرتز

 

7 

 التصنيف

 

5.5 

 المرتز

 

20 

 

 

 

  3 8.0 2 8.1 2 8.8 5 8.0 البحرين

 ▲ 15 6.3 18 4.3 12 6.7 10 6.7 جزر القمر

  14 6.5 6 7.7 10 7.5 11 6.5 جيبوتي

  12 6.6 10 7.6 17 5.2 13 6.0 جمهورية مصر العربية

  18 5.8 19 4.2 8 7.9 19 4.1 العراق

  2 8.1 11 7.5 3 8.6 13 6.0 اكردن

  4 7.8 15 7.1 5 8.3 6 7.5 التويت

  5 7.7 5 7.8 4 8.5 1 8.3 لبنان

  19 5.6 20 4.2 9 7.9 21 3.3 ليبيا

 ▲ 17 5.9 16 4.5 13 6.6 13 6.0 موريتانيا

  12 6.6 8 7.6 21 3.8 8 6.9 المغر 

  5 7.7 3 8.0 7 8.2 3 8.1 سإطنة عمان

  8 7.3 21 4.1 14 6.1 2 8.1 اكراضي الفإسطينية

  4 7.6 4 8.0 11 7.1 12 6.2 قطر

  10 7.0 17 4.4 5 8.3 4 8.0 الممإتة العربية السعودية

  16 6.1 13 7.4 19 4.9 16 4.9 السودان

  21 5.4 12 7.5 18 5.0 20 3.9 الجمهورية العربية السورية

 ▲ 11 6.8 1 8.3 15 6.1 9 6.8 تونإ

  1 8.2 4 7.6 1 9.0 7 7.1 اإلمارات العربية المتحد 

  9 7.2 14 7.3 16 5.4 18 4.3 جمهورية اليمن

 

           الصومال

 
. لم يحدد االتجاه لإدول غير المصنفة بنا   2015* يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات اكولية لعام 

 .تراجع=  ▼= غير متغير   ■  تحسن=  ▲عإى قصور البيانات. 
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 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 رــزائــالج

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   5.1 (16) 5.7 (16) 5.7 (17) 5.6 (18) 5.7 (19) 5.5 (20)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  4.1 4.0 3.8 4.3 5.0 4.7 الحكومي نفاق. حجم اإل1

  [34.8] 1.5 [35.6] 1.3 [38.7]0.4 [33.4] 1.9 [25.3] 4.3 [26] 4.1 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [8.5]7.8 [8.5]7.8 [8.5]7.8 [7.1] 8.2 [5.5] 8.6 [7.8] 8.0  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 واالستممارات الحتومية المشاريع ج.

  [35] 7.0 [35] 7.0 [35] 7.0 [35] 7.0   د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7 4.0 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 4.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 السياسيةأ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.3  . سهمة النظام القانوني

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 6.8 6.8 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5  عدد اإلجرا ات -

 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5  الزمن )باكيام( -

 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6  )نسبة من قيمة العقار(التتإفة  -

 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 2.3 2.3 3.0 3.0 3.0 2.5  جود  العمإيات القضائية -

 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  الزمن )باكيام( -

 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  7.9 8.0 7.7 7.6 6.7 6.6 نقد وتسهيالت ماليةالحصول على  . سهولة3

  [9.9] 8.0 [6.6] 8.7 [8.6] 8.3 [16.5] 6.7 [12.4] 7.5 [13.2] 7.4 أ. النمو النقدي

 [2.4] 9.0 [2.4] 9.0 [2.2] 9.1 [2.0] 9.2 [1.3] 9.5 [1.5] 9.4 [1.9] 9.2  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [4.8] 9.0 [2.9] 9.4 [3.3] 9.3 [8.9] 8.2 [3.9] 9.2 [1.4] 9.7 [1.4] 9.7 التضخم خهل السنوات اكخير ج. 

  5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  3.9 4.7 4.7 5.0 5.3 4.7 . حرية التجارة الخارجية4

  6.8 6.9 6.9 6.8 7.0 5.2 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

5.0 [7.6] 8.2 [2.7] 8.2 [2.8] 8.5 [2.3] 8.5 [2.3] 8.5 [2.3] 8.5 [2.3] 

 [18.8] 6.2 [18.6] 6.3 [18.6] 6.3 [18.6] 6.3 [18.6] 6.3 [15.8] 6.8 [18.8] 6.2 متوسط سعر التعريفة -

 [10.5] 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 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [52.3] 0.0 [26.1] 4.8 [14.0] 7.2 [13.4] 7.3 [8.3] 8.3 [9.6] 8.1 [9.7] 8.1  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 ج. الضوابط الرأسمالية

  5.6 5.7 6.0 5.9 5.7 5.6 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  4.8 4.8 5.7 5.3 5.1 5.1 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

     0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مإتية البنوك -

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبةضوابط أسعار  -

 1.0 1.0 1.0 4.8 3.2 2.3 2.3 الحصول عإى ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 6.7 3.3 1.7  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  4.4 4.9 4.9 4.9 4.6 4.3  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.4 مؤشر صعوبة التوظيف -

  4.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  6.9 6.9 6.9 6.9 7.8 7.8 في عمإيات الفصل من العمل مؤشر عدم المرونة -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة = 
 اكجر(

 9.5 7.8 7.8 7.8 7.8  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 8.1 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 8.3 8.1 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 تيسيإ شرتة تجارية -

 4.1 3.5 2.9 2.9 2.9 2.9  = عدد اإلجرا ات

 9.1 9.0 8.9 8.9 8.9 8.9  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.9  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0 

 7.9 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 إغهق شرتة تجارية -

 9.1 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8  = الزمن )بالسنوات(

 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  مبات/غموض  تحسن  2015اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات
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 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 البـحـريـن

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   8.1  (1) 7.9  (1) 8.2 (1) 8.0 (2) 8.0 (3) 8.0 (3)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.7 6.7 6.6 7.0 6.8 6.7 الحكومي نفاق. حجم اإل1

  [27.6] 3.6 [27.6] 3.2 [28.9] 3.3 [23.9] 4.7 [26.1] 4.1 [28.6] 3.4 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [3.1] 9.3 [3.1] 9.3 [3.1] 9.3 [2.6] 9.4 [4.2] 9.0 [2.4] 9.5  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 واالستممارات الحتومية المشاريعج. 

  [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 7.2 7.2 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3  . سهمة النظام القانوني

 9.6 9.6 9.4 9.4 9.4 9.6 9.6 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  عدد اإلجرا ات -

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7  الزمن )باكيام( -

 9.5 9.5 9.1 9.1 9.1 9.7  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 1.9 1.9 2.3 2.3 2.3 2.3  جود  العمإيات القضائية -

 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  الزمن )باكيام( -

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.6 9.5 9.4 9.2 9.0 9.5 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  . سهولة3

  [2.6] 9.5 [2.9] 9.4 [5.4] 8.9 [11.9] 7.6 [14.5] 7.1 [9.1] 8.2 أ. النمو النقدي

 [1.4] 9.4 [1.4] 9.4 [1.5] 9.4 [1.5] 9.4 [0.7] 9.7 [1.7] 9.3 [0.4] 9.8  . االنحراف المعياري لإتضخم
 [1.8] 9.6 [2.7] 9.5 [3.3] 9.3 [2.8] 9.4 [2.0] 9.6 [2.6] 9.5 [-0.5] 9.9 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  8.3 8.2 8.2 8.4 8.2 8.5 التجارة الخارجية. حرية 4

  8.7 8.6 8.5 8.2 8.4 8.5 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

9.3 [1.0] 8.8 [1.8] 9.4 [0.9] 9.5 [0.7] 9.5 [0.7] 9.5 [0.7]  

  [4.1] 9.1 [4.7] 9.1 [5.0] 9.0 [5.1] 9.0 [5.1] 9.0 [5.1] 9.0 متوسط سعر التعريفة -

  [6.4] 7.4 [7.2] 7.1 [7.9] 6.9 [9.4] 6.3 [6.7] 7.3 [6.7] 7.3 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

  [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  6.2 6.2 6.2 6.9 6.2 6.9 الرأسماليةج. الضوابط 

  8.3 8.4 8.7 8.9 8.5 8.5 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  8.0 7.8 7.9 8.3 8.3 8.1 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مإتية البنوك -

  7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 4.9 4.9 4.3 4.5 5.3 5.3 5.3 الحصول عإى ائتمان -

 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 8.8 8.8 7.5 5.0 6.7 6.7  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  8.8 8.8 9.9 10.0 8.9 8.9 الإوائح المنظمة لسوق العمل . 

  8.3 8.3 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8.0 8.0 10.0 10.0 8.0 8.0 في ساعات العمل مؤشر عدم المرونة -

  9.0 9.0 9.5 10.0 7.4 7.4 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  9.0 9.0 9.5 10.0 5.0  من العمل = مؤشر صعوبة الفصل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0  

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 8.1 8.1 8.5 8.5 8.4 8.4 8.4 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 9.1 9.1 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1  = عدد اإلجرا ات

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7  = المد  الزمنية )باكيام(

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6 

 7.1 7.1 8.0 7.9 7.8 7.8 7.8 إغهق شرتة تجارية -

 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8  = الزمن )بالسنوات(

 8.9 8.9 8.8 8.8 8.8 8.8  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 4.5 4.5 7.3 7.1 6.9 6.8  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  غموضمبات/  تحسن  2015اكولية لعام  البياناتيعتمد االتجاه في اكساإ عإى 

 



 27       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 جـزر القـمـر

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه    5.6 (17) 6.4 (13) 6.4 (14) 6.4 (15) 6.3 (15)ملخص التصنيفات )المراكز( 
التصنيف  

 ]البيانات[
التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.5 6.6 6.3 6.5 5.2  الحكومي اإلنفاق . حجم1
  [14.3] 7.6 [13.2] 7.9 [16.0] 7.0 [14.3] 7.6 [11.7] 8.3 [16.2] 7.0 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

        من إجمالي النات  المحإي  . التحويهت والدعم تنسبة

  4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 واالستممارات الحتومية اريعج. المش

  [30]  8.0 [30]  8.0 [30]  8.0 [30]  8.0   د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.8 6.5 6.0 6.0 6.4 6.3 6.3 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 5.0 5.0 5.8 5.8 6.7   العستري في سياد  القانون والحيا  السياسيةأ. التدخل 

 5.0 4.2 4.2 4.2 5.0    . سهمة النظام القانوني

 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 7.0 7.0 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0  عدد اإلجرا ات -

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8  الزمن )باكيام( -

 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 3.2  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.1 5.1 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 1.9 1.9 3.4 3.4 3.4 3.4  جود  العمإيات القضائية -

 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1  الزمن )باكيام( -

 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  6.9 6.9 6.8 6.6 6.8 5.2 . سهولة الحصول على نقد وتسهيالت مالية3

  [9.7]8.1 [8.4]8.3 [10.1]8.0 [13.0]7.4 [8.5]8.3 [18.2]6.4 أ. النمو النقدي

 [0.7]9.7 [1.0]9.6 [1.1]9.5 [1.2]9.5 [1.1]9.6 [1.0]9.6   . االنحراف المعياري لإتضخم

 [2.0]9.6 [0.6]9.9 [2.3]9.5 [1.8]9.6 [3.4]9.3 [3.0]9.4 [3.5]9.3 التضخم خهل السنوات اكخير ج. 

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  6.8 6.8 7.1 7.0 5.1 5.1 . حرية التجارة الخارجية4

  6.2 6.2 7.2 6.7 2.1 2.1 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

0.0[15.3] 0.0[15.5] 4.8[7.7] 4.8[7.7] 4.8[7.7] 4.8[7.7] 4.8[7.7] 

  [15.3]6.9 [15.3]6.9 [8.8]8.2 [11.3]7.7 [28.9]4.2 [28.9]4.2 متوسط سعر التعريفة -
  [8.0]6.8 [8.0]6.8 [3.9]8.5 [6.0]7.6   االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 
  4.2 4.2 4.2 4.2 3.1 3.1 ج. الضوابط الرأسمالية

  5.9 5.9 5.8 5.6 4.9 4.9 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.7 6.7 6.7 6.2 5.3 5.3 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  8.0 8.0 8.0 8.0   مإتية البنوك -

  9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 منافسة البنوك اكجنبية -

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -
 السالبة

1.5 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 4.3 

 6.0 6.0 6.0 6.0 3.0   الحصول عإى ائتمان -

 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0   = مؤشر الحقوق القانونية

  6.7 6.7 6.7 6.7 5.6 5.6 = مؤشر المعإومات االئتمانية

  6.7 6.7 6.7 6.7 6.1 6.1  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  4.3 4.3 4.3 4.3 6.6 6.6 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  2.5 2.5 2.5 2.5 7.2  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

  10.0 10.0 10.0 10.0  

 4.3 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.8 اإللزاميةالخدمة العسترية  -

 8.6 8.5 8.5 8.2 7.8 7.7 7.7 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 6.5 6.5 6.5 5.9 4.7   تيسيإ شرتة تجارية -

 9.4 9.4 9.4 9.1 8.9   = عدد اإلجرا ات

 8.6 8.6 8.6 8.2 7.9   = المد  الزمنية )باكيام(

 9.9 9.6 9.5 9.5 9.5   إجمالي دخل الفرد(= التتإفة )نسبة من 

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي 
 دخل الفرد(

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

        إغهق شرتة تجارية -

        = الزمن )بالسنوات(

        = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  غموضمبات/  تحسن  2015اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات

 



 28       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 جيبوتي

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   6.2 (14) 6.1 (14) 6.4 (13) 6.5 (12) 6.6 (13) 6.5 (14)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  4.3 4.9 4.9 4.9 2.5 2.5 الحكومي نفاق. حجم اإل1

  [30.4] 2.8 [30.4] 2.8 [30.4] 2.8 [30.4] 2.8 [29.7] 3.0 [29.7] 3.0 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  2.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 واالستممارات الحتوميةشاريع ج. الم

  [30]  8.0 [30]  8.0 [30]  8.0 [30]  8.0   د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 4.9 4.9 5.2 5.2 5.2 6.1 6.1 االقتصادي وحقوق الملكية. القانون التجاري 2

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0   أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3    . سهمة النظام القانوني

 7.6 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.4 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0   اإلجرا اتعدد  -

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6   الزمن )باكيام( -

 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7   التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 3.5 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 0.0 0.0 4.1 4.1 4.1   جود  العمإيات القضائية -

 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7   الزمن )باكيام( -

 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7   التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.4 9.3 8.9 8.5 9.2 9.7 . سهولة الحصول على نقد وتسهيالت مالية3

  [6.4]8.7 [9.6]8.1 [11.0]7.8 [17.8]6.4 [10.4]7.9 [3.3]9.3 أ. النمو النقدي

 [1.2]9.5 [1.0]9.6 [1.3]9.5 [3.9]8.4 [4.0]8.4 [1.2]9.5 [1.2]9.5  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [2.1]9.6 [2.9]9.4 [2.4]9.5 [3.7]9.3 [4.0]9.2 [3.1]9.4 [0.6]9.9 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  6.7 6.7 6.7 6.7 6.4 6.4 . حرية التجارة الخارجية4

