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أي جعز  إععاد  نشعر ال يجعوز و محفوظعةحقعوق وجميعع ال معهد فريزرمحفوظة لدى  2017حقوق الطبع والنشر 

فعي المختصعر  العوارد   اتقتباسعالا ةحالعإال فعي  إان خطعيبعدون شعتل معن اكشعتال بعيي هعاا التتعا  أجعزا  من 

 .المراجعاتالمقاالت و

عبععر توال  را هععم الخاصععة  يهععمععا يبدونعع  مععن  را  لقععد عمععل مؤلفععو هععاا التتععا  بصععور  مسععتقلة  وبالتععالي فعع ن 

هعاا ال يشعير والععاملين فيع . أو  تع أعضعا  مجلعإ إدارأو العداعمين للمعهعد  را  أو  معهعد فريعزربالضرور  ععن 

أي يؤيعدون أعضا  مجلإ إدارت  أو العاملين فيع  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 

تشعجيع االسعتامار فعي سعلطنة مجعال فعي يعمل  بن ناصر اإلسماعيلي مسال عملالمؤلف الرئيسي لهاا ال ننظرا كو

حسا  المؤشر رغعم اضعطهع  المشارتة في نفس  من أعفى فقد   المصالحتضار  في وتفاديا لوقوع أي عمان  

 التحليل.من بالجز  اكساسي 

 2017تاريخ اإلصدار: 

 

 نيماري بير غاغتصميم الغهف: 

 

 

 

 

 

 

 عملالقتباس من هذا الا

 ماتماهون فريد إ رفانتس يلغمي  البوسعيدي عزان اإلسماعيلي  ناصر بن سالمالمؤلفون: 

 2017 لعام السنوي التقرير  العربي العالم في االقتصادية الحريةالعنوان: 

 الناشر: معهد فريزر

 2017: نشرتاريخ ال

-https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-arab-world: لتترونيعةاإلنسخة ال

2017-annual-report 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ات الفهرسةمعلوم

 -1958بن ناصر اإلسماعيلي  سالم  

 ععزان اإلسعماعيلي  ناصعر بعن سعالم/  2017 لععام السنوي التقرير :العربي العالم في االقتصادية الحرية

 ماتماهون فريد إ رفانتس يلغمي  البوسعيدي

 

 باللغة اإلنجليزية( 2017)طبعة  3-468-88975-0-978ردمك: 

 باللغة العربية( 2017)طبعة  0-469-88975-0-978ردمك: 
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 ُمعّدي التقريرعن نبذة 

 

 سالم بن ناصر اإلسماعيلي

االتصععاالت والعلععوم اإلنسععانية تخصصععات شععهادات علميععة فععي سععالم بععن ناصععر اإلسععماعيلي علععى الععدتتور صععل ح

شعغل منصع  وأمريتيعة  بريطانية و واالقتصاد من جامعاتوالفلسفة واإلدار  إدار  اكعمال والهندسة الصناعية و

تعم  1996وفي عام   1996حتى  1984خهل الفتر  من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في  العضو المنتد 

تعروي  االسعتامار وتنميعة الصعادرات  وفعي ل لعمعانياار  والرئيإ التنفيعاي للمرتعز دمجلإ اإلنائ  رئيإ تعيين  

مجلعإ مؤسعإ ورئعيإ وهعو  .الصعادرات وتنميعة االسعتامار لتعروي  العامعة للمؤسسةرئيسا تم تعيين   2012عام 

مجلعإ إدار   وعضو فيللسهم العالمي اكمريتية  لبرايت مجموعة فوعضو في و  الدولية البحوث مؤسسةإدار  

االقتصعاد  والاقافات واإلدار   التقا  اتموضوع حولوراق البحاية ولإلسماعيلي العديد من اك. تندابمعهد فريزر 

تتعا  االحريعة هعو وتعان أحعدث مؤلفاتع  والعدين والتعاريخ  للشعرتات الاقافة المؤسسية حول خمسة تت  تما ألف 

جامعععة مععن عنعع  درجععة الععدتتوراه   الععاي حععاز ااالقتصععادية واالجتماعيععة فععي العععالم العربععينتائجهععا صععادية وتاالق

 .عد  شرتات في مجال الخدمات المالية والطاقةعضوية مجلإ إدار  فضه عن شغل    ا ونيوتاسلينوراومبر

فقعد   تشعجيع االسعتامار فعي سعلطنة عمعان  وتفاديعا لوقعوع أي تضعار  فعي المصعالحمجعال فعي  ن  يعملونظرا ك

 اضطهع  بالجز  اكساسي من التحليل. حسا  المؤشر رغمالمشارتة في أعفى نفس  من 

 

 عزان بن قاسم البوسعيدي

البحععوث مجععاالت باات الصععلة  اإلداراتفععي عععدد مععن  ااقتصععادي  ا خبيععر  العمععل عععزان بععن قاسععم البوسعععيدي سععبق ل

ع شعغليومعان  واالستامارات والتسويق في ع   سعلطنة تنفيعاي لمؤسسعة البحعوث الدوليعة فعي الرئيإ منصع  العا حالي 