  6.2 6.2 6.2 6.2 3.8 3.8 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

       

  [20.9]5.8 [21.0]5.8 [21.0]5.8 [20.6]5.9 [30.9]3.8 [30.9]3.8 متوسط سعر التعريفة -

 [8.4]6.4 [8.4]6.6 [8.4]6.6 [8.4]6.6 [8.6]6.6   التعريفةاالنحراف المعياري كسعار  -

 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  3.9 3.8 3.8 3.8 5.4 5.4 ج. الضوابط الرأسمالية

  7.2 6.8 6.9 6.8 6.4 6.4 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.5 6.5 7.1 6.8 5.2 5.2 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

        مإتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -
 السالبة

9.0 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0  

 0.5 0.5 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3 الحصول عإى ائتمان -

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7   = مؤشر المعإومات االئتمانية

  7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  3.3 3.3 3.3 3.3 8.3 8.3 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  8.5 8.5 8.5 8.5 7.7 7.7 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر -

  7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 8.4 10.0 10.0 10.0 10.0  

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.8 7.7 6.6 6.3 6.2 6.1 6.1 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.4 9.4 9.3 8.3 8.3   تيسيإ شرتة تجارية -

 8.0 7.9 7.8 8.2 8.0   = عدد اإلجرا ات

 10.0 10.0 10.0 9.2 9.2   = المد  الزمنية )باكيام(

 6.9 6.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي 
 دخل الفرد(

 5.2 5.2 5.2 5.2 8.0 8.0 

 8.7 8.7 7.7 7.7 7.7 7.7  إغهق شرتة تجارية -

 4.1 4.0 1.8 1.8 1.7 1.7  = الزمن )بالسنوات(

 8.7 8.7 7.7 7.7 7.7 7.7  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 4.1 4.0 1.8 1.8 1.7 1.7  االسترداد )بالسنتات لتل دوالر( = معدل
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 29       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 جمهورية مصر العربية

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   6.4(11) 6.8(10) 6.9(10) 6.8(10) 6.8(11) 6.6(12)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.4 7.5 7.2 7.2 5.8 5.7 الحكومي نفاق. حجم اإل1

 [12.6] 8.1 [12.7] 8.0 [12.4] 8.1 [12.3] 8.1 [13.0] 7.9 [15.1] 7.3 [14.6] 7.5 العامأ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي 

  [12.6] 6.7 [12.6] 6.7 [12.6] 6.7 [12.0] 6.9 [7.6]8.1 [6.5] 8.4  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  2.0 6.0 4.0 4.0 0.0 0.0 واالستممارات الحتومية ج. المشاريع

  [25] 9.0 [25] 9.0 [25] 10.0 [20] 10.0 [26]8.0 [32] 7.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.1 5.1 5.1 5.2 6.0 6.2 6.2 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 1.7 1.7 1.7 1.7 4.2 5.0 5.0 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.8 6.7 6.7 سهمة النظام القانوني . 

 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 7.6 7.6 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0  عدد اإلجرا ات -

 9.4 9.4 9.4 9.3 9.3 8.0  الزمن )باكيام( -

 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 7.8  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 3.1 3.1 3.6 3.6 3.9 3.6  جود  العمإيات القضائية -

 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3  الزمن )باكيام( -

 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  8.7 8.7 8.8 8.4 8.9 9.5 سهولة الحصول على نقد تسهيالت مالية. 3

  [13.2]7.4 [12.1] 7.6 [9.0] 8.2 [11.7] 7.7 [9.9]8.0 [5.1] 9.0 أ. النمو النقدي

 [1.3]9.5 [1.5]9.4 [1.8] 9.3 [4.1] 8.4 [4.1] 8.4 [3.6]8.6 [0.6] 9.8  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [10.4]7.9 [10.1]8.0 [9.4] 8.1 [7.1] 8.6 [11.3] 7.7 [4.9]9.0 [2.7] 9.5 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  6.4 6.6 6.6 6.5 7.0 5.1 . حرية التجارة الخارجية4

  5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.4 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

التجارية )نسبة من القطاع العائد من الضرائ   -
 التجاري(

6.9[4.7] 8.5[2.3] 8.3 [2.6] 8.5 [2.2] 8.6 [2.2] 8.6[2.2]  

  [16.8]6.6 [16.8] 6.6 [16.8] 6.6 [17.0] 6.6 [18.9]6.2 [18.9] 6.2 متوسط سعر التعريفة -

 0.0 [141.1]0.0 [39.5] 0.0 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

[149.5] 

0.0 [143.3] 0.0 [142.6] 0.0[142.0]  

 [4.5]9.1 [2.8]9.4 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0]10.0 [22.3] 5.5  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  4.6 4.6 4.6 4.6 6.2 5.4 ج. الضوابط الرأسمالية

  6.3 6.1 6.1 6.4 5.8 5.5 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.0 6.0 6.1 6.9 5.3 4.5 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 2.0 مإتية البنوك -

  3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 3.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 3.2 3.2 الحصول عإى ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.3  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  5.2 5.2 5.1 5.1 5.8 5.8  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  2.8 2.8 2.3 2.3 5.2 5.3 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  5.0 5.0 4.0 4.0 4.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 6.3 0.6 0.6 0.6 0.6  

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 العسترية اإللزاميةالخدمة  -

 7.6 7.6 7.1 7.2 7.2 6.4 6.2 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 7.9 7.3 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.1 7.1 7.1 7.6 7.6 5.3  = عدد اإلجرا ات

 9.7 9.7 9.7 9.8 9.8 9.0  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 8.7  التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(= 

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 8.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 إغهق شرتة تجارية -

 7.8 7.8 6.0 6.0 6.0 6.0  = الزمن )بالسنوات(

 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2  الممتإتات( = التتإفة )نسبة من

 2.9 2.9 1.8 1.9 1.9 1.7  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 30       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 راقـلعا

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه     5.4[18] 5.6 (18) 5.9[17] 5.8[18]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  3.9 4.6 5.0 4.9   الحكومي إلنفاق. حجم ا1

 [31.1]2.6 [34.0]1.8 [27.2]3.8 [23.3]4.9 [24.0]4.7 [23.5]4.8 [32.0]2.4 حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العامأ. 

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  واالستممارات الحتومية ج. المشاريع

  [20]10.0 [20]10.0 [20]10.0 [15]10.0   الهامشيد. الحد اكقصى لمعدل الضريبة 

 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2   . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.3  . سهمة النظام القانوني

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.5 8.6 8.6 القيود التنظيمية عإى بيع العقاراتج. 

 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  عدد اإلجرا ات -

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.9  الزمن )باكيام( -

 7.3 7.3 7.3 7.6 7.9 7.8  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6  جود  العمإيات القضائية -

 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  الزمن )باكيام( -

 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.8 التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

   9.3 9.3 7.3 4.8  وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

   [8.7]8.3 [8.7]8.3 [16.0]6.8 [28.2]4.4  أ. النمو النقدي

 [2.3]9.1 [2.0]9.2 [2.2]9.1 [3.6]8.6 [12.3]0.4 [12.7]4.9 [12.7]4.9  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [1.4]9.7 [2.2]9.6 [1.9]9.6 [6.1]8.8 [2.9]9.4 [37.0]2.6 [19.3]6.1 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 0.0 بالعمهت اكجنبيةد. حرية امتهك حسابات مصرفية 

  6.1 6.2 6.1 8.1 5.0 5.5 . حرية التجارة الخارجية4

  6.7 6.7 6.7    أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

       

  [12.4]7.5 [12.4]7.5 [12.4]7.5    متوسط سعر التعريفة -

  [10.2]5.9 [10.2]5.9 [10.2]5.9    االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [13.0]7.4 [3.1]9.4 [1.5]9.7 [3.4]9.3 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  2.3 2.3 2.3 6.2 0.0 0.9 ج. الضوابط الرأسمالية

  5.4 5.4 5.4 5.0 5.2 4.3 والنشاط التجاري. تنظيم االئتمان وسوق العمل 5

  4.1 4.1 4.4 3.5 4.3 4.3 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  0.0 0.0 0.0 0.0   مإتية البنوك -

  6.0 6.0 6.0    منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 9.0 7.0 7.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 الحصول عإى ائتمان -

 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  7.9 7.9 7.9 7.9 7.4 4.9  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 في ساعات العمل مؤشر عدم المرونة -

  9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 4.2 4.2 4.2 3.8 3.7 3.8 3.8 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 8.4 8.4 8.4 7.7 7.4 7.6 7.6 تيسيإ شرتة تجارية -

 5.3 5.3 5.3 5.3 4.7 4.7  = عدد اإلجرا ات

 8.7 8.7 8.7 6.4 6.3 6.3  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.5 9.5 9.5 9.0 8.7 9.5  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 9.9 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغهق شرتة تجارية -

        = الزمن )بالسنوات(

        الممتإتات( = التتإفة )نسبة من

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  مبات/غموض  تحسن  2015اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات

 



 31       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 األردن

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   7.6 [7] 7.7 [5] 8.0 [2] 8.0 [2] 8.1 [2] 8.1 [2]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  8.3 8.4 8.2 8.0 6.7 5.9 الحكومي اإلنفاق. حجم ا1

 [19.0] 6.2 [20.4] 5.8 [19.4] 6.1 [22.3] 5.2 [21.2] 5.6 [18.2] 6.4 [22.9] 5.0 الحتومي العامأ. حجم اإلنفاق االستههتي 

  [9.9] 7.4 [9.9] 7.4 [9.9] 7.4 [6.6] 8.4 [13.6] 6.4 [2.3] 9.5  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  10.0 10.0 10.0 8.0 7.0 2.0 واالستممارات الحتومية اريعج. المش

  [14] 10.0 [14] 10.0 [14] 10.0 [14] 10.0 [35] 7.0 [35] 7.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 7.0 7.0 7.2 7.2 7.4 7.2 7.2 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7  . سهمة النظام القانوني

 7.9 8.1 8.1 8.1 8.1 7.7 7.7 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5  عدد اإلجرا ات -

 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8  الزمن )باكيام( -

 7.0 7.5 7.6 7.6 7.6 6.7  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.9 5.9 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 3.1 3.1 4.5 4.5 4.5 4.3  جود  العمإيات القضائية -

 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7  الزمن )باكيام( -

 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.6 9.4 9.1 9.0 9.2 9.7 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  . سهولة3

  [4.0] 9.2 [3.1] 9.4 [2.7] 9.5 [3.8] 9.2 [10.4] 7.9 [2.8] 9.4 أ. النمو النقدي

 [2.3] 9.1 [0.8] 9.7 [2.4] 9.0 [5.7] 7.7 [5.6] 7.8 [0.9] 9.6 [1.0] 9.6  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [-0.9] 9.8 [2.9] 9.4 [4.8] 9.0 [4.5] 9.1 [5.0] 9.0 [3.5] 9.3 [1.8] 9.6 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 7.9 . حرية التجارة الخارجية4

  7.1 7.1 7.1 7.0 6.5 6.1 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

7.8 [3.3] 8.2 [2.7] 9.1 [1.3] 9.3 [1.1] 9.3 [1.1] 9.2 [1.2]  

  [10.2] 8.0 [9.5] 8.1 [10.9] 7.8 [10.0] 8.0 [12.4] 7.5 [16.2] 6.8 متوسط سعر التعريفة -

  [14.8] 4.1 [15.0] 4.0 [14.8] 4.1 [15.7] 3.7 [15.3] 3.9 [15.6] 3.8 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

  [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  6.9 6.9 6.9 6.9 7.7 7.7 ج. الضوابط الرأسمالية

  7.4 7.5 7.7 7.7 7.3 7.2 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.0 6.0 6.7 6.7 6.7 6.9 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مإتية البنوك -

  4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 0.0 0.0 0.0 2.7 3.7 3.7 3.7 الحصول عإى ائتمان -

 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 4.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  8.6 9.1 9.0 9.0 8.5 8.5  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  7.5 7.5 7.0 7.0 6.9 6.9 في عمإيات الفصل من العمل مؤشر عدم المرونة -

  5.0 5.0 4.0 4.0 4.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0  

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 6.8 6.1 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.1 9.1 9.1 9.1 8.8 7.7 6.4 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.1 7.1 7.1 7.1 6.5 4.7  = عدد اإلجرا ات

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.2  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.8 9.7 9.7 9.8 9.5 9.0  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 5.9 إغهق شرتة تجارية -

 7.3 7.3 7.3 5.9 5.9 5.9  = الزمن )بالسنوات(

 7.5 7.5 7.5 8.9 8.9 8.9  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  مبات/غموض  تحسن  2015اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات

        

 



 32       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 تـالكوي

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   7.9(3) 7.8(4) 7.7(4) 7.8(4) 7.8(4) 7.8(4)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.2 6.2 6.3 6.2 6.7 6.5 الحكومي ألنفاق. حجم ا1

  [40.7]0.0 [39.5]0.2 [38.9] 0.3 [37.2]0.8 [32.8]2.1 [33.8] 1.8 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [8.1] 7.9  [8.8] 7.7 [8.8] 7.7 [11.4] 7.0 [8.5]7.8 [11.1] 7.1  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 الحتومية واالستمماراتاريع ج. المش

 10.0 [0.0] 10.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

[0.0] 

10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0[0.0]  

 7.6 8.0 7.8 7.8 7.8 7.8  7.8 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 السياسيةأ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  

 7.6 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3  . سهمة النظام القانوني

 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.5 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5  عدد اإلجرا ات -

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.2  الزمن )باكيام( -

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8  )نسبة من قيمة العقار(التتإفة  -

 6.8 6.7 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 4.2 4.2 1.8 1.8 1.8 1.8  جود  العمإيات القضائية -

 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6  الزمن )باكيام( -

 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.6  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.2 9.3 9.2 9.2 8.9 9.5 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

 6.8 [6.2] 8.8 أ. النمو النقدي
[16.0] 

8.9 [5.4] 8.7 [6.6] 8.2 [8.8] 7.8 [10.9]  

 [1.9]9.3 [1.0]9.6 [1.0] 9.6 [2.9] 8.8 [2.9] 8.8 [1.4]9.5 [1.1] 9.6  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [0.3-]9.9 [2.9]9.4 [2.7] 9.5 [3.2] 9.4 [4.5] 9.1 [4.1]9.2 [0.9] 9.8 خهل السنوات اكخير ج. التضخم 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 . حرية التجارة الخارجية4

  8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.9 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

9.4 [0.9] 9.5[0.8] 9.5 [0.7] 9.6 [0.5] 9.6 [0.5] 9.6[0.6]  

  [4.7]9.1 [4.7] 9.1 [4.7] 9.1 [4.7] 9.1 [4.7]9.1 [3.5] 9.3 متوسط سعر التعريفة -

  [5.3]7.9 [5.3] 7.9 [5.3] 7.9 [5.2] 7.9 [5.2]7.9 [5.2] 7.9 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 ج. الضوابط الرأسمالية

  7.6 7.6 7.7 7.6 7.6 8.1 التجاري. تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط 5

  7.5 7.5 7.8 7.1 6.9 8.1 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مإتية البنوك -

  6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 4.8 4.1 4.1 5.3 5.3 4.5 4.5 الحصول عإى ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 7.5 6.3 6.3 6.7 6.7 5.0  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 8.7  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 في ساعات العمل مؤشرعدم المرونة -

  7.2 7.2 7.2 7.2 8.9 8.9 في عمإيات الفصل من العمل مؤشرعدم المرونة -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 7.8 4.4 4.4 4.4 4.4  

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.1 7.1 7.1 7.1 7.3 7.3 7.3 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 8.2 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9 تيسيإ شرتة تجارية -

 4.1 4.1 4.1 4.1 3.5 3.5  = عدد اإلجرا ات

 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4  الزمنية )باكيام(= المد  

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 9.7 9.8 9.9 9.8 9.9 10.0 

 6.1 6.1 6.1 6.1 6.7 6.7 6.7 إغهق شرتة تجارية -

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  )بالسنوات(= الزمن 

 8.8 8.8 8.8 8.8 10.0 10.0  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 3.5 3.5 3.5 3.4 4.1 4.1  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  مبات/غموض  تحسن   2015اكولية لعام  البيانات يعتمد االتجاه في اكساإ عإى

 



 33       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 لبنان

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   7.7(6) 7.6(6) 7.7(4) 7.6(7) 7.6(7) 7.7(5)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  8.4 8.5 8.8 9.2 8.8 8.3 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

 6.7 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

[17.1] 

7.4 [15.0] 8.2 [12.3] 7.9 [13.1] 6.7 [17.5] 6.4[18.4] 6.7[17.2] 

  [10.0]7.4 [10.5] 7.3 [10.5] 7.3 [5.2] 8.7 [8.9]7.7 [5.5] 8.7  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 واالستممارات الحتومية ج. المشاريع

  [20]10.0 [20] 10.0 [20] 10.0 [20] 10.0 [20]10.0 [20] 10.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسيةأ. 

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7  . سهمة النظام القانوني

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5  عدد اإلجرا ات -

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7  )باكيام(الزمن  -

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.7 5.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 2.7 2.7 4.8 4.8 4.8 4.8  جود  العمإيات القضائية -

 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5  الزمن )باكيام( -

 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9  )نسبة من القيمة المطإوبة(التتإفة  -

  9.4 9.1 8.9 9.0 9.7 9.6 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [6.7]8.7 [7.0] 8.6 [9.2] 8.2 [8.3] 8.3 [1.7]9.7 [2.3] 9.5 أ. النمو النقدي

 [4.6]8.2 [2.5]9.0 [2.3] 9.1 [3.6] 8.6 [3.5] 8.6 [2.3]9.1 [2.3] 9.1  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [3.7-]9.3 [0.7]9.9 [5.5]8.9 [5.9] 8.8 [4.0] 9.2 [0.7-]9.9 [1.8] 9.6 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  6.5 6.2 6.2 6.2 6.0 7.3 . حرية التجارة الخارجية4

  7.8 7.2 7.2 7.1 6.4 7.9 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

7.3 [4.0] 9.0[1.6] 8.7 [2.0] 8.9 [1.6] 8.9 [1.6] 9.3[1.0]  

  [5.7]8.9 [6.3] 8.7 [6.3] 8.7 [6.3] 8.7 [7.1]8.6 [7.2] 8.6 متوسط سعر التعريفة -

  [11.6]5.3 [15.3] 3.9 [15.3] 3.9 [15.3] 3.9 [20.5]1.8  االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

[0.0] 

10.0[0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0[0.0] 10.0[0.0] 

  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.8 ج. الضوابط الرأسمالية

  8.2 8.2 8.1 8.1 7.3 7.2 تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري .5

  8.3 8.3 8.7 8.7 8.5 8.2 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مإتية البنوك -

  9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الفائد  الحقيقية السالبةضوابط أسعار الفائد /أسعار  -

 4.8 4.1 4.1 5.7 5.7 4.8 4.8 الحصول عإى ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 7.5 6.3 6.3 8.3 8.3 6.7  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  8.5 8.5 8.5 8.5 6.7 6.7  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 مؤشر صعوبة التوظيف -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  8.5 8.5 8.5 8.5 8.3 8.3 في عمإيات الفصل من العمل مؤشرعدم المرونة -

  7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة = تتاليف 
 اكجر(

 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0  

  10.0 10.0 10.0 10.0 3.0 3.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.7 7.8 7.8 7.2 7.2 6.8 6.7 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.1 9.2 9.2 9.3 9.2 8.5 8.4 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.6 8.2 8.2 8.2 8.2 7.6  = عدد اإلجرا ات

 9.4 9.7 9.7 9.7 9.7 7.8  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.6 9.1 9.1 9.2 9.1 8.7  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 

 6.3 6.3 6.3 5.2 5.2 5.2 5.1 إغهق شرتة تجارية -

 7.3 7.3 7.3 6.3 6.3 6.3  = الزمن )بالسنوات(

 8.1 8.1 8.1 7.2 7.2 7.2  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 3.5 3.5 3.5 2.3 2.1 2.0  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  مبات/غموض  تحسن  2015اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات

 



 34       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 اـليبي

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه      5.6 (18) 5.7[17] 5.6[18]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  3.3 3.3 3.3 3.8 2.8 2.8 الحكومي إلنفاقا. حجم 1

  [59.0]0.0 [42.3]0.0 [40.1]0.0 [35.7]1.3 [21.0]5.6 [20.7]5.7 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 واالستممارات الحتومية ج. المشاريع

  [14]10.0 [14] 10.0 [14] 10.0 [14] 10.0   د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.7 5.7 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 القانوني . سهمة النظام 

        ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

        عدد اإلجرا ات -

        الزمن )باكيام( -

        التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.6 5.6 6.0 6.0    د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 1.9 1.9 3.4 3.4    جود  العمإيات القضائية -

 5.7 5.7 5.7 5.7    الزمن )باكيام( -

 9.0 9.0 9.0 9.0    التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  7.7 7.7 7.2 7.2 6.0 5.5 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [8.0]8.4 [71]8.6 [13.0] 7.4 [21.1] 5.8 [16.7]6.7 [16.7]6.7 أ. النمو النقدي

 [5.3]7.9 [5.5]7.8 [5.6] 7.8 [5.5] 7.8 [3.7] 8.5 [5.2]7.9 [6.3] 7.5 المعياري لإتضخم  . االنحراف

 [8.0]8.4 [2.8]9.4 [2.6] 9.5 [6.1] 8.8 [2.8] 9.4 [2.7]9.5 [9.8-] 8.0 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  6.3 6.3 6.3 7.0 6.0 4.5 . حرية التجارة الخارجية4

  8.2 8.2 8.2 9.5 8.0 7.7 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

8.8[1.8] 9.4[0.9] 9.1[1.4] 9.6[0.6] 9.6[0.6] 9.6[0.6]  

 [5.0]9.0 [5.0]9.0 [5.0]9.0 [5.0]9.0 [0.0] 10.0 [17.0]6.6 [17.0]6.6 متوسط سعر التعريفة -

 [10.4]5.9 [10.4]5.9 [10.4]5.9 [10.4]5.9    االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [135.2]0.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [20.8]5.8  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  0.8 0.8 0.8 1.5 0.0 0.0 الرأسماليةج. الضوابط 

  5.1 5.3 5.4    . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  3.3 3.3 3.8    أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  0.0 0.0 0.0 0.0   مإتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الحقيقية السالبةضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد   -

 0.0 0.0 0.0 1.3    الحصول عإى ائتمان -

 0.0 0.0 0.0 1.0    = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 1.7    = مؤشر المعإومات االئتمانية

  7.9 8.4 8.4     . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  8.3 8.3 8.3    مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 8.0 8.0    مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  7.1 7.1 7.1    مؤشر التزمت في عمإيات الفصل من العمل -

  8.0 8.0 8.0    = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

   6.3 6.3 6.3  

  10.0 10.0 10.0 1.0 1.0 1.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 4.2 4.2 4.2 4.1    ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 8.3 8.3 8.3 8.3    تيسيإ شرتة تجارية -

 5.3 5.3 5.3 5.3    = عدد اإلجرا ات

 8.4 8.4 8.4 8.4    = المد  الزمنية )باكيام(

 9.7 9.8 9.8 9.6    = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

   9.9 9.9 9.9 9.9 

 0.0 0.0 0.0 0.0    إغهق شرتة تجارية -

        = الزمن )بالسنوات(

        = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

  0.0 0.0 0.0    = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  مبات/غموض  تحسن  2015اكولية لعام  اكساإ عإى البياناتيعتمد االتجاه في 

 

 



 35       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 موريتانيا

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   6.5(10) 6.4(11) 5.4(18) 5.8(16) 5.9(17) 5.9(17)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  3.3 3.4 4.0 2.9 6.2 6.4 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

  [29.8]3.0 [29.1] 3.2 [29.3] 3.1 [27.9] 3.6 [27.9] 3.6  [26.1]4.1 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

        والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي  . التحويهت

  2.0 2.0 4.0 0.0 10.0 10.0 واالستممارات الحتومية اريعج. المش

  [40] 5.0 [40] 5.0 [40] 5.0 [40] 5.0 [40]5.0 [40] 5.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.5 5.7 5.7 5.7 5.5 7.6 7.6 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3   أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 3.3 4.2 4.2 4.2 3.3    . سهمة النظام القانوني

 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.6 8.6 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5  عدد اإلجرا ات -

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  )باكيام(الزمن  -

 8.5 8.5 8.5 8.5 8.3 7.8  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.4 6.4 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 1.9 1.9 2.7 2.7 2.7 2.5  جود  العمإيات القضائية -

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 7.8  الزمن )باكيام( -

 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2  )نسبة من القيمة المطإوبة(التتإفة  -

  7.9 7.9 6.5 6.5 6.8 7.5 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  . سهولة3

 7.9 [10.6] 7.9 [10.6] 7.9 [10.6] 7.9 [10.2] 8.0 [18.5]6.3 [17.2] 6.6 أ. النمو النقدي
[10.6] 

 [2.0] 9.2 [1.1] 9.6 [1.6] 9.4 [1.9] 9.2 [2.1] 9.2 [3.7]8.5 [1.9] 9.2  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [0.5]9.9 [3.5]9.3 [4.1] 9.2 [4.9] 9.0 [6.3] 8.7 [12.1]7.6 [3.9] 9.2 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  7.0 7.1 7.1 6.3 6.3 6.2 . حرية التجارة الخارجية4

  7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

8.3[2.5] 8.9[1.6] 8.6[2.1] 8.6[2.1] 8.6[2.1] 8.6[2.1]  

  [12.0]7.6 [9.6] 8.1 [9.6] 8.1 [9.6] 8.1 [10.7]7.9 [10.7] 7.9 متوسط سعر التعريفة -

  [7.1]7.2 [7.0] 7.2 [7.0] 7.2 [7.0] 7.2 [7.2]7.1 [7.2] 7.1 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  3.3 3.3 3.3 1.0 0.8 0.8 ج. الضوابط الرأسمالية

  5.7 5.4 5.7 5.7 5.3 4.8 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.0 6.0 6.4 6.4 5.7 5.7 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  8.0 8.0 8.0 8.0   مإتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

  9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 السالبة ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية -

 2.3 1.0 1.0 2.3 2.3 2.3 2.3 الحصول عإى ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 2.5 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  6.6 6.1 6.4 6.4 6.7 5.4  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  4.4 4.4 5.6 5.6 3.3 1.1 التوظيف مؤشر صعوبة -

  10.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  7.0 7.0 7.0 7.0 7.6 6.6 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

مدفوعة = تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع 
 اكجر(

 9.1 7.9 7.9 7.9 7.9  

  5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 4.6 4.5 4.2 4.2 4.2 3.4 3.4 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.3 9.0 8.5 8.5 8.5 6.8 6.8 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.6 7.1 5.9 5.9 5.9 4.7  = عدد اإلجرا ات

 9.7 9.7 9.2 9.2 9.2 6.0  الزمنية )باكيام(= المد  

 9.8 9.8 9.4 9.4 9.6 8.3  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 8.3 9.2 9.4 9.4 9.4 10.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغهق شرتة تجارية -

        = الزمن )بالسنوات(

        = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  مبات/غموض  تحسن  2015اكولية لعام يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات 

  



 36       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 المغـرب

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   6.3(13) 6.4 (11) 6.5 (12) 6.5 (12) 6.5(14) 6.6 (12)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.2 6.1 6.1 6.5 6.7 6.4 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

  [24.8]4.5 [24.8]4.5  [24.7]4.5 [23.4]4.9 [24.5]4.6 [23.4]4.9 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [10.4]7.3 [11.4]7.0 [11.4]7.0 [7.4]8.1 [6.5]8.4 [5.3]8.7  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 واالستممارات الحتومية شاريعج. الم

  [38]5.0 [38]5.0 [38]5.0 [38]5.0 [44]4.0 [44]4.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 7.4 7.3 7.2 7.2 7.4 7.5 7.9 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 السياسيةأ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  

 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 10.0  . سهمة النظام القانوني

 8.6 8.1 8.0 7.9 8.0 8.4 8.5 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 8.0 6.5 6.5 6.5 6.5 8.0  عدد اإلجرا ات -

 9.7 9.6 9.2 9.2 9.2 9.5  الزمن )باكيام( -

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.4 7.7  )نسبة من قيمة العقار(التتإفة  -

 6.9 6.9 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 4.6 4.6 4.1 4.1 4.1 4.1  جود  العمإيات القضائية -

 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3  الزمن )باكيام( -

 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  7.3 7.3 7.2 7.0 7.2 7.2 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [1.6]9.7 [1.4] 9.7 [1.5] 9.7 [6.4] 8.7 [2.4]9.5 [2.0] 9.6 أ. النمو النقدي

 [0.6]9.8 [0.5]9.8 [0.4] 9.8 [1.2] 9.5 [1.3] 9.5 [0.8]9.7 [1.1] 9.6  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [1.6]9.7 [0.4]9.9 [1.9] 9.6 [1.3] 9.7 [1.0] 9.8 [1.0]9.8 [2.8] 9.4 السنوات اكخير  ج. التضخم خهل

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  5.9 5.6 5.6 5.4 5.0 4.6 . حرية التجارة الخارجية4

  6.8 6.1 6.1 5.5 4.7 4.3 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

6.6 [5.2] 7.5[3.7] 8.4 [2.3] 9.1 [1.3] 9.1 [1.3] 9.1[1.3]  

  [11.2]7.8 [12.9] 7.4 [12.9] 7.4 [18.1] 6.4 [19.4]6.1 [27.7] 4.5 متوسط سعر التعريفة -

  [16.0]3.6 [20.4] 1.8 [20.4] 1.8 [20.5] 1.8 [23.5]0.6 [20.5] 1.8 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [1.8]9.6 [10.3] 7.9  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.5 ج. الضوابط الرأسمالية

  6.1 6.2 6.3 5.9 5.7 5.6 التجاري. تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط 5