 للبحععوث العععام المععدير منصعع  يشععغل تمععا للععربح  هععادف يععرمسععتقل وغ مرتععز دراسععات وأبحععاثهععي عمععان  و

 االقتصعاد فعي شعهاد  على حصل عزان .الصادرات وتنمية االستامار لتروي  العامة الهيئةب اإللتترونية والخدمات

 .اكستتلنديةيد إدار  اكعمال من جامعة سترااتل ماجستير فيدرجة الو  مانع   في قابوإ السلطان جامعة من

 

 ميغيل سرفانتس

وهععو   رمعهععد فريعزصعالح البحععوث الدوليعة ل جرا  العاين يقومععون بعأحعد خبععرا  االقتصعاد ميغيعل  نخعل سععرفانتإ 

فعي يقعوم بالتعدريإ و  باسو لإالبتالوريوإ والماجستير في االقتصاد من جامعة تتساإ في  درجتيحاصل على 

 سعرفانتإتعولى قعد و .ألعمعاللوتليعة ليعون وتلية نيوما لألعمعال  مونتلاير لألعمالإتش إي سي فانيي  وتلية  تلية

 2009-2008 خعهل سعنواتعهعد فريعزر الخعاش بشعرتات التععدين السعتبيان السعنوي لمتعل معن المنسق ال ةممه

 2009 خعهل سعنواتالعالميعة  لبتعرولالخعاش بسعوق افريعزر معهد استبيان و  2011/2012و 2010-2009و

 2011و 2010 خهل سنواتالعربي الحرية االقتصادية في العالم تقرير و   2013و 2012و 2011و 2010و

ععو. 2016و 2015و 2014و 2013و 2012و تمععا   جامعععة مونبلييعع فععي دتتوراه العع رسععالةا بتحضععير يقععوم حالي 

 .إي إإ سي ترويإ وتلية إي إم ليون لألعمال في فرنسا؛ وتلية ؛ وتلية نانتلألعمال أودينسياتلية يحاضر في 
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 كماهونام فريد

 معهعدب االقتصعادية الحريعةلألبحعاث فعي مجعال  ووتعر مايتعل العدتتور ترسعيدرجعة حاصعل علعى  متماهون فريد

 فعي االقتصعادية لحريعةاا سعنويةال تقعاريرال ينشعر العاي  المعهعدب االقتصادية الحرية مشروعيتولى إدار  و  فريزر

 عنعوان يحمعل العاي العمعل معن بينهعا هعاا  نشعر فعي يشعارك أوالشعماليةا  أمريتعا فعي االقتصادية الحريةاو االعالم

دراسعات مراتعز التعي تضعم  االقتصعادية الحريعة شعبتة بتنسعيق يقعومتمعا   االعربعي الععالم فعي االقتصادية الحريةا

 Looking the Giftا تتعا التعي معن بينهعا  المؤلفعات معن العديعدل   .إقليماو بلدا 90حوالي  في مستقلةأبحاث و

Horse in the Mouth: The Impact of Federal Transfers on Atlantic Canadaالحعائز علعى  ا

 Road to Growth: Howا وتتععا   العامععة السياسععة لتتعع  الدوليععة التاتاريععة فيشععر أنتععوني سععيرال جععائز 

Lagging Economies Become Prosperousجعون السعابق يرلنعدياك العوزرا  رئعيإ بقلعم قدمعةت معع) ا 

ا Retreat from Growth: Atlantic Canada and the Negative Sum Economyا وتتعا  ( بروتون

 .(نوبل جائز  على الحائز نديلوم روبرت بقلم قدمةت مع)
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 وعرفان شكر

 

العمعل  هعاالمسعاهمتها فعي خعرو   الحرية أجل من ناومان فريدريش مؤسسةإلى والتقدير  شتريتوج  المؤلفون بال

اإلقليمي لمنطقة الشرق اكوسط وشمال أفريقيا بالعاصعمة اكردنيعة  مديرالريني  تهف  شترنخش بالو إلى النور 

 .  لنادعمعلى عمان 

وجيمإ غعوارتني معن جامععة واليعة زميل أول معهد فريزر  مايتل ووتر تبير لتل من تقديرنا عر  عن ن تالك

أن شعرعنا منعا قيمعة  ةومعونع معا قعدموه معن أفتعارعلعى  مياوديست ساارنجامعة من وروبرت الوسون فلوريدا  

 .مشروعفي اإلعداد لهاا ال

ين لعع  هععي  را  الععوارد  فععي هععاا التقريععر  اآلرا  عععدن  الععداعمين  را  أو فريععزر معهععد عععن بالضععرور  عبععرت وال الم 

 فريعزر معهعد أن إلى اكحوال من حال بيي التقرير هاا يشير وال. في  العاملين أو إدارت  مجلإ أعضا  أو للمعهد

 أنهععم أو صععدوره يعارضععون أو قععانون مشععروع أي يؤيععدون فيعع  العععاملين أو إدارتعع  مجلععإ أعضععا  أو داعميعع  أو

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

 

 الحرية أجل من ناومان فريدريش مؤسسة

نشعر تعمعل معن أجعل  حتوميعة وغيعر ربحيعة وغيعر مستقلةمؤسسة  هي الحرية أجل من ناومان فريدريش مؤسسة

فعي جميعع أنحعا   ةالحريع زيزعتبدورها في تشتهر و 1958 عام ألمانيا فيقد تيسست و  ةيلاربيللا السياساتالقيم و

 العالم.