  6.9 6.9 7.2 5.9 5.8 6.1 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 5.0 مإتية البنوك -

  8.0 8.0 8.0 3.0 3.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 4.8 4.8 4.8 5.7 5.7 2.3 2.3 الحصول عإى ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 1.7  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  3.8 3.5 3.8 3.8 3.3 3.6  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  1.1 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 في ساعات العمل مؤشر عدم المرونة -

  5.1 5.1 5.1 5.1 6.3 7.2 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 7.6 5.3 5.3 5.3 5.3  

  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.7 7.6 8.1 8.0 8.0 7.8 7.2 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.6 9.4 9.4 9.2 9.2 8.9 7.8 تيسيإ شرتة تجارية -

 8.8 8.2 8.2 7.6 7.6 7.6  = عدد اإلجرا ات

 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.8  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 8.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 5.8 5.8 6.8 6.7 6.8 6.7 6.7 إغهق شرتة تجارية -

 6.8 6.8 8.5 8.5 8.5 8.5  = الزمن )بالسنوات(

 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7  التتإفة )نسبة من الممتإتات(= 

 3.0 3.0 4.1 3.8 4.1 3.8  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  مبات/غموض  تحسن  2015اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات

  



 37       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 ع مـان

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   7.8(5) 7.5(7) 7.6 (6) 7.7 (5) 7.7 (6) 7.7(5)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  4.5 4.6 4.6 5.2 4.9 5.0 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

  [44.8]0.0 [41.5] 0.0 [40.6]0.0 [36.2] 1.1 [40.5]0.0 [39.5] 0.1 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [7.3]8.1 [6.2] 8.4 [6.2] 8.4 [1.8] 9.6 [2.7]9.4 [1.7] 9.7  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 واالستممارات الحتومية اريعج. المش

  [0.0]10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 القانون والحيا  السياسيةأ. التدخل العستري في سياد  

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3  . سهمة النظام القانوني

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  عدد اإلجرا ات -

 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8  الزمن )باكيام( -

 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.4 6.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 3.1 3.1 1.6 1.6 1.6 1.6  جود  العمإيات القضائية -

 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4  الزمن )باكيام( -

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.3 9.3 9.0 8.3 9.1 9.7 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [10.0]8.0 [9.8]8.0 [8.8] 8.2 [22.7] 5.5 [13.8]7.2 [4.1] 9.2 أ. النمو النقدي

 [1.6]9.4 [1.3]9.5 [1.1] 9.5 [3.9] 8.5 [3.8] 8.5 [1.0]9.6 [1.0] 9.6  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [0.1]10.0 [1.0]9.8 [1.2] 9.8 [2.9] 9.4 [3.2] 9.4 [1.9]9.6 [0.3-] 9.9 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  8.2 8.1 8.1 7.9 8.1 8.6 . حرية التجارة الخارجية4

  8.8 8.6 8.5 7.9 7.7 9.1 التجار  الخارجيةأ. الضرائ  عإى 

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

9.5 [0.8] 9.4[0.8] 9.4 [0.9] 9.4 [0.9] 9.4 [0.9] 9.6[0.6]  

  [4.7]9.1 [4.7] 9.1 [4.7] 9.1 [5.5] 8.9 [3.8]9.2 [8.0] 8.4 متوسط سعر التعريفة -

  [6.0]7.6 [7.1] 7.2 [7.1] 7.1 [11.4] 5.4 [14.0]4.4 [1.2] 9.5 المعياري كسعار التعريفةاالنحراف  -

 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  5.8 5.8 5.8 5.8 6.7 6.7 ج. الضوابط الرأسمالية

  8.1 8.3 8.5 8.4 7.3 7.7 االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري. تنظيم 5

  8.1 8.1 8.5 7.4 6.7 7.9 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مإتية البنوك -

  8.0 8.0 8.0 6.0 3.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الحقيقية السالبةضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد   -

 4.3 4.3 4.3 6.2 3.7 3.7 3.7 الحصول عإى ائتمان -

 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 7.5 7.5 7.5 8.3 3.3 3.3  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  8.2 8.7 9.0 10.0 7.9 7.9  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  8.9 8.9 10.0 10.0 5.6 5.6 مؤشر صعوبة التوظيف -

  4.0 6.0 6.0 10.0 6.0 6.0 في ساعات العمل مؤشر عدم المرونة -

  10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9 في عمإيات الفصل من العمل مؤشر عدم المرونة -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة = تتاليف 
 اكجر(

 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0  

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.3 7.3 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.4 9.4 9.4 9.4 9.3 8.1 8.1 تيسيإ شرتة تجارية -

 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 5.3  = عدد اإلجرا ات

 9.8 9.8 9.7 9.7 9.5 8.4  = المد  الزمنية )باكيام(

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 8.7 9.4 9.6 9.6 9.6 9.5 

 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 إغهق شرتة تجارية -

 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3  = الزمن )بالسنوات(

 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6 9.6  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 4.1 4.1 4.0 4.0 3.8 3.7  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 38       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 األراضـي الفلسطينيـة

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه       7.3(8) 7.3(8)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  7.7 7.7 7.7 8.2   الحكومي اإلنفاق. حجم ا1

 [22.3]5.2 [22.7]5.1 [23.3] 4.9 [23.5] 5.0 [23.0] 5.0 [21.2]5.5 [22.5]5.1 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [1.5]9.7 [1.5]9.7 [1.3]9.8 [1.5]9.7 [2.5]9.5   . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  6.0 6.0 6.0 8.0   واالستممارات الحتومية ج. المشاريع

  [20]10.0 [20] 10.0 [15] 10.0 [15] 10.0 [20]10.0 [20] 10.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.8 5.7 6.2 6.3 6.7   . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 4.2 4.2 5.0 5.0 5.8   القانون والحيا  السياسيةأ. التدخل العستري في سياد  

 4.2 4.2 5.0 5.0 5.8    . سهمة النظام القانوني

 8.5 8.3 8.3 8.6 8.8 8.6 8.6 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0  عدد اإلجرا ات -

 9.5 9.4 9.4 9.7 9.5 9.3  الزمن )باكيام( -

 9.0 9.0 9.0 9.0 9.8 9.6  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.0 6.0 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 2.7 2.7 3.2 3.2 3.2 3.2  جود  العمإيات القضائية -

 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 5.6  الزمن )باكيام( -

 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.1 9.0 8.7 8.6   وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [10.4]7.9 [11.8]7.6 [10.5]7.9 [11.5]7.7 [2.3]9.5 [1.3-]9.7 أ. النمو النقدي

 [0.6]9.8 [0.9]9.7 [0.7] 9.7 [3.1] 8.8 [3.2] 8.7 [1.7]9.3 [2.1] 9.2  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [1.9]9.6 [1.7]9.7 [1.7] 9.7 [2.8] 9.4 [3.8] 9.3 [3.5]9.3 [5.7] 8.9 خهل السنوات اكخير ج. التضخم 

        د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  7.7 7.8 7.6 8.2 8.9 9.4 . حرية التجارة الخارجية4

  7.9 7.9 7.5 7.1 7.5 9.6 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

 8.7[2.0] 8.7[2.0] 8.8[1.8] 8.7[2.0] 8.7[2.0]  

  [4.6]9.1 [4.6] 9.1 [5.7] 8.9 [6.4] 8.7 [2.7]9.5 [2.0] 9.6 متوسط سعر التعريفة -

  [10.5]5.8 [10.0] 6.0 [12.8] 4.9 [15.5] 3.8 [14.1]4.4  االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  5.4 5.4 5.4 7.7 9.2 8.5 ج. الضوابط الرأسمالية

  6.1 6.1 6.0 6.1 5.6 5.6 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  8.1 8.1 7.9 7.5 5.8 5.8 المنظمة لسوق االئتمانأ. الإوائح 

  10.0 10.0 10.0 10.0   مإتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 5.0 4.4 4.4 3.8 2.5 1.7 1.7 الحصول عإى ائتمان -

 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0   مؤشر الحقوق القانونية= 

 10.0 8.8 8.8 6.7 5.0   = مؤشر المعإومات االئتمانية

  6.1 6.1 6.1 7.0 7.6 7.6  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  3.3 3.3 3.3 6.7 6.7 6.7 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 في ساعات العملعدم المرونة مؤشر  -

  5.3 5.3 5.3 5.3 7.7 7.7 في عمإيات الفصل من العملمؤشر عدم المرونة  -

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 4.1 4.1 4.1 3.9 3.9 3.4 3.4 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 8.2 8.2 8.2 7.7 7.7 6.7 6.7 تيسيإ شرتة تجارية -

 5.9 5.9 5.9 4.7 4.7 4.1  = عدد اإلجرا ات

 7.9 7.9 7.9 7.7 7.7 5.5  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.0 9.0 9.0 8.9 8.9 9.0  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 8.3 9.6 9.6 10.0 10.0 10.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغهق شرتة تجارية -

        = الزمن )بالسنوات(

        = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 قـطـــر

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   8.0 (2) 7.9 (1) 7.5 (7) 7.7 (5) 7.8 (4) 7.6(7)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.4 6.4 6.4 6.3 6.6 6.4 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

 [47.0]0.0 [49.9]0.0 [49.4] 0.0 [50.5] 0.0 [46.9] 0.0 [47.2]0.0 [47.6] 0.0 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [1.9]9.6 [1.9] 9.6 [1.9] 9.6 [3.5] 9.2 [3.4]9.2 [3.6] 9.2  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  6.0 6.0 6.0 6.0 7.0  واالستممارات الحتومية اريعج. المش

  [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 7.4 7.4 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3  . سهمة النظام القانوني

 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.4 8.4 التنظيمية عإى بيع العقاراتج. القيود 

 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0   عدد اإلجرا ات -

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9   الزمن )باكيام( -

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9   التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.8 5.8 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 1.5 1.5 3.4 3.4 3.4   العمإيات القضائيةجود   -

 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6   الزمن )باكيام( -

 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3   التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.3 9.4 8.9 8.4 8.9 9.9 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [5.4]8.9 [2.4]9.5 [5.0]9.0 [9.9]8.0   أ. النمو النقدي

 [0.7]9.7 [2.3]9.1 [3.4] 8.6 [7.7] 6.9 [9.5] 6.2 [3.7]8.5 [1.0] 9.6  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [1.9]9.6 [3.1]9.4 [3.1] 9.4 [1.9] 9.6 [2.4-] 9.5 [8.8]8.2 [0.2] 10.0 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  7.7 7.7 7.7 7.6 9.0 9.0 . حرية التجارة الخارجية4

  8.6 8.6 8.6 8.3 9.2 9.2 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

 9.2[1.1] 9.3 [1.0] 9.3 [1.0] 9.3 [1.0] 9.3[1.0]  

  [4.7]9.1 [4.7] 9.1 [5.1] 9.0 [5.0] 9.0 [4.1]9.2 [4.1] 9.2 سعر التعريفةمتوسط  -

  [6.4]7.4 [6.5] 7.4 [6.5] 7.4 [8.3] 6.7   االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

   4.6 4.6 4.6 7.7 7.7 ج. الضوابط الرأسمالية

  7.1 7.7 7.9 7.6 7.4 7.4 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.2 6.2 6.8 6.1 6.1 6.1 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 مإتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 3.6 3.6 3.6 5.3 3.2 3.2 3.2 الحصول عإى ائتمان -

 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0   = مؤشر الحقوق القانونية

 6.3 6.3 6.3 6.7 3.3   = مؤشر المعإومات االئتمانية

  7.1 8.9 8.9 8.9 8.0 8.0 العمل . الإوائح المنظمة لسوق 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 في ساعات العمل مؤشر عدم المرونة -

  7.4 7.4 7.4 7.4 8.0 8.0 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  10.0 10.0 10.0 10.0 8.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 8.1 4.8 4.8 4.8 4.8  

  5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 9.3 9.3 تيسيإ شرتة تجارية -

 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5   = عدد اإلجرا ات

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.5   = المد  الزمنية )باكيام(

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9   = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي 
 دخل الفرد(

  9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 

 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 إغهق شرتة تجارية -

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   = الزمن )بالسنوات(

 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2   = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 6.1 6.0 6.0 6.0 5.7   = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 السعوديـة

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   7.2 (8) 7.2 (8) 7.0 (9) 6.9 (9) 6.9 (10) 7.0 (10)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  4.0 4.0 4.0 4.1 4.7 5.0 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

 [42.0]0.0 [44.8]0.0 [42.8] 0.0 [41.2] 0.0 [38.5] 0.4 [44.8]0.0 [41.5] 0.0 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 واالستممارات الحتومية اريعالمشج. 

  [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.1 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 القانون والحيا  السياسيةأ. التدخل العستري في سياد  

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3  . سهمة النظام القانوني

 9.7 9.3 9.3 9.3 9.8 9.5 9.5 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 9.0 8.0 8.0 8.0 9.5 8.5  عدد اإلجرا ات -

 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0  الزمن )باكيام( -

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.6 6.4 6.4 6.4 6.2 6.1 6.1 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 4.2 4.2 4.1 4.1 3.4 3.2  جود  العمإيات القضائية -

 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  الزمن )باكيام( -

 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.1 9.1 9.0 8.8 9.5 9.6 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [11.5]7.7 [12.6] 7.5 [12.5] 7.5 [12.1] 7.6 [7.7]8.5 [6.1] 8.8 أ. النمو النقدي

 [1.4]9.4 [1.4]9.4 [1.3] 9.5 [2.5] 9.0 [2.8] 8.9 [0.7]9.7 [0.7] 9.7  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [2.2]9.6 [2.7]9.5 [3.5] 9.3 [2.9] 9.4 [5.3] 8.9 [0.7]9.9 [0.2] 10.0 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  6.7 6.6 6.6 6.7 6.9 7.0 . حرية التجارة الخارجية4

  8.5 8.4 8.2 8.6 9.0 8.7 التجار  الخارجية أ. الضرائ  عإى

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

  9.4[0.9] 9.4[0.9] 9.4[0.9] 9.4[0.9]  

  [5.1]9.0 [4.8] 9.0 [5.1] 9.0 [4.8] 9.0 [4.8]9.0 [6.3] 8.7 متوسط سعر التعريفة -

  [7.3]7.1 [8.3] 6.7 [9.3] 6.3 [6.6] 7.4   االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 ج. الضوابط الرأسمالية

  6.9 6.9 7.0 7.2 6.9 6.5 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  8.0 8.0 8.4 8.4 8.0 7.0 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 مإتية البنوك -

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 6.0 6.0 6.0 7.5 7.5 6.2 2.0 الحصول عإى ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 4.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.3  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  8.3 8.3 8.3 8.3 9.2 9.2  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  7.2 7.2 7.2 7.2 8.9 8.9 في عمإيات الفصل من العمل مؤشر عدم المرونة -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 7.8 4.4 4.4 4.4 4.4  

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 4.2 4.4 4.4 4.4 4.8 3.4 3.3 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 8.3 8.7 8.7 8.7 9.6 6.8 6.6 تيسيإ شرتة تجارية -

 4.1 5.9 5.9 5.9 8.8 3.5  = عدد اإلجرا ات

 9.2 9.1 9.1 9.1 9.9 6.9  = المد  الزمنية )باكيام(

 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.2  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 7.6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغهق شرتة تجارية -

        = الزمن )بالسنوات(

        التتإفة )نسبة من الممتإتات(= 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 41       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 السـودان

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه    5.8 (15) 6.3 (15) 6.0 (15) 6.0 (16) 6.1 (16)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  9.8 9.7 8.3 7.8 6.9  الحكومي اإلنفاق. حجم 1

 [8.2]9.4 [7.6]9.5 [9.1]9.1 [10.2]8.8 [14.3]7.5 [17.0]6.8 [13.5]7.8 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  10.0 10.0 6.0 8.0 7.0  واالستممارات الحتومية اريعج. المش

  [15]10.0 [15] 10.0 [15] 10.0    الضريبة الهامشيد. الحد اكقصى لمعدل 

 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.7 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 5.0  . سهمة النظام القانوني

 8.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  عدد اإلجرا ات -

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9  الزمن )باكيام( -

 9.2 9.1 9.1 9.1 9.0 8.8  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 0.9  جود  العمإيات القضائية -

 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8  الزمن )باكيام( -

 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  5.0 5.3 4.9 7.0 7.1 6.6 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [17.5]6.5 [17.4]6.5 [18.1]6.4 [15.7] 6.9 [22.2]5.6 [23.5] 5.3 أ. النمو النقدي

 [9.0]6.4 [10.3]5.9 [11.1] 5.6 [10.7] 5.7 [3.1] 8.7 [1.5]9.4 [5.4] 7.8  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [16.9]6.6 [36.9]2.6 [30.0] 4.0 [37.4] 2.5 [13.2] 7.4 [8.5]8.3 [8.3] 8.3 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  5.4 4.5 6.6 7.2 5.8 5.7 . حرية التجارة الخارجية4

  4.7 4.7 4.7 5.5 5.7 5.2 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

4.7[8.0] 5.6[6.6] 6.6[5.1] 4.8[7.8] 4.8[7.8] 4.8[7.8]  

  [21.2]5.8 [21.2] 5.8 [21.2] 5.8 [19.9]6.0 [21.1]5.8 [21.1] 5.8 متوسط سعر التعريفة -

  [15.9]3.6 [15.9] 3.6 [15.9] 3.6 [15.1] 4.0   االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [63.9]0.0 [23.0]5.4 [36.6] 2.7 [4.9] 9.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  6.2 6.2 6.2 6.2 1.8 1.8 ج. الضوابط الرأسمالية

  5.7 5.8 5.7 4.9 5.0 4.6 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  4.9 4.9 5.0 5.9 5.9 4.5 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 البنوكمإتية  -

  3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  7.0 7.0 7.0 10.0 10.0  ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 1.5 1.5 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5 الحصول عإى ائتمان -

 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  4.9 5.1 4.7 4.7 5.0 5.2  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  7.2 8.3 7.2 7.2 6.1 6.1 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  4.3 4.3 3.8 3.8 5.9 5.9 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  6.0 6.0 5.0 5.0 5.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 6.7 2.5 2.5 2.5 2.5  

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.4 7.4 7.4 7.4 4.2 4.1 4.1 التجاريج. الإوائح المنظمة لإنشاط 

 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 تيسيإ شرتة تجارية -

 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  = عدد اإلجرا ات

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.8 9.7 9.8 9.8 9.6 9.2  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل  = الحد اكدنى
 الفرد(

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 6.4 6.4 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 إغهق شرتة تجارية -

 8.3 8.3 8.3 8.3    = الزمن )بالسنوات(

 7.5 7.5 7.5 7.5    = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 3.4 3.4 3.6 3.6 0.0 0.0  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 42       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 الجمهورية العربية السورية 

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   5.5 (15) 5.6(17) 6.1 (16) 5.8 (16) 5.1(21) 5.4 (21)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.7 6.7 6.5 7.0 5.6 4.9 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

  [16.8]6.8 [16.8]6.8 [19.2]6.1 [12.4]8.1 [16.6]6.9 [17.0]6.8 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [4.3]9.0 [4.3] 9.0 [4.3] 9.0 [4.3] 9.0    . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 واالستممارات الحتومية ج. المشاريع

  [22]9.0 [22] 9.0 [22] 9.0 [22] 9.0 [27.5]8.0 [27.5]8.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.6 5.6 5.5 5.5 5.7 5.6 5.6 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3  . سهمة النظام القانوني

 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.1 6.1 بيع العقاراتج. القيود التنظيمية عإى 

 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5  عدد اإلجرا ات -

 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.7  الزمن )باكيام( -

 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.0  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.1 5.1 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 1.9 1.9 0.7 0.7 0.7 0.7  العمإيات القضائيةجود   -

 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3  الزمن )باكيام( -

 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  4.8 4.8 6.3 6.6 6.2 7.8 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [4.2]9.2 [4.2]9.2 [8.3]8.3 [3.6] 9.3 [12.9]7.4 [12.4]7.5 أ. النمو النقدي

 [194.6]0.0 [166.0]0.0 [117.3] 0.0 [14.3] 4.3 [5.4] 7.8 [2.8]8.9 [2.8] 8.9  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [446.0]0.0 [352.8]0.0 [273] 0.0 [36.7] 2.7 [4.4] 9.1 [7.2]8.6 [0.1-]10.0 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5.0 امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبيةد. حرية 

  4.6 3.1 5.2 5.7 5.5 3.5 . حرية التجارة الخارجية4

  5.2 5.2 6.2 6.2 5.4 5.2 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

7.6 [3.7] 8.3[2.5] 8.4 [2.5] 8.4 [2.5] 8.4 [2.5] 8.4[2.5]  

  [16.5]6.7 [16.5] 6.7 [14.2] 7.2 [14.2] 7.2 [19.6]6.1 [19.6]6.1 متوسط سعر التعريفة -

  [23.4]0.6 [23.4] 0.6 [17.0] 3.2 [17.0] 3.2 [20.3]1.9 [20.3]1.9 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [77.7]0.0 [10.7]7.9 [34.1] 3.2 [7.9] 8.4 [0.0] 10.0 [0.0]10.0 [23.5]5.3  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.0 ج. الضوابط الرأسمالية

  5.5 5.7 5.6 5.7 5.3 5.5 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  3.9 4.2 4.3 4.7 4.8 5.3 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  2.0 2.0 2.0 2.0   مإتية البنوك -

  6.0 6.0 6.0    منافسة البنوك اكجنبية -

  6.0 7.0 7.0 10.0 9.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 1.8 1.8 1.8 2.2 2.2 0.5 0.5 الحصول عإى ائتمان -

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 2.5 2.5 2.5 3.3 3.3 0.0  مؤشر المعإومات االئتمانية =

  5.0 5.3 5.0 5.0 5.3 5.6  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  6.1 7.2 6.1 6.1 8.9 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  8.0 8.0 8.0 8.0 6.4 6.4 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  6.0 6.0 6.0 6.0 5.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 7.8 10.0 10.0 10.0 10.0  

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.2 7.5 7.5 7.5 7.4 5.7 5.7 لإنشاط التجاريج. الإوائح المنظمة 

 9.0 9.0 9.0 9.0 8.8 5.4 5.4 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 4.1  = عدد اإلجرا ات

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.0  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.9 9.8 9.9 9.8 9.5 9.6  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل  = الحد
 الفرد(

 0.0 9.3 9.8 9.6 9.5 9.8 

 5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 إغهق شرتة تجارية -

 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  = الزمن )بالسنوات(

 8.0 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 1.9 2.9 2.8 3.0 3.0 3.1  دوالر(= معدل االسترداد )بالسنتات لتل 
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 43       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 تـونــس

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   6.4(11) 6.4 (11) 6.7 (11) 6.8 (10) 6.7 (12) 6.8 (11)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.4 6.3 6.6 6.7 5.5 5.6 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

  [22.2]5.2 [22.2]5.2 [21.8] 5.4 [20.9] 5.6 [21.5]5.4 [21.5] 5.4 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [13.7]6.4 [14.6] 6.1 [14.6] 6.1 [11.5] 7.0 [10.0]7.4 [7.5] 8.1  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  7.0 7.0 8.0 7.0 2.0 2.0 واالستممارات الحتومية اريعج. المش

  [35]7.0 [35] 7.0 [35] 7.0 [35] 7.0 [35]7.0 [35] 7.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3  . سهمة النظام القانوني

 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 القيود التنظيمية عإى بيع العقاراتج. 

 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5  عدد اإلجرا ات -

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.5  الزمن )باكيام( -

 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.4 6.4 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 3.5 3.5 4.3 4.3 4.3 4.3  جود  العمإيات القضائية -

 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6  الزمن )باكيام( -

 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

 6.8 6.7 6.7 6.8 6.8 7.2 7.1 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [6.4]8.7 [7.3] 8.5 [8.5] 8.3 [8.3] 8.3 [2.9]9.4 [4.3] 9.1 أ. النمو النقدي

 [0.8]9.7 [0.8]9.7 [1.0] 9.6 [0.8] 9.7 [0.7] 9.7 [0.7]9.7 [0.4] 9.8  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [4.9]9.0 [4.9]9.0 [5.8] 8.8 [5.1] 9.0 [4.4] 9.1 [2.0]9.6 [2.7] 9.5 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبيةد. 

  6.0 5.9 5.5 5.0 4.8 4.7 . حرية التجارة الخارجية4

  7.2 7.0 7.0 6.9 4.4 5.7 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

8.1 [2.8] 8.7[2.0] 8.9 [1.7] 8.8 [1.8] 8.8 [1.8] 8.8[1.8]  

  [14.1]7.2 [15.5] 6.9 [15.5] 6.9 [16.5] 6.7 [26.8]4.6 [30.2] 4.0 متوسط سعر التعريفة -

  [11.1]5.5 [12.1] 5.2 [12.1] 5.2 [12.1] 5.2 [26.0]0.0 [12.6] 5.0 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [4.9]9.0 [0.0]10.0 [0.0] 10.0 [6.0] 8.8 [13.0] 7.4 [3.3]9.3 [11.1] 7.8 السودا  . أسعار الصرف في السوق 

  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 ج. الضوابط الرأسمالية

  7.1 7.1 7.3 7.3 6.8 6.7 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.8 6.8 7.2 7.2 6.5 6.5 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 مإتية البنوك -

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -
 السالبة

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

 4.1 4.1 4.1 5.7 5.7 3.2 3.2 الحصول عإى ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 6.3 6.3 6.3 8.3 8.3 3.3  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  6.1 6.1 6.6 6.5 5.5 5.5  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  6.1 6.1 8.3 8.3 7.2 7.2 مؤشر صعوبة التوظيف -

  10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  5.4 5.4 4.9 4.9 5.8 5.8 في عمإيات الفصل من العمل المرونةعدم مؤشر  -

  3.0 3.0 2.0 2.0 2.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 9.5 7.8 7.8 7.8 7.8  

  3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 لإنشاط التجاريج. الإوائح المنظمة 

 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 تيسيإ شرتة تجارية -

 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  = عدد اإلجرا ات

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6  = المد  الزمنية )باكيام(

 10.0 9.9 9.9 10.0 9.9 9.9  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل = 
 الفرد(

 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 إغهق شرتة تجارية -

 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1  = الزمن )بالسنوات(

 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6  )بالسنتات لتل دوالر(= معدل االسترداد 

  تراجع  مبات/غموض  تحسن  2015اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات

  



 44       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 اإلمارات العربية المتحدة

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   7.9 (3) 7.9 (1) 8.0 (2) 8.1 (1) 8.2 (1) 8.2 (1)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  7.6 7.7 7.7 7.9 8.1 7.0 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

  [13.6] 7.8 [13.1] 7.9 [13.3] 7.8 [12.7] 8.0 [10.5] 8.7 [12.1] 8.2 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [5.9] 8.5 [4.2] 9.0 [4.2] 9.0 [1.6] 9.7 [1.6] 9.7 [1.6] 9.7  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 واالستممارات الحتومية ج. المشاريع

  [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 الضريبة الهامشيد. الحد اكقصى لمعدل 

 8.3 8.2 7.7 7.7 7.7 7.5 7.5 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 القانوني . سهمة النظام 

 9.8 9.8 9.8 9.6 9.8 9.4 9.4 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0 9.0  عدد اإلجرا ات -

 10.0 10.0 9.9 9.9 10.0 9.9  الزمن )باكيام( -

 10.0 10.0 9.9 9.3 9.4 9.4  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 8.2 7.9 6.1 6.1 6.0 5.7 5.7 اإلنفاا القانوني لإعقود د.

 8.1 7.3 2.0 2.0 2.0 1.8  جود  العمإيات القضائية -

 7.1 6.9 6.9 6.9 6.8 6.3  الزمن )باكيام( -

 9.4 9.4 9.4 9.4 9.1 9.1  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.3 9.5 9.2 8.7 8.4 9.2 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [10.7] 7.9 [8.7] 8.3 [5.8] 8.8 [14.5] 7.1 [19.9] 6.0 [8.5] 8.3 أ. النمو النقدي

 [1.4] 9.4 [0.7] 9.7 [0.3] 9.9 [5.0] 8.0 [5.4] 7.8 [2.6] 9.0 [2.6] 9.0  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [4.1] 9.2 [2.3] 9.5 [1.1] 9.8 [0.7] 9.9 [0.9] 9.8 [6.2] 8.8 [2.9] 9.4 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.4 . حرية التجارة الخارجية4

  8.8 8.8 8.8 8.7 8.9 8.9 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع العائد من  -
 التجاري(

10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0]  

  [4.7] 9.1 [4.7] 9.1 [4.7] 9.1 [4.9] 9.0 [4.8] 9.0 [4.0] 9.2 متوسط سعر التعريفة -

  [6.4] 7.4 [6.6] 7.4 [6.5] 7.4 [7.5] 7.0 [6.1] 7.6 [6.1] 7.6 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

  [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  5.8 5.8 5.8 5.8 6.2 6.2 ج. الضوابط الرأسمالية

  7.9 7.9 8.0 7.6 7.3 7.2 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  7.1 6.9 7.3 7.3 6.7 6.7 أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 مإتية البنوك -

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 5.4 5.4 4.8 6.2 6.2 3.7 3.7 الحصول عإى ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 8.8 8.8 7.5 8.3 8.3 3.3  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  9.0 9.0 9.0 9.0 8.7 8.7  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 في ساعات العمل المرونةعدم مؤشر  -

  10.0 10.0 10.0 10.0 8.8 8.8 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 7.7 10.0 10.0 10.0 10.0  

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.6 7.6 7.6 7.6 6.5 6.4 6.4 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 9.3 9.3 9.3 9.3 8.9 8.6 8.6 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.6 7.6 7.6 7.6 6.5 6.5  = عدد اإلجرا ات

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.4 9.3  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.6  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 9.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 5.9 5.9 5.9 5.9 4.1 4.2 4.1 إغهق شرتة تجارية -