 المتبععادل التسععامحالقائمععة علععى  ورسععالتها الليبراليععة مبععاد مسععتلهمة   حوفتععم مجتمعععق لععخإلععى  ةسععسؤملاتسعععى و

 القعانون وسعياد  نسعاناإل حقعوق حمايعة ماعلعلعى معر العصعور  اكساسعية فاهيمهعام أابتعتحيث   االختهف وقبول

 الحيعا  فعيسعوا   والمسعتقبل للحاضعر المناسعبة الحلعول تقعدم الليبراليعة أن السعوق واقتصعاد الليبراليعة والديمقراطية

 والتعدري  السياسعية واالستشعارات المعدني ميلعتلامجال في تمارإ المؤسسة أنشطتها المتافة و .خاصةالأو  العامة

 .العالمحول  دولة 70 من أتار فيخارجها و ألمانياداخل العالمي  والحوار

 www.freiheit.org: اإللتتروني الموقع

 

 الدولية البحوث مؤسسة

هعادف  وغيعر حتعومي غيعرمسعتقل ومرتعز دراسعات وأبحعاث وهعي   2005 ععام الدوليعة البحوث مؤسسة أنشئت

  المحليعة والعالميعة االقتصعادية القضعايا حعولوالدراسات  البحوث إجرا هدف إلى يو مانعسلطنة  في مقره للربح

 أسعاإ علعى العامعة والشعؤوناكبحعاث فعي مجعاالت  لهاعم  لية المؤسسة بنتقد و .العربي العالم على الترتيز مع

الخبعرا  والمحعررين و البعاحاينالعمعل لعديها معن فريعق بيفتعار ومجهعودات  سعتعانةالامعن خعهل   الجمعاعي العمل

علععى و المنطقععة فععي الحتوميععة وغيععر الحتوميععة المنظمععات معععالتعععاون التواصععل والحععرش علععى مععع   المتعععاونين

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

 مهمتهعا وتتماعل االقتصعادية  لحريعةترسعيخ ا خعهل معن العمعل وفرش اتالاروخلق  في مؤسسةال رؤية وتتلخش

إجعرا  معن خعهل   مسعتوى رفاهيعة اكفعرادعلعى سياسات االقتصعاد الحعر في ظل اكسواق التنافسية أار  قياإ في

 البحوث في هاا الصدد وإيصال نتائ  تلك البحوث إلى العالم.

 شعرعتقعد و  الخعاش القطعاع مختلعف مؤسسعات معن المسعتوى رفيععي أعضا  منالمؤسسة  أمنا  مجلإ يلفويت

 ثوالبحعإجعرا   فعيسيسعاعدها ممعا   البحايعة المشعاريع لتسعهيل اكتعاديميين البعاحاين معن شبتة إقامة في المؤسسة

 .لألفراد اليومية الحيا  في تؤار التي االقتصادية القضايا حول

 www.irfoman.org: اإللتتروني الموقع
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 زرـريـف دــمعه

قبلعةل جيعااكوعائهتهم و النهوض بمستوى معيشة التنديينرسالتنا هي  السياسعات الحتوميعة هل دراسعة خعمعن  الم 

 تيسعإ. وخيعارات المعيشعة المتعلقعة بهعم رفعاهيتهممسعتوى علعى هعا تياير واإلفصعاح ععن وتقييمهاورياد  اكعمال 

 الشعمالية أمريتعالعديها أفعرع فعي مختلعف أنحعا  مستقلة  وتعليمية بحاية منظمة ووه م 1974 عامفي  فريزر معهد

معن  الفآللع يةبيالضعراالسعتقطاعات  نمع المعهعدأنشعطة  تمويعل يعتم .دولعة 90أتاعر معن  فعي نودوليع شرتا  ولها

 مععن مععنحأي  المعهععد؛ ال يقبععل اسععتقهليت المحافظععة علععى  أجععل ومععن .الخيريععة والمؤسسععات والمنظمععات اكفععراد

 .اكبحاث مدفوعة اكجر أو الحتومة

 http://www.fraserinstitute.org: االلتتروني الموقع

 info@fraserinstitute.orgالبريد اإللتتروني: 

mailto:info@fraserinstitute.org
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 ةـدمـمق

ا  ة القديمة أو قتصاديعند االحتفاظ بالهياتل اال يتون من المستبعد مجرد تعديلها تعديه  بسيط 

  (.2012:13  )أمين و خرون التنمية والمساوا تحقيق نتائ  مختلفة في 

ا. ورغم أن الربيع العربي تان ا تبير  عا -به شعك–ورا ه  يواج  العالم العربي تحدي  ا  فقعد تانع دافع  ت تحرتع  سياسعي 