 7.1 7.1 7.1 7.1 5.1 5.1  = الزمن )بالسنوات(

 7.5 7.5 7.5 7.5 6.1 6.1  التتإفة )نسبة من الممتإتات(= 

 3.1 3.1 3.2 3.2 1.2 1.3  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

  تراجع  مبات/غموض  تحسن  2015اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ عإى البيانات



 45       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 الجمهورية اليمنية

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه   6.9(9) 7.0(9) 7.3(8) 7.3(8) 7.3(8) 7.2(9)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  7.5 7.4 7.4 6.7 5.4 5.2 الحكومي اإلنفاق. حجم 1

  [16.6] 6.9 [17.6] 6.6 [17.6] 6.6 [12.7]8.0 [16.0] 7.1 [18.1] 6.5 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [4.1] 9.0 [4.1] 9.0 [4.1] 9.0 [8.7] 7.8    . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

  4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 واالستممارات الحتومية اريعج. المش

  [20] 10.0 [20] 10.0 [20] 10.0 [35] 7.0 [35] 7.0 [35] 7.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.5 5.9 6.1 6.0 6.5 6.4 6.4 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 4.2 5.8 5.8 5.0 6.7 6.7 6.7 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3  . سهمة النظام القانوني

 8.9 8.9 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  عدد اإلجرا ات -

 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8  الزمن )باكيام( -

 9.4 9.4 8.8 8.8 8.8 8.7  التتإفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.6 5.6 6.7 7.0 7.2 7.1 7.1 د. اإلنفاا القانوني لإعقود

 1.9 1.9 5.0 5.0 5.0 4.8  جود  العمإيات القضائية -

 6.0 6.0 6.0 6.6 7.0 7.0  الزمن )باكيام( -

 8.9 8.9 9.1 9.5 9.5 9.5  التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  8.7 8.5 8.4 8.5 9.0 8.6 وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

  [8.9] 8.2 [8.9] 8.2 [10.8] 7.8 [8.5] 8.3 [7.7] 8.5 [8.1] 8.4 أ. النمو النقدي

 [9.1] 6.4 [4.4] 8.2 [5.1] 8.0 [6.1] 7.6 [5.1] 8.0 [0.6] 9.7 [3.4] 8.6  . االنحراف المعياري لإتضخم

 [30.0] 4.0 [8.2] 8.4 [11.0] 7.8 [9.9] 8.0 [11.2] 7.8 [11.8] 7.6 [12.2] 7.6 ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 8.4 . حرية التجارة الخارجية4

  8.4 8.4 8.5 8.6 8.4 8.4 أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

  9.0 [1.5] 8.9 [1.6] 8.9 [1.6] 8.9 [1.6]  

  [7.5] 8.5 [7.5] 8.5 [7.5] 8.5 [7.1] 8.6 [7.1] 8.6 [7.1] 8.6 متوسط سعر التعريفة -

  [5.3] 7.9 [5.3] 7.9 [4.5] 8.2 [4.7] 8.1 [4.5] 8.2 [4.5] 8.2 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

  [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  6.9 6.9 6.9 6.9 7.7 6.9 ج. الضوابط الرأسمالية

  5.7 5.6 6.0 6.4 5.7 6.0 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  4.3 4.5 5.2 5.9 5.5 6.3 الإوائح المنظمة لسوق االئتمانأ. 

  5.0 5.0 5.0 5.0   مإتية البنوك -

  3.0 3.0 3.0    منافسة البنوك اكجنبية -

  9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 1.0 2.7 الحصول عإى ائتمان -

 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 0.0  = مؤشر المعإومات االئتمانية

  5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4  . الإوائح المنظمة لسوق العمل

  8.9 8.9 8.9 8.9 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8.0 8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

  4.8 4.8 4.8 4.8 7.8 7.8 في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

  7.0 7.0 7.0 7.0 6.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 9.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.4 7.3 7.5 7.5 7.8 6.1 6.3 ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

 8.7 8.7 8.7 8.7 9.0 5.7 6.0 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 4.1  = عدد اإلجرا ات

 8.1 8.1 8.1 8.1 9.5 7.0  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.2 9.2 9.2 9.1 9.0 7.1  = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

 4.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 6.0 5.9 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 إغهق شرتة تجارية -

 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3  = الزمن )بالسنوات(

 8.1 8.1 9.1 9.1 9.1 9.1  = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

 2.5 2.4 2.6 2.6 3.1 3.0  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 الصومال )لم يتم التقييم(

 2002 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

 االتجاه        ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  7.8 7.8 7.8    الحكومي اإلنفاق. حجم 1

  [10.7] 8.6 [10.7] 8.6 [10.7] 8.6    أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحإي

        واالستممارات الحتومية اريعج. المش

  [35] 7.0 [35] 7.0 [35] 7.0 [35] 7.0   د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.5 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 3.3  . سهمة النظام القانوني

        ج. القيود التنظيمية عإى بيع العقارات

        عدد اإلجرا ات -

        الزمن )باكيام( -

        العقار(التتإفة )نسبة من قيمة  -

        د. اإلنفاا القانوني لإعقود

        جود  العمإيات القضائية -

        الزمن )باكيام( -

        التتإفة )نسبة من القيمة المطإوبة( -

  9.9 9.6     وتسهيالت ماليةالحصول على نقد  سهولة. 3

        أ. النمو النقدي

        لإتضخم . االنحراف المعياري 

 [4.0] 9.2 [1.3] 9.7 [4.5] 9.1     ج. التضخم خهل السنوات اكخير 

  10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  9.7 6.3 5.0 5.0 5.0 5.0 . حرية التجارة الخارجية4

  9.0 9.0     أ. الضرائ  عإى التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

    9.0 [1.4] 9.0 [1.5]  

        متوسط سعر التعريفة -

        االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [267.5] 0.0 [367.5] 0.0 [371.5] 0.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ج. الضوابط الرأسمالية

        . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

        أ. الإوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0    مإتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

        الفائد  الحقيقية السالبةضوابط أسعار الفائد /أسعار  -

        الحصول عإى ائتمان -

        = مؤشر الحقوق القانونية

        = مؤشر المعإومات االئتمانية

         . الإوائح المنظمة لسوق العمل

        مؤشر صعوبة التوظيف -

        في ساعات العمل عدم المرونةمؤشر  -

        في عمإيات الفصل من العمل عدم المرونةمؤشر  -

        = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

       

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

        ج. الإوائح المنظمة لإنشاط التجاري

        تيسيإ شرتة تجارية -

        = عدد اإلجرا ات

        = المد  الزمنية )باكيام(

        = التتإفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

= الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل 
 الفرد(

       

        إغهق شرتة تجارية -

        = الزمن )بالسنوات(

        = التتإفة )نسبة من الممتإتات(

        = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 الملحق: الملحوظات اإليضاحية ومصادر البيانات

 
ا )متون ا( مختإف ا من مصادر  39 االقتصادية في العالم العربي منيتيلف المؤشر المنشور لإحرية  مصدر 

البيانات  وتم احتسا  التصنيف التإي عن طريق أخا متوسطات العناصر الخمسة بينما احتسبت نقاط تل عنصر 
  10عن طريق أخا متوسطات متونات   ويقاإ مستوى الحرية االقتصادية عإى مقياإ مدرج من صفر إلى 

 ستوى الحرية االقتصادية.حيث تشير القيمة اكعإى إلى زياد  م
 

وجدير بالمهحظة أن الحدود الدنيا والحدود القصوى المستخدمة في احتسا  عدد نقاط تل مؤشر ميخوا  من 
تقرير الحرية االقتصادية عإى مستوى العالم وليإ من االمنين وعشرين دولة التي يضمها المؤشر  أما بالنسبة 

الحرية االقتصادية عإى مستوى العالم فقد تم اقتباإ حدودها الدنيا لإمتغيرات غير المستخدمة في تقرير 
ا  تما اعتمد التقرير عإى الحدود الدنيا والقصوى 2016والقصوى  من تقرير االحرية االقتصادية في العالم 

 االعالميةا دون الحدود اإلقإيمية لوجود بعض التفاوت في بعض المتونات بين الدول العربية وبعضها.
 
 اريع: حجم الحكومة: اإلنفاق والضرائب والمش1عنصر ال

 اإلنفاق العام على االستهالك الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي االستهالك -أ 
يقيإ هاا المتون اإلنفاق العام عإى االستههك الحتومي النهائي تنسبة مئوية من اإلنفاق عإى 

الستههك(  وقد تم احتسا  تصنيف هاا االستههك النهائي )المعروف فيما سبق باسم إجمالي ا
إلى Vi ؛ حيث يشير (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)المتون باستخدام المعادلة التالية: 

إلى الحد  Vmin و  Vmaxاالستههك الفعإي لإحتومة تحصة من االستههك النهائي  بينما يشير 
استخدمت بيانات مؤشر  % عإى التوالي  وقد6% و40اكقصى والحد اكدنى والمحددين    

لتحديد قيمة الحد اكقصى والحد اكدنى لهاا  1990الحرية االقتصادية عإى مستوى العالم لعام 
المتون  ويشار إلى أن الدول اات اإلنفاق الحتومي اكعإى مقارنة باالستههك النهائي تسجل 

 نتائ  أدنى.
 

)عإى شبتة اإلنترنت(  اكمم المتحد   قاعد   2014العالمية (  مؤشرات التنمية 2015: البنك الدولي )المصادر
 بيانات المجاميع الرئيسية لإحسابات الوطنية )عإى شبتة اإلنترنت(.

 
 

 التحويالت والمعونات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي -ب
النات  يقيإ هاا المتون المعونات الحتومية وغيرها من التحويهت تنسبة مئوية من إجمالي 

 المحإي  وقد اعتمد تصنيف هاا المتون عإى المعادلة التالية:
 (Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin) ؛ حيث يشير Vi إلى معدل تحويهت ومعونات الدولة إلى

إلى الحد اكقصى والحد اكدنى  Vmin و  Vmaxإجمالي النات  المحإي لها  بينما يشير 
ي  وقد استخدمت بيانات مؤشر الحرية االقتصادية % عإى التوال0.5% و37.2والمحددين بـ 

لتحديد قيمة الحد اكقصى والحد اكدنى لهاا المتون  ويشار  1990عإى مستوى العالم لعام 
إلى أن الدول اات المعونات والتحويهت اكعإى مقارنة ب جمالي النات  المحإي تسجل نتائ  

 أدنى.
 (Gwartney, Lawson and Hall, 2016: )المصدر

 
 واالستثمارات الحكومية اريعالمش -ج 

تم احتسا  تصنيف هاا المتون باستخدام )أ( االستممار الحتومي تحصة من إجمالي 
االستممارات  ) ( نات  المشروعات التي تديرها الدولة ومتونات  وحصت   ويشار إلى أن 

االستممارات والعدد اكقل من الدول اات االستممارات الحتومية المنخفضة مقارنة ب جمالي 
 المشروعات التي تديرها الدولة تسجل نتائ  أعإى.

(  مؤشرات التنمية العالمية 2016( البنك العالمي )Gwartney, Lawson and Hall, 2016) المصدر:
  متت  صندوق النقد 2013)عبر االنترنت(؛ متت  صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وغز   2014
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؛ وزار  التخطيط العراقية )عد  سنوات(  إجمالي تتوين رأإ المالي؛ مؤتمر اكمم 2015لي في جيبوتي الدو
 .55( صـ 2015المتحد  لإتجار  والتنمية )

 
 ضريبة الهامشيةللأعلى معدل       -د

يقيإ هاا المتون أعإى معدل لإضريبة الهامشية عإى الدخل )المعدل الفردي( والحد الاي  
عإي  المعدل الضريبي  بحيث تصنف الدول التي تسجل حد أعإى لإدخل مقارنة يطبق 

بالضريبة والتي تطبق هاه المعدالت عإى الحد اكقل لإدخل في مرتبة أدنى بنا   عإى الجدول 
 التالي:

 
 

 الحد األدنى للدخل الذي يطبق عنده أعلى معدل
 دوالر أمريكي( 1984 – 1982)للضريبة الهامشية 

 عدل على مأ
 للضريبة الهامشية

<25,000 
 دوالر

25,000-
 دوالر 50,000

50,000 -
150,000 

 دوالر
 ˂150,000 

 دوالر

˂20% 10 10 10 10 
21%-25% 9 9 10 10 
26%-30% 8 8 9 9 
31%-35% 7 7 8 9 
36%-40% 5 6 7 8 
41 %- 45% 4 5 6 7 
46 %- 50% 3 4 5 5 
51 %- 55% 2 3 4 4 
56 %- 60% 1 2 3 3 
61 %- 65% 0 1 2 2 
66 %- 70% 0 0 1 1 

70< % 0 0 0 0 

 
)عد   (؛ شرتة إرنست وينوغ2011(؛ جيبوتي  وزار  المالية )2016-2009  2007دليوت ): : المصادر
)عإى شبتة  2014(  مؤشرات التنمية العالمية 2015-2005(؛ البنك الدولي )عد  سنوات  2010سنوات  

 االنترنت(؛ شرتة برايإ ووترهاوإ توبرز )عد  سنوات(. 
 

 : القانون االقتصادي والتجاري وتأمين حقوق الملكية2العنصر 
 التدخل العسكري في سيادة القانون والعمل السياسي  -أ 

يعتمد هاا المتون عإى متون المخاطر السياسية )ز( أو ما يطإق عإي  )التدخل العستري في 
(؛ حيث يقيإ هاا ICRGالشؤون السياسية( والمقتبإ من دليل المخاطر القطرية الدولية )

المتون إلى أي حد تتدخل القو  العسترية في دولة ما في الشؤون السياسية: افطالما تان 
منتخ  ف ن مشارتت  ولو عإى نحو هامشي تقإ  المسؤولية الديمقراطية  وقد ترد الجيش غير 

مشارتة الجيش إلى وجود عوامل تهديد خارجية أو داخإية  وهو اكمر الاي يشير إلى وجود 
صعوبات رئيسية أو يشير إلى استيه  الجيش عإى دفة اكمور استيه   تامه   غير إن نظام 

لمدى الطويل يقإ  بتل تيتيد العمل الحتومي الفعال ويفسده ويخإق الحتم العستري عإى ا
ا مضطرب ا ترصده اكعمال التجارية اكجنبيةا  ويقيإ دليل المخاطر القطرية الدولية  مناخ 

(ICRG المشارتة العسترية عإى تدري  يبدأ من الصفر وينتهي عند )حيث القيمة اكعإى  6
إلى  0ة  وقد تم تحويل هاه القيم فيما بعد إلى تدري  من تشير إلى انخفاض المخاطر المحتمإ

10. 
 ( )أعوام متعدد (.PRS Group: مجموعة خدمات المخاطر السياسية )المصدر
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 نزاهة النظام القانوني -ب 
يعتمد هاا المتون عإى متون المخاطر السياسية )ط( )القانون والنظام( والمستقى من دليل 

(  ويعتمد المتون )ط( عإى امقياسين يتيلفان من متون ICRG) المخاطر القطرية الدولية
مخاطر واحد  حيث يعادل تل متون فرعي نصف اإلجمالي  ويقيم المتون الفرعي االقانونا 
قو  النظام القانوني وحيدت   بينما يقيم المتون الفرعي االنظاما مراعا  القانون في الوسط 

لدولية القانون والنظام عإى مقياإ مدرج من صفر إلى العام.ا يقيإ دليل المخاطر القطرية ا
؛ حيث تشير القيمة اكعإى إلى انخفاض المخاطر المحتمإة  وقد تم تحويل هاه القيم إلى 6

 .10مقياإ مدرج من صفر إلى 
 ( )أعوام متعدد (.PRS Group: مجموعة خدمات المخاطر السياسية )المصدر

 
 على بيع الملكية العقاريةالقيود التنظيمية المفروضة  -ج 

يعتمد هاا المتون عإى مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي ويقيإ خطوات 
تسجيل المإتية والزمن الهزم لالك والتتإفة المتتبد  في هاا السبيل  ويستخدم البنك الدولي 

رية تبير  مسجإة احالة معيارية لمقاول يرغ  في شرا  قطعة أرض وبناية في مدينة تجا
بالفعل وخالية من نزاعات المإتيةا  وتشمل التتإفة بعض البنود اممل الرسوم وضرائ  نقل 
المإتية والتمغات وغيرها من مدفوعات تسجيل المإتية أو التوميق أو الهيئات العامة أو 

إتية تعادل المحامين  حيث يعبر عن التتإفة تنسبة مئوية من قيمة المإتية بافتراض أن قيمة الم
 ضعف ا من قيمة دخل الفردا. 50

 
؛ (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)تم احتسا  تصنيف هاا المتون باستخدام المعادلة التالية: 

إلى الخطوات والزمن الهزم والتتإفة المتتبد  تنسبة مئوية من قيمة المإتية  Vi حيث يشير 
ا و 956إجرا  و 21.0( بـ Vmaxوقد ق در الحد اكقصى )  % بينما ق در الحد اكدنى30.4يوم 

(Vmin بـ )ويشار إلى أن الدول التي تقل فيها اإلجرا ات 0.1يوم و 1.0إجرا  و 1.0  %
بينما تصل نتيجة الدول التي  10وعدد اكيام والتتإفة عن الحد اكدنى تسجل نتائ  تصل إلى 

 تزيد قيمها عن الحد اكقصى إلى صفر.
 عدد اإلجرا ات -1
 لزمن )عدد اكيام(ا -2
 التتإفة )% من قيمة المإتية( -3

 (  مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال.2016 – 2004: البنك الدولي )أعوام متعدد   المصدر
 

 تنفيذ العقود القانونية -د 
يعتمد هاا المتون عإى مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي ويقيإ افاعإية 

قود باتباع تطور نزاعات بيع السإع ورصد زمنها وتتإفتها وعدد اإلجرا ات اات تنفيا الع
ا من تاريخ رفع المدعي الدعوى القضائية وحتى تاريخ السداد الفعإيا  ويعتمد  الصإة بد  

. وتم احتسا  18( عإى نقاط تبدأ من صفر إلى 2Diمؤشر جود  اإلجرا ات القضائية )
مضروب ا في  (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)لمعادلة التالية: تصنيف هاا المتون باستخدام ا

. ويشار إلى أن الدول 2.5قيمة   Vminبينما تساوي  15.5قيمة   Vmax؛ حيث تساوي 10
بينما  10التي تقل فيها اإلجرا ات وعدد اكيام والتتإفة عن الحد اكدنى تسجل نتائ  تصل إلى 

الحد اكقصى إلى صفر. وتم اقتباإ التصنيفات الخاصة تصل نتيجة الدول التي تزيد قيمها عن 
 Vmax) / (Vmax – Vi)( باستخدام المعادلة التالية: 2Diii( و )2Diiبالمتونات الفرعية )

– Vmin)  ؛ حيث تممل 10مضروب ا فيVi  والوقت والتتإفة والنسبة المئوية لإمديونية بينما
ا و  1,459.0بـ   Vmaxقدرت قيمة   109.0بـ  Vmin% بينما قدرت قيمة 227.3يوم 

ا و   %. 5.5يوم 
 
 جود  اإلجرا ات القضائية. -1
 الزمن )عدد اكيام(. -2
 التتإفة )% من قيمة المطالبة(. -3
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 (  مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال.2016 – 2004: البنك الدولي )أعوام متعدد   المصدر

 
 النقد والتسهيالت الماليةالحصول على : 3العنصر 

 
 نمو العملة -أ 

( لقياإ معدل نمو االحتياطي النقدي  ويقيإ M1استخدمت أرقام مقياإ االحتياط النقدي )
ا من  النمو السنوي  متون نمو العمإة االحتياطي النقدي في الخمسة أعوام السابقة مطروح 
إلجمالي النات  المحإي في العشر أعوام اكخير   وقد تم احتسا  تصنيف هاا المتون باستخدام 

متوسط  Vi ؛ حيث يممل 10مضروب ا في  (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)المعادلة التالية: 
معدل النمو السنوي لهحتياطي النقدي في غضون الخمسة أعوام اكخير  المقيم لقياإ النمو 
الحقيقي إلجمالي النات  المحإي في غضون العشر أعوام السابقة عإيها  وقد حددت قيم الحد 

مو العمإة يعادل نمو النات  % عإى التوالي  ف اا تان ن50اكدنى والحد اكقصى بـ صفر و
الحقيقي عإى المدى الطويل )أي نمو إجمالي النات  المحإي الحقيقي في العشر أعوام السابقة( 

  وإاا تان نمو االحتياطي النقدي أتبر من نمو النات  الحقيقي عإى 10يصبح تصنيف الدولة 
ول التي تزيد القيمة فيها عن   أما بالنسبة لإد10المدى الطويل تسجل الدولة عدد نقاط أقل من 

 % ف نها تحصل عإى تصنيف صفر.50
 

   )عإى شبتة اإلنترنت(.2014(  مؤشرات التنمية العالمية 2016: البنك الدولي )المصدر
 

 االنحراف المعياري للتضخم -ب 
استخدم مؤشر سعر المستهإك تمقياإ لإتضخم في هاا المتون  وقد استخدمت المعادلة التالية 

 – Vmax) / (Vmax – Vi): 10يد تصنيف تل دولة عإى المقياإ المدرج من صفر إلى لتحد
Vmin)  ؛ حيث يممل 10مضروب ا في Vi  االنحراف المعياري لإمعدل السنوي لإتضخم إلحدى

الدول في غضون الخمسة أعوام اكخير   وقد حددت قيم الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر 
الة عدم وجود اختهف في معدل انحراف التضخم عإى مدار % عإى التوالي  ففي ح25و

انخفض  ؛  وتإما زاد اختهف التضخم10الخمسة أعوام السابقة تحصل الدولة عإى تصنيف 
% ف نها تحصل عإى 25تصنيف الدولة  أما بالنسبة التي يزيد فيها االنحراف المعياري عن 

 تصنيف صفر.
 

)عإى شبتة اإلنترنت(  صندوق النقد الدولي  2014مؤشرات التنمية العالمية (  2016: البنك الدولي )المصدر
(  الدراسات االستقصائية االقتصادية والمالية العالمية.  فاق االقتصاد اإلقإيمي: الشرق اكوسط 2016 – 2006)

ية العالمية   فاق (  الدراسات االستقصائية االقتصادية والمال2016-2006و سيا الوسطى  صندوق النقد الدولي )
 (.2016دول جنو  الصحرا  اإلفريقية  وحد  االستخبارات االقتصادية )  االقتصاد اإلقإيمي:

 
 التضخم: بيانات السنة األخيرة -ج 

استخدم مؤشر سعر المستهإك تمقياإ لإتضخم في هاا المتون  وقد استخدمت المعادلة التالية 
 – Vmax) / (Vmax – Vi): 10رج من صفر إلى لتحديد تصنيف تل دولة عإى المقياإ المد

Vmin)  ؛ حيث يممل 10مضروب ا في Vi  معدل التضخم عإى مدار العام اكخير  وقد حددت قيم
% عإى التوالي  فتإما انخفض التضخم ارتفع 50الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر و

تحصل عإى تصنيف % 50التصنيف  ومن مم ف ن الدول التي يزيد بها معدل التضخم عن 
 صفر.

 
)عإى شبتة اإلنترنت(  صندوق النقد الدولي  2014(  مؤشرات التنمية العالمية 2016: البنك الدولي )المصدر

(  الدراسات االستقصائية االقتصادية والمالية العالمية.  فاق االقتصاد اإلقإيمي: الشرق اكوسط 2016 – 2006)
صائية االقتصادية والمالية العالمية   فاق (  الدراسات االستق2016-2006و سيا الوسطى  صندوق النقد الدولي )

(  الصومال؛ وحد  2015االقتصاد اإلقإيمي: دول جنو  الصحرا  اإلفريقية  صندوق النقد الدولي )
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 (.2016االستخبارات االقتصادية )
 
 

 حرية امتالك حسابات مصرفية بالعملة األجنبية -د 
مإة اكجنبية بالداخل والخارج دون أي إاا تانت الدولة تسمح بامتهك حسابات مصرفية بالع

  ولتن إاا تانت تسمح بامتهك حسابات مصرفية بالعمإة 10قيود ف نها تحصل عإى التصنيف 
 .5اكجنبية بالداخل فقط دون الخارج أو العتإ ف نها تحصل عإى تصنيف 

 
 د الصرف.(  التقرير السنوي حول ترتيبات وقيو2015 – 2004: صندوق النقد الدولي )المصدر

 
 : حرية التجارة على المستوى العالمي4العنصر 
 الضرائ  المفروضة عإى التجار  الدولية -أ 
 إيراد الضرائ  التجارية )% من قطاع التجار ( -1 

يقيإ هاا المتون الفرعي الضرائ  المفروضة عإى التجار  الدولية تنسبة مئوية من الواردات 
تبع ا  10والصادرات  وقد تم حسا  تصنيف الدول عإى المقياإ المدرج من صفر إلى 

إيراد  Vi ؛ حيث يممل 10مضروب ا في  (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)لإمعادلة التالية: 
إى التجار  الدولية تحصة من الواردات والصادرات  وقد حددت قيم الضرائ  المفروضة ع

% عإى التوالي  فتإما زادت الضرائ  المفروضة 15الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر و
التصنيف  وإاا زاد قيمة الضرائ   قل   ؛عإى التجار  الدولية تحصة من الواردات والصادرات

 % ف نها تحصل عإى تصنيف صفر.15المفروضة في إحدى الدول عن 
 

(؛ 2016(؛ المرتز الدولي لتنمية الضرائ  )Gwartney, Lawson and Hall, 2015) المصدر:
 صومال. (  ال2015(  صندوق النقد الدولي )2013السعودية العربية  وزار  المالية  الجمارك السعودية )

 
 متوسط معدل التعريفة -2 

يقيإ هاا المتون الفرعي متوسط معدل التعريف غير المقاإ  وقد تم استقا  تصنيف الدول 
 (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)من المعادلة التالية:  10عإى المقياإ المدرج من صفر إلى 

الدول  تما حددت قيم متوسط معدل التعريفات في إحدى  Vi ؛ حيث يممل 10مضروب ا في 
؛ % عإى التوالي  فتإما زاد متوسط معدل التعريفات50الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر و

% ف نها تحصل عإى 50التصنيف  وإاا زاد متوسط معدل التعريفات إحدى الدول عن  قل  
 تصنيف صفر.

 
لعالمية  منظمة التجار  العالمية (  مؤشرات التنمية ا2016 – 2005: البنك الدولي )أعوام متعدد   المصدر

(  وزار  المالية Gwartney, Lawson and Hall, 2015(  دراسة )2015 – 2006)أعوام متعدد   
: صـ 2014/15(  دليل المعإومات المالية: االقتصادات الرئيسية في أفريقيا 2015(  دليوت )2008العراقية )

165. 
 
 
 

 ريفاتاالنحراف المعياري لمعدالت التع -3 
يقيإ هاا المتون الفرعي االنحراف المعياري لمعدالت التعريفات  وقد تم استقا  تصنيف 

 – Vmax) / (Vmax – Vi)من المعادلة التالية:  10الدول عإى المقياإ المدرج من صفر إلى 
Vmin)  ؛ حيث يممل 10مضروب ا في Vi  االنحراف المعياري لمعدالت التعريفات في إحدى

% عإى التوالي  فتإما زاد 25حددت قيم الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر و الدول  تما
% 25التصنيف  وإاا زاد االنحراف المعياري إلحدى الدول عن  قل   ؛تفاوت معدل التعريفات

 ف نها تحصل عإى تصنيف صفر.
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متعدد    (  منظمة التجار  العالمية )أعوامGwartney, Lawson and Hall, 2015دراسة ) المصدر:
(  دليل المعإومات المالية: االقتصادات 2015(   دليوت )2008(    وزار  المالية العراقية )2015 – 2006

 .165: صـ 2014/15الرئيسية في أفريقيا 
 

 معدالت الصرف في السوق السوداء -ب 
يقيإ هاا المتون الفارق بين معدل الصرف الرسمي ومعدل الصرف في السوق السودا  

من المعادلة  10الموازية  وقد تم استقا  تصنيف الدول عإى المقياإ المدرج من صفر إلى 
فرق سعر صرف  Vi ؛ حيث يممل 10مضروب ا في  (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)التالية: 

% عإى التوالي  وفي 50قيم الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر والسوق السودا   وقد حددت 
  وتإما زاد 10حالة عدم وجود سعر صرف بالسوق السودا  تحصل الدولة عإى التصنيف 

 % تحصل الدولة عإى تصنيف صفر.50الفارق بين السعرين قل التصنيف  وإاا زاد الفارق 
 

 نوك لإصرف اكجنبي الصادر عن معهد البحوث النقدية.(  دليل الب2015 – 2003: البحث النقدي )المصدر
 

 ضوابط رأس المال -ج 
نوع ا من  13يقيإ هاا المتون القيود المفروضة عإى معامهت رأإ المال بالنظر إلى 

الضوابط الدولية لرأإ المال المنقولة عن صندوق النقد الدولي  وقد تم استقا  تصنيف الدول 
بحسا  عدد الضوابط غير المفروضة تنسبة مئوية من  10ى عإى مقياإ مدرج من صفر إل

 .10إجمالي عدد الضوابط وضر  النات  في 
 

 (  التقرير السنوي حول ترتيبات وقيود الصرف. 2015 – 2003: مرتز اكبحاث النقدية )المصدر
 

 : اللوائح التنظيمية لالئتمان والعمالة والنشاط التجاري5العنصر 
 التنظيمية لسوق االئتماناللوائح  -أ 
 ملكية المصارف -1 

يعتمد تصنيف هاا المتون الفرعي عإى النسبة المئوية لإودائع المصرفية في المصارف 
% تحصل الدولة المعنية 100% و95الخاصة  فمتى تانت نسبة الودائع الخاصة تتراو  بين 

% تحصل 95و %75  ومتى تان مجموع الودائع الخاصة يتراو  بين 10عإى تصنيف 
% ف نها 75% إلى 40  أما إاا تانت نسبة الودائع الخاصة بين 8الدولة المعنية عإى تصنيف 

  2% ف نها تحصل عإى التصنيف 40% إلى 10وإاا تانت بين  5تحصل عإى التصنيف 
 %.10وتحصل عإى التصنيف صفر إاا تان إجمالي الودائع المصرفية أقل من 

 
(  البنك المرتزي لجيبوتي 2014  2012(  البنك المرتزي لهتحاد القمري )2011) : بنتستو المصدر

  2003مجموعة البنك الدولي )  (2016(  بنك الصومال اكول )2016(  البنك المرتزي لموريتانيا )2016)
2007  2012.) 