: ارتفاع معدالت البطالة إلى درجة غيعر مسعبوقة  ال سعيما بعين الشعبا ؛ ؛ أال وهيإلى حٍد تبير مخاوف اقتصادية

؛ وسعععيطر  النخبعععة علعععى االقتصعععاد؛ واإلقصعععا  االقتصعععادي؛ اات جعععود وظعععائف وععععدم إتاحعععة  ونقعععش العمالعععة

؛ وسععيد 2011؛ ومالععك وعععوض    2012والمحسععوبية؛ والفسععاد )انظععر  علععى سععبيل الماععال  أمععين و خععرون  

 رغم أن العديعد معن البلعدان قعد أجعرت تغييعرات سياسعية محعدود   تظعل ومع اكسف فبراير(.  23  2014أحمد  

عا  وقلنمعا حعدات إصعهحات اقهعي النمعوا  اكتتونإ  تراجععت بععض العدول علعى مسعتوى تصعادية  تمعا اعر نجاح 

البيانات الوارد  في هاا التقرير. وال تزال المشتهت االقتصادية المزمنة التعي  توضح حسبماالسياسة االقتصادية  

مععل جيععد  فععي تععوفير فععرش عب فيمععا يتعلععقعصععفت بالمنطقععة قائمععة. وحتععى دول الخلععي  تواجعع  تحععديات ضععخمة 

أمععين وزمععهؤه  يقععولتمععا ومواجهععة النمععو السععتاني واتزايععد أعععداد الشععبا ا وانخفععاض أسعععار الععنفط والغععاز. 

يتون المستقبل أفضل معن الماضعي. ويتوقعف التغييعر السياسعي النعاجح ادي ضروري لاإلصهح االقتص(  2012)

معتالقتصعادية للجميععالحريعة اتعوفير وتحقيعق النجعاح االقتصعادي على  رِّ معن الفعرش والتشعبث  الشععو  . وإاا ح 

ا بعيد المنال.فسباكمل   لم  القتصادية فعي الععالم الحرية اتقرير ا يتمال الهدف من يصير االستقرار والديمقراطية ح 

للسياسعة االقتصعادية المتبععة فعي مختلعف أنحعا  الععالم العربعي  ومواعوق فيع  موضوعي  معيارتوفير في العربيا 

اتخاا قراراتهم االقتصادية الخاصعة على الدول اكعضا  في الجامعة العربية قدر  المواطنين في مدى حيث يقيإ 

عهعاا التقريعر  قدمويالمقربة منها. النخ  دون قيود مفروضة من قبل الحتومة أو بهم  عاا قياس  للسياسعة ا سعليم   تجريبي 

 القو  االقتصادية والسياسية في أيعدي النخع  المقربعةالاي يترك اإلصهح المصطنع يمتن  التمييز بين االقتصادية 

الطريعق   عن طريعق فعتح الوظائفمال ورياد  اكعو زدهارمن االحالة جديد  الاي يخلق اإلصهح الحقيقي وبين 

 عن معارف .شخش بغض النظر لتل  ممارسة النشاط التجاريالعمل وأمام فرش 

 أفععرادأقععل أمععام فععتح اكسععواق حتععى ب هععتمغنععي يوتتمتععع المجتمعععات العربيععة واإلسععهمية بتععراث تجععاري 

 ازدهعاراأتاعر غد  إلىللوصول تمهد الطريق والمشرف التاريخ مع الك تتسق والحرية االقتصادية المجتمع حظا  

واتخعاا قعراراتهم امتهك مقدراتهم على قدر  اكفراد واكسر في مفهومها البسيط هي والحرية االقتصادية وحرية. 

نشعاط تجعاري  فعتح أو إغعهق إلعى البيع أو الشرا  في السعوق دون تمييعز أو تفرقعة  من   االقتصادية الخاصة بهم

 في اآلخرين.االستامار أو االستامارات  تلقيإلى استخدام من يريدون  أو  من يريدون لدىالعمل إلى 

الحقععائق مععن ب مودعمععراسععخ بسععجل تتمتععع فعع ن الحريععة االقتصععادية سععنرى الحقععا فععي هععاا التقريععر  وتمععا 

 نحعواكخعرى وحريعات ال نحعوالمضعي بهعم و  أو التبعية االتتاليةوتحريرهم من حيا  الناإ  المساهمة في تحسين 

العمل بآليعات في ا شوط  بالفعل قطعت  بلدانهم قديرون أن لألسف التايرين في العالم العربي أن  غير .الديمقراطية

وجعود بعديل اقتصععادي تحععرم التايعرين معن ه الفتعر  الخاطئعة   وهعاتفلعحهعاه اإلصعهحات لععم إال أن   الحعرالسعوق 

 ورؤية للمستقبل.

ااإلصعهحا االقتصعادي حيث إن التايعر معن تجعار  زائفا  اإلصهح تان في معظم اكحيان والحقيقة أن 

متخفيععة ورا  ا المحسعوبية أو المحابععا رأسععمالية امجعرد فعي جملتهععا تانععت الربيعع العربععي اععورات التعي تمععت قبعل 

سيطر  النخبة على االقتصاد عن طريعق استبدال تان اكمر مجرد وفي تاير من البلدان   السوق الحرمصطلحات 

 المملوتععة للدولععة اكصععول مععنحأي  – المحسععوبيةرأسععمالية النخبععة عععن طريععق سععيطر  محلهععا  تحلععالحتومععة و
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ا يعؤدي إلعى حمايعة مع  همأقعاربو هممؤيعديوالنظعام الحعاتم أصعدقا  إلعى  التتسع فعرش واالحتتارات وغيرهعا معن 

 .رياد  اكعمال العوامل المحفنز  لنموتحرير من  بدالاالمتيازات 

ز تقدم في هاا التقرير ت بين البيانات الوارد   خعهل فتعر  اإلصعهح  أتبعر قتصعاديةمعنح حريعة افعي  ي اترأن  لم ي حرَّ

وبدال  من الك  ال تزال الهياتل القديمة قائمة إلى حِد تبيعر وسعتظل قائمعة فعي أغلع   االليبرالي الجديدا المفترض.

تصعادية العوارد فعي والسياسعة االق اتاإلصعهحبشعين  القعائم علعى التجربعةاكحيان. ونحن نيمل أن يساعد اإلجعرا  

ز فعي جيد ر مسار هاا التقرير في توفي لإلصهح والمسا لة  ما ي متِّن الشعو  من تحديعد معا إاا تعان التقعدم الم حعرَّ

ا أم  ا من الوهمإصهح السياسات واقعي   .ضرب 

 مزايا الحرية االقتصادية

المؤشععرات الوطنيععة بعععده و 1996عععن الحريععة االقتصععادية فععي العععالم عععام التقريععر اكول  صععدورمنععا 

مؤشعرات الحريعة فيهعا االسعتعانة بتمعت  علعى المسعتويين العلمعي والسياسعيمقالعة  600نشرت حعوالي   واإلقليمية

ة  تمعا بينععت االقتصععادية واالجتماعيعالنتعائ  غيرهععا معن والعهقعة بععين الحريعة االقتصعادية الستتشعاف االقتصعادية 

ز يععزساهم في تتأن الحرية االقتصادية تاديمية اكعلمية ال مجهتال ىتبرومنشور  في الحقائق  مةودعمدراسات 

بعين وجعود عهقعة ولعيإ معن المسعتغر  . النتعائ  اإليجابيعةغيعر العك معن و زدهعارالنمو وخلعق فعرش العمعل واال

صعور  معن الصعور حينمعا بيفضعل االعتنعا  بينفسعهم يتمتنون معن فاكفراد واكسر   زدهارواالالحرية االقتصادية 

أنهمعا ببسعاطة قعد ابعت لعديهم  البتتعارادافع والعالعك أن محددات خارجيعة  تتون لديهم الحرية للقيام بالك  دون أي 

 .المحسوبيةفي ظل رأسمالية  المقيد واالحتتارات اكسواق التخطيط الحتومي أو من  فائد أتار 

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

فعي بعالحق الطبيععي يتمتععوا فعاكفراد واكسعر ينبغعي أن بجميع الحريات اكخعرى  وترتبط ارتباطا معقدا  في ااتها

االعتمعاد علعى فع ن الحريعة االقتصعادية تحعررهم معن وعندما يفعلون الك قراراتهم االقتصادية الخاصة بهم  اتخاا 

يطلبعون حيويعة بالنسعبة لمعن تتعون فع ن الحريعة االقتصعادية بالتالي و  أمام الحريات اكخرىالحتومة وتفتح البا  

سعنتناولها الحقعا فعي هعاا العدالئل التعي تشعير تمعا   ومسعتقر ومزدهعرمسالم في مجتمع والديمقراطية تلك الحريات 

  وهعاا االزدهعار تعزيعز االزدهعارأيضا معن خعهل و بشتل مباشرتدعم تلك اكهداف فالحرية االقتصادية . التقرير

 ته من الديمقراطية واالستقرار والمزيد من الحرية.يدعم بدوره 

الحريععات والديمقراطيععة غيرهععا مععن بشععتل مباشععر فعع ن الحريععة االقتصععادية نفسععها تععدعم ومععع الوقععت 

 المحسعوبيةرمعوز رأسعمالية الحتومعات وتسعيطر فعنعدما تغييعر طريقعة عمعل المجتمععات  واالستقرار عن طريعق 

تعوفير المعيوى الحصعول علعى ترقيعة أو تيسعيإ نشعاط تجعاري أو الحصول على وظيفة أو قدر  اكفراد على على 

  والديمقراطيعةعظيمعة لقمعع الحريعة أدوات ومؤيعديها الحتومعة  حينئعا تتعون لعدىفميتل والملبإ كسرهم إلعخ  وال

والحريععة تايععر مععن بلععدان العععالم العربععي. أتبععر مععن الععهزم  مالمععا حععدث فععي بدرجععة يتصععاعد الغضعع  إلععى أن 

أفعععالهم تقريععر تععيح لهععم حريععة وت  ورأسععمالية المحسععوبيةاالقتصععادية تحععرر النععاإ مععن االعتمععاد علععى الحتومععة 

 و را هم الخاصة بهم.

حععدد النععاإ اختيععاراتهم يفحينمععا تععان يفتقععر إليهععا  أي مجتمععع  نشععاطات غيععر مععنتوالحريععة االقتصععادية 

فعي مرغوبعا فيهعا خعدمات يقعدمون أو منتجعات عنعدما ينتجعون إال  معردوديحققون أي ف نهم ال االقتصادية بينفسهم  

خععرى يصععبحون اك جماعععاتالومععن ينتمععون إلععى  –لنععاإ تحقيععق منفعععة لب أخععرىبعبععار  أي  –  عمليععة تبععادل حععر

أمعا عنعدما التسعامح وترسعيخ إحسعاإ المواطنعة. زيعاد   إلعىالعك ؤدي يعمع الوقعت وعمه   و وموردين مستهلتين

مو بعبط  االقتصاد  ف ن االقتصاد ينعلى  – المحسوبيةرأسمالية أصدقا  الحتومة في ظل أو  –تسيطر الحتومات 

للحصعععول علعععى الاعععروات معععع بعضعععهم العععبعض  جماععععاتأو ال ينمعععو علعععى اإلطعععهق  إا يتصعععارع اكفعععراد وال

وال يتسع    إفشعالهمواآلخعرين فعرش  إعاقةوالمعارف اتتسا  المتاس  عن طريق بالناإ  فوز  ويواالمتيازات
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عرقيعة أو تانعت جماععة اقتصعادية أو    سعوا   معن المنتفععينجماععة تعضعو فعي تفعرد بعل فعي أتاعر اكحيعان الفرد 

 أنحا  العالم.تاير من في بوضوح نرى تقف الجماعات في مواجهة الجماعات  مالما و  دينية

االتعتعةا بالنسعبة حجعم زيعاد  عملعون علعى معن يفع ن أتبعر المتاسع  يحققهعا  في ظل الحرية االقتصاديةو

أتبععر مععن  علععى جععز كنفسععهم  سععتحواونيفعع ن أتبععر المتاسعع  يحققهععا مععن بععدون الحريععة االقتصععادية أمععا   للجميععع

بصعفتها مععزز  الحريعة االقتصعادية تنعاول فعي  ةالرئيسعيأحعد اكسعبا  هعو   وهعاا على حسعا  اآلخعريناالتعتةا 

 سنرى الحقا في هاا التقرير.تما   اكخرىلديمقراطية واالستقرار والحريات ل

يتعون  ف نع يتمتع الناإ بالحريعة االقتصعادية فعندما تحار  الفساد  ف ن الحرية االقتصادية الحقيقية  تالك

أمععورا تايععر  تصععير فعع ن التنظيميععة   ضععوابطبعععض الضععرور  وجععود ورغععم اقتصععاديا  فعععل مععا يحبونعع  ب متعانهم 

حجعم  انتمعاشمعع فأيضعا لن يتعون فعي مقعدور أحعد أن يطلع  رشعو . لاا ف ن  طل  إان من الحتومة  ممتنة دون 

  التصععرف فيهععايمتنهععا الخععدمات أو اكفضععال التععي عععدد أقععل مععن يصععبح لععدى الحتومععة ف نعع  الجهععاز الحتععومي  

أو جمعيه ال تسعتطيع الحتومعة خدمعة معن المعال مقابعل  بعدفع مبلع ل  اأن يطوبالتالي ف ن  لن يتون في مقدور أحد 

 .أصه تقديم 

بعرز فمعن أبالنسعبة للععالم العربعي  فائعد  فعي غايعة اكهميعة لهعا ف ن الحريعة االقتصعادية  وعهو  على الك

مععدالت البطالعة إا يتعراوح متوسعط ارتفاع معدالت البطالعة بعين الشعبا   المنطقة وعدم الرضا في السخط أسبا  

تسعاعد علعى وقعد اترنعا أن الحريعة االقتصعادية   (2014)البنعك المرتعزي  % 30بين الشبا  فعي المنطقعة حعول 

عاا دور  أن تعؤدي  بالتالي يمتنها(  و2010فليدمان  بين الشبا  )وخاصة  والحد من البطالةلق فرش العمل خ  مهم 

 إلى خلق المزيد من فرش العمل. بدورهما يؤدي   جاابية المنطقة للمستامرينفي زياد  االستقرار ومن ام 

 

 توضيحيةأرقام 

نتععائ   توضععيح علععى سععاعديمتععن أن ت – الععوارد  فيمععا يلععيل اشععتماععل اك –الربعيععة إن اكشععتال البيانيععة 

التععي يتضععمنها المؤشععر المنععاطق اإلداريععة المسععتخدمة علععى اعتمععدت اكرقععام د قععنظععر  عالميععة فوإلعطععا    مهمععة

 منطقععة 159ا وععددها 2017 لععام السععنوي التقريعر :العربعي العععالم فعي االقتصعادية الحريععةاالمنشعور فعي تقريعر 

بالحريعععة خاصعععة أعمعععال أخعععرى و 2017غعععوارتني والوسعععون وهعععول  منقعععول مباشعععر  معععن قسعععم هعععاا المعظعععم )

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

 

 الحرية االقتصادية واالزدهار: الشكل أ

نعات  الإجمعالي نصي  الفرد معن  يبل مؤشر الحرية االقتصادية البلدان الواقعة في الربع اكعلى من أن الشتل ين يب

أقعل فعي دوالرا أمريتيا  036 6سنويا  مقارنة ب جمالي نات  محلي أقل من دوالرا أمريتيا  463 42 فيهامحلي ال

  إا حريعةبلدان العالم إجمالي النات  المحلي في أقل نصي  الفرد من لرقم مبال  في   في الغال وهو   البلدان حرية

مععن الحريععة  متدنيععةأن لععديها مسععتويات  بععدويتععي تضععاف إلععى المؤشععر بلععدان تايععر  بيانععات تافيععة متاحععة لال توجععد 

 .شماليةحالة عامة من البؤإ والحرمان  مال توريا الو االقتصادية
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 الشكل أ: الحرية االقتصادية ودخل الفرد

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكتار  حرية                الااني                   الاالث                اكقل حرية          

 التقسيم الربع سنوي للحرية االقتصادية

 

  2015(  2011ملحوظة: الدخل = نصي  الفرد من إجمالي النات  المحلي )وفق ا لتعادل القو  الشرائية باكسعار الاابتة للدوالر اكمريتي في عام 

 .التنمية العالمية  مؤشرات 2017  البنك الدولي  2017  الحرية االقتصادية في العالم: التقرير السنوي لعام 2017المصادر: غوارتني والوسون وهول  

 

 

 عدم المساواةالحرية االقتصادية و: 2-بو 1-ب نشكالال

ا  ارا    تارفهل اكلجميع  لنفع تحقيق التحسن االقتصاد إلى أدى حتى إاا   ااكشد فقعر   أتار من للمجتمعسيتون نافع 

 الغالع فعي ال يتعيار تقعول معظعم البحعوث االقتصعادية مالمعا إن توزيعع العدخل عدم المسعاوا    مستوىمن  يزيدما ب

حريعة اكتاعر البلعدان فعي والواقعع أنع  (  2002سعاال إي معارتين  انظعر اكسواق المفتوحعة )وبالحرية االقتصادية 

 أعلعىرقعم وهعو %  2.73ععادل يالعدخل القعومي نصعي  معن اكشعد فقعرا علعى % 10شريحة حصل تاالقتصادية 

 %.2.46التي تحصل على  حرية اكقلالبلدان نظيرتها في من  بنسبة ضئيلة

علعى  حصعولالالتسعاوي فعي فع ن الحريعة االقتصعادية   نعع نت يالاي هزدهار لأن  نظرا  واكهم من الك

التعي  نتعائ المقارنعة ببالنسعبة للفقعرا  فعي البلعدان الحعر  يحقق نتائ  مختلفة جاريا من الدخل القومي النصي  نفإ 

متوسعط علعى % اكشد فقرا فعي البلعدان حريعة 10تحصل شريحة إا   الحريةتلك البلدان غير المتمتعة بفي يحققها 

لمتوسعط العدخل فعي مبالغعا فيع  رقمعا الرقم أيضا يععد وإن تان هاا ) سنويادوالرا أمريتيا  124 1ال يتجاوز دخل 

% 10فعي حعين أن شعريحة   تعوافر البيانعات(ععدم بسب  التي لم يشملها المؤشر مال توريا الشمالية وتوبا  بلدان 

ضععفا  10معا يععادل   أي دوالرا أمريتيعا 998 11 تحصعل علعى متوسعط دخعلاكشد فقرا في أتار البلدان حريعة 

 دخلها في أقل البلدان حرية.من 

 

 

 

 

 

  

البلدان اات الحرية 
االقتصادية اكعلى لديها 
معدالت دخل للفرد 
 أعلى بتاير
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 % األشد فقرا  10: الحرية االقتصادية والنصيب من الدخل لشريحة 1-بشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكتار  حرية                الااني                   الاالث                اكقل حرية              

 التقسيم الربع سنوي للحرية االقتصادية       

 

   مؤشرات التنمية العالمية2017  البنك الدولي  2017  الحرية االقتصادية في العالم: التقرير السنوي لعام 2017المصادر: غوارتني والوسون وهول  

 

 % األشد فقرا  10: الحرية االقتصادية والدخل الذي تحصل عليه شريحة 2-شكل ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اكتار  حرية                الااني                   الاالث                اكقل حرية              

 التقسيم الربع سنوي للحرية االقتصادية       

 

 (2015  2011اكمريتي في عام % اكشد فقرا  )وفقا  لتعادل القو  الشرائية باكسعار الاابتة للدوالر 10للفرد من شريحة ملحوظة: الدخل السنوي 

  مؤشرات التنمية 2017  البنك الدولي  2017  الحرية االقتصادية في العالم: التقرير السنوي لعام 2017المصادر: غوارتني والوسون وهول  

 .العالمية

 

 الحرية االقتصادية والفقر: ج شكلال

بدرجعة تبيعر . وفعي البلعدان اكقعل حريعة  يععاني الفقعر معن   تقلل الحريعة االقتصعادية 2- تما يبين الشتل 

ععا فععي اليععوم(  فيمععا  1.90% مععن السععتان مععن الفقععر المععدقع )نصععي  الفععرد 30 ا أمريتي  % 50يعععاني دوالر 

ا من الفقر  ا(. وفي البلدان اكتار حرية  يعاني ما يقل ععن  3.10) المعتدلتقريب  ا أمريتي  % معن 1.0دوالر 

عا فعي اليع 1.90ن نصعي  الفعرد فيع  الستان من الفقر الاي يتو ا أمريتي  % 2.26وم وال يععاني سعوى دوالر 

ا في اليوم. 3.10 إلىنصي  الفرد  من الفقر؛ إا يصل ا أمريتي   دوالر 
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النصي  من الدخل الاي 
% 10نحصل علي  شريحة 

اكشد فقرا  في إجمالي عدد 
الستان ال يرتبط بالحرية 

 االقتصادية
 

حجم الدخل في مقابل النصي  
الاي تحصل علي  شريحة الـ 

% اكشد فقرا  في إجمالي 10
عدد الستان أعلى بتاير في 
البلدان المتمتعة بحرية 
 اقتصادية أعلى
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   ومعدالت الفقر المدقع والمعتدلشتل  : الحرية االقتصادية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدقع  معتدل       معتدل      مدقع         معتدل       مدقع         مدقع          معتدل     

 اكتار  حرية                الااني                  الاالث                 اكقل حرية                 
 

 التقسيم الربع سنوي للحرية االقتصادية     

 

هو النسبة المئوية  المعتدلفي اليوم الواحد  بينما معدل الفقر  دوالر 1.90لستان البلد الاين يعيشون على  المئويةهو النسبة  المدقعمعدل الفقر ملحوظة: 

 .2011لتعادل القو  الشرائية باكسعار الاابتة للدوالر اكمريتي في عام وفق ا دوالر في اليوم الواحد   3.10لستان البلد الاين يعيشون على 

  مؤشرات التنمية 2017  البنك الدولي  2017  الحرية االقتصادية في العالم: التقرير السنوي لعام 2017المصادر: غوارتني والوسون وهول  

 .2011؛ لمعرفة التفاصيل  انظر تونورز  العالمية

 

 ية االقتصادية والحريات األخرىالشكل د: الحر

حينما تمتلك الحتومة سعلطة تحديعد قعدر  اكفعراد علعى تعوفير الميتعل والملعبإ والمسعتن والتعلعيم كسعرهم  

واالحتفاظ بوظيفتهم والحصول على ترقية  وتقييد قدرتهم على المضي قدما في حياتهم بطرق أخرى  فع ن 

ا  إليهعا لقمعع الحريعات اكخعرى  علعى اكقعل إلعى أن تصعبح الحتومة تتون لعديها جميعع اكدوات التعي تحتع

الحيا  غير محتملة وتنقل  اكمور إلى العنف. وعندما تتون الحرية االقتصادية غائبة  ف ن اكفراد واكسعر 

يضطرون إلى االعتماد على عطف الحتومة تي يستمروا في حياتهم  أما الحرية االقتصعادية ف نهعا تعطعي 

مععا يفععتح الطريععق أمععام زيععاد  مسععاحة عتمععاد علععى الحتومععة  لية االقتصععادية وتقلععل مععن االالنععاإ االسععتقه

الععربط بععين الحريععة االقتصععادية وغيرهععا مععن  القائمععة علععى التجربععةالدراسععات تؤيععد الحريععات اكخععرى. و

(. وقد تعم الحصعول علعى البيانعات المسعتخدمة 1998؛ داوسون  2004الحريات والديمقراطية )جريسولد  

  7إلعى  1في هاه اإلحصائيات من منظمة فريدوم هاوإ  التي تقيإ مدى الحرية على مقياإ متدر  معن 

 عن أقل قدر من الحرية. 7بينما يعبر الرقم  عن أعلى قدر من الحرية  1حيث يعبر الرقم 

 : الحرية االقتصادية والسعادةهـ الشكل

ععا  االزدهععارزعععم المعارضععون للحريععة االقتصععادية أن  ععاالععاي تصععنع  الحريععة االقتصععادية لععيإ مقياس   مهئم 

هعاه السععاد  يزعمعون أن مععدالت هعم و .لرفاهية اإلنسان؛ وأن  بدال  من الك يج  أن نهتم بسعاد  اإلنسعان

يشعير ععدد تبيعر معن عاد   إلى أي دليل  بل على العتعإ  الزعموال يستند هاا في البلدان االشتراتية أعلى. 

ىاكبحععاث التععي  ععا إلععى أن الحريععة االقتصععادية اتخلععق أسععبا ا السعععاد  )أو الرضععا عععن الحيععا (.  ت جععرَّ حالي 

 .10إلعى  0معن  متعدر ألمم المتحد  على مقياإ ويوضح الشتل ادا السعاد  الم قاسة على مؤشر السعاد  ل

 (.2015الخاصة )انظر بيتليك وردين ورود