 
 تنافس البنوك األجنبية -2 

صول المصرفية التي تمإتها البنوك اكجنبية يعتمد هاا المتون عإى متغيرين: النسبة المئوية لأل
وعدد طإبات التراخي  المصرفية التجارية الموجهة من جهات أجنبية والتي تقابل بالرفض 
تنسبة مئوية من إجمالي عدد طإبات التراخي  المصرفية التجارية الموجهة من جهات أجنبية  

ية أو معظمها وإاا تانت المصارف ف اا تانت إحدى الدول تقبل تافة الطإبات من مصارف أجنب
ا من أصول القطاع المصرفي ف ن الدولة تحصل عإى تصنيف متقدم  اكجنبية تمتإك نصيب ا تبير 

 وفق ا لإجدول التالي.
 

 معدل رفض تراخيص المصارف األجنبية )الطلبات المرفوضة/الطلبات(
 



 53       2016التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

 / معهد فريزر الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 
اكصول 

المصرفية 
اكجنبية تحصة 

من إجمالي 
أصول القطاع 

 فيالمصر

 0% 0%–49% 50%–100% 

80%–100% 10 8 5 

40%–79% 9 7 4 

0%–39% 8 6 3 

 
 (2012  2007  2003: مجموعة البنك الدولي )المصدر

 
 ضوابط معدل الفائدة/ معدل الفائدة الحقيقي السلبي -3 

ا  من  يعتمد هاا المتون عإى متغيرين: معدل الفائد  الحقيقي )أي معدل فائد  اإلقراض مطروح 
التضخم مقاس ا عإى مؤشر سعر المستهإك( والفارق بين معدل فائد  اإلقراض ومعدل فائد  
اإليداع  فمتى تان معدل الفائد  الحقيقي إيجابي ومتى تحددت معدالت الفائد  في اكساإ تبع ا 

% وأعإى من معدل فائد  اإليداع( 8لقوى السوق )أي متى تان معدل فائد  اإلقراض أقل من 
  فعندما تانت المعدالت الحقيقية سإبية إلى حد ما )أقل 10ت الدولة المعنية عإى تصنيف حصإ
% أو أتمر حصإت الدول عإى 8%( والفارق بين معدالت اإليداع ومعدالت اإلقراض 5من 

  وعندما تان معدل فائد  اإلقراض سإبي ا عإى نحو متصل بمقدار عدد أحادي واحد 8تصنيف 
% أو أتمر 16ن الفارق بين معدالت فائد  اإليداع ومعدالت اإلقراض )أقل من عشر ( وتا

%أو 10  وعندما غإبت السإبية عإى المعدالت الحقيقية بنسبة 6حصإت الدول عإى تصنيف 
% أو أتمر حصإت 24أتمر وتان الفارق بين معدالت فائد  اإليداع ومعدالت فائد  اإلقراض 

فائد  اإلقراض سإبي ا عإى نحو متصل بمقدار عدد   وعندما تان معدل 4الدول عإى تصنيف 
% 32مزدوج )متون من خانتين( وتان الفارق بين معدالت فائد  اإليداع ومعدالت اإلقراض 

  بينما بإ  التصنيف صفر عندما تان الفارق بين 2أو أتمر حصإت الدول عإى تصنيف 
الت اإلقراض الحقيقية سإبية % وتانت معد36معدالت فائد  اإليداع ومعدالت فائد  اإلقراض 

عإى نحو متصل بمقدار عدد مزدوج )متون من خانتين( وبإ  التضخم حد جامح تقإ  مع  
 سوق االئتمان.

 
 (.2016(  وحد  االستخبارات االقتصادية )2016 – 2005: البنك الدولي )أعوام متعدد   المصدر

 
 الحصول على ائتمان -4 

التاليان عإى مؤشر الحقوق القانونية ومؤشر معإومات االئتمان يعتمد المتونان الفرعيان 
 الميخواين عن مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي.

 
 مؤشر الحقوق القانونية -أ

يقيإ مؤشر الحقوق القانونية مستوى الحماية الاي يوفره قانون الضمانات وقانون 
الاي يسهل اإلقراض تباع ا  ويشمل المؤشر اإلفهإ لحقوق المقترضين والمقرضين و

مجاالت تتصل بقانون  3مجاالت تتصل بالحقوق القانونية في قانون الضمانات و 7
اإلفهإا  حيث ع ين لتل مجال من المجاالت التي يشمإها المؤشر نقطة واحد   

؛ حيث تشير التصنيفات المتقدمة إلى أن قوانين 10ايتراو  المؤشر بين صفر و
 انات واإلفهإ مصممة عإى نحو أضمن إلتاحة فرصة الحصول عإى ائتمانا.الضم

 
 مؤشر معلومات االئتمان -ب

يقيإ مؤشر معإومات االئتمان القواعد المؤمر  في نطاق معإومات االئتمان المتوفر  
عبر سجهت االئتمان العامة أو الخاصة وإمتانية الحصول عإيها وجود  هاه 

لتل مجال من المجاالت الستة التي يشمإها المؤشر نقطة المعإومات  حيث ع ين 
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؛ حيث تشير التصنيفات المتقدمة إلى توفر تم 6واحد   وايتراو  المؤشر بين صفر و
أتبر من معإومات االئتمان سوا  من السجهت العامة أو المتات  الخاصة لتيسير 

ويل القيم الناتجة عإى القدر  عإى اتخاا القرارات اات الصإة باالئتمانا  وقد تم تح
 .10فيما بعد إلى مقياإ مدرج من صفر إلى  6مقياإ مدرج من صفر إلى 

 
( 2016 – 2004: مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي )المصدر

<http://www.doingbusiness.org> 
 

 اللوائح التنظيمية لسوق العمالة -ب  
 صعوبة استئجار العمالة -1

( ما إاا تان من الممتن استخدام 1مؤشر صعوبة استئجار العمالة ما يإي: )ايقيإ 
( الحد اكقصى لإفتر  التراتمية لإعقود 2العقود محدد  المد  لإمهام المؤقتة فحس   )

( معدل الحد اكدنى كجر المتدر  أو الموظف العامل لإمر  اكولى 3محدد  المد   )
ل عاملا  ويقاإ هاا المؤشر عإى مقياإ مدرج مقارنة بمتوسط القيمة المضافة لت

)حيث تشير القيمة اكعإى إلى توفر لوائح تنظيمية جمود ا(  وقد  100من صفر إلى 
حيث تشير القيمة اكعإى إلى توفر  10تم نقل النتائ  عإى مقياإ مدرج من صفر إلى 

 لوائح تنظيمية أتمر مرونة.
 
 جمود عدد ساعات العمل -2

( ما إاا تان العمل الإيإي 1متونات: ) 5مود عدد ساعات العمل من ايتيلف مؤشر ج
ا أم ال  ) ا أم ال  )2محظور  ( 3( ما إاا تان العمل في عطهت نهاية اكسبوع محظور 

ا  ) 5.5ما إاا تان عدد أيام العمل أسبوعي ا  ( ما إاا تان عدد ساعات العمل 4يوم 
)شامإة ساعات العمل اإلضافية(  ساعة أو أتمر 50أسبوعي ا يمتن أن يصل إلى 

( ما إاا تانت اإلجازات السنوية مدفوعة اكجر تصل 5لشهرين عإى مدار السنة  )
ا أو أقلا. إاا أتت اإلجابات عإى تافة هاه اكسئإة بـ االا ف ن الك يشير  22إلى  يوم 

)حيث  100إلى مزيد من الجمود  وقد قيإ المؤشر عإى مقياإ مدرج من صفر إلى 
ير القيم اكعإى إلى مزيد من جمود الإوائح التنظيمية(  وتم نقل النتائ  عإى مقياإ تش

حيث تشير القيم اكعإى إلى مزيد من مرونة الإوائح  10مدرج من صفر إلى 
 التنظيمية.

 
 جمود اللوائح التنظيمية للعزل -3
 صعوبة الفصل -أ

من غير المسمو  ب  أن  ( ما إاا تان1متونات: ) 8ايتيلف مؤشر صعوبة الفصل من 
( ما إاا تان عإى 2يتون وجود فائض من الموظفين أساس ا إلنها  عمل بعضهم  )

صاح  العمل إخطار الغير )ممل أحد الهيئات الحتومية( إلنها  عمل أحد العامإين 
( ما إاا تان عإى صاح  العمل الحصول عإى موافقة 4الزائدين عن حاجة العمل  )

( ما إاا تان عإى 5أحد العامإين الزائدين عن حاجة العمل  )الغير إلنها  عمل 
عامه  زائدين عن حاجة  25صاح  العمل الحصول عإى موافقة الغير إلنها  عمل 

( ما إاا تان القانون يقتضي من صاح  العمل اكخا بخيارات إعاد  تعيين 6العمل  )
( ما إاا تان 7جة العمل  )العمال أو االحتفاظ بهم قبل إنها  عمإهم لزيادتهم عن حا

( ما إاا تان قواعد 8قواعد اكولوية مطبقة عإى العمال الزائدين عن حاجة العمل  )
اكولوية مطبقة عإى إعاد  التوظيفا  ويقاإ هاا المؤشر عإى مقياإ مدرج من 

)حيث تشير القيم اكعإى إلى مزيد من جمود الإوائح التنظيمية(  وتم  100صفر إلى 
حيث تشير القيم اكعإى إلى مزيد من  10ائ  عإى مقياإ مدرج من صفر إلى نقل النت

 مرونة الإوائح التنظيمية.
 
 تكاليف الفصل )األسابيع المستحق عليها األجر( -ب
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يقيإ هاا المؤشر الفرعي اتتإفة اشتراطات اإلشعار المقدم ومتافآت نهاية الخدمة 
مإين الزائدين عن حاجة العمل معبر والجزا ات المستحقة لدى إنها  عمل أحد العا

 Vmax)عنها وفق ا لألسابيع المستحق عإيها اكجرا  حيث يعادل تصنيف هاا المتون: 
– Vi) / (Vmax – Vmin)  ؛ حيث يممل 10مضروب ا في Vi  تتإفة فصل أحد
أسبوع عإى  0.0أسبوع و 57.91( بـ Vmin( و)Vmaxالعامإين  فيما تحددت قيم )

 10مم تحصل الدول التي تقل فيها القيمة عن الحد اكدنى عإى تصنيف التوالي  ومن 
 بينما تحصل الدول التي تزيد فيها القيمة عن الحد اكقصى عإى التصنيف صفر.

 
( 2016 – 2004: مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي )المصدر

<http://www.doingbusiness.org.> 
 

 زاميالتجنيد اإلل -4  
يقيإ هاا المتون الفرعي مد  التجنيد اإللزامي  حيث حصإت الدول التي ال تعمل 

  وإاا تانت مد  التجنيد اإللزامي ستة 10وفق ا لنظام التجنيد اإللزامي عإى التصنيف 
  أما إاا تانت مد  التجنيد اإللزامي 5أشهر أو أقل تحصل الدولة المعنية عإى تصنيف 

ا ف ن الدول تحصل عإى تصنيف  18ال تتجاوز  أشهر ولتن 6أتمر من    وإاا 3شهر 
ا ولتن ال تتجاوز  12تانت مد  التجنيد اإللزامي أتمر من  ا ف ن الدول  18شهر  شهر 

ا  18  أما الدول التي تزيد فيها مد  التجنيد اإللزامي عن 1تحصل عإى تصنيف  شهر 
 ف نها تحصل عإى تصنيف صفر.

 
جن دين ): ائتهف من أجل والمصدر (  المنظمة الدولية المعنية بقضايا اكطفال 2008قف استخدام اكطفال الم 

(  سجهت الحرو  الدولية 2015 – 2007(  المعهد الدولي لإدراسات االستراتيجية )2012المجندين )
(2016 .) 
 

 اللوائح التنظيمية للنشاط التجاري -ج  
 بدء نشاط تجاري -1  

مدى سهولة فتح نشاط تجاري بنا   عإى عدد اإلجرا ات  يقيإ هاا المتون الفرعي
والوقت الاي تستغرق  هاه اإلجرا ات وتتإفة بد  نشاط تجاري شامإة الرسوم عإى 
سبيل الممال والحد اكدنى من اشتراطات رأإ المال الهزم لبد  نشاط تجاري  حيث 

؛ 10ا في مضروب   (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)يعادل تصنيف هاا المتون: 
عدد اإلجرا ات والزمن المستغرق )باكيام( والتتإفة تنسبة مئوية من  Vi حيث يممل 

دخل الفرد والحد اكدنى الشتراطات رأإ المال تنسبة مئوية من دخل الفرد  وقد 
  5% و835.4أيام و 203.0إجرا  و 19.0( بـ Vmaxتحددت قيم الحد اكقصى )

% 0.0يوم  و 2.0إجرا  و 2.0( بـ Vminاكدنى )%  بينما تحددت قيم الحد 111.9
%  وعإى الك ف ن الدول التي تقل قيمها عن الحد اكدنى تحصل عإى تصنيف 0.0و

 بينما تحصل الدول التي تزيد قيمها عن الحد اكقصى عإى تصنيف صفر. 10
 عدد اإلجرا ات -أ

 المد  )عدد اكيام( - 
 التتإفة )% من دخل الفرد( -ج
 كدنى لرأإ المال )% من دخل الفرد(الحد ا -د

 
( 2016 – 2004: مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي )المصدر

<http://www.doingbusiness.org.> 
 

 إغالق نشاط تجاري -2  
يقيإ هاا المتون الفرعي مدى سهولة إغهق نشاط تجاري وفق ا لإزمن المستغرق 
والتتإفة المتتبد  )تنسبة مئوية من النشاط( إلغهق النشاط وتالك معدل استرداد 
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 / (Vmax – Vi)التتإفة )سنت لتل دوالر أمريتي(  ويعادل تصنيف الزمن والتتإفة: 
(Vmax – Vmin)  اإ معدل استرداد التتإفة بالمعادلة:   تما يق10مضروب ا في

(Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin)  ؛ حيث يممل 10مضروب ا في Vi  الزمن والتتإفة
أعوام   10.0( بـ Vmaxومعدل استرداد التتإفة  بينما تحددت قيمة الحد اكقصى )

 %.0.0%  و1.0عام  و 0.4( بـ Vmin%  وقيمة الحد اكدنى )92.6%  و76.0و
 )عدد اكعوام(الزمن  -أ

 التتإفة )% من النشاط( - 
 استرداد التتإفة )سنت لتل دوالر أمريتي( -ج

 
( 2016 – 2004: مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي )المصدر

<http://www.doingbusiness.org.> 
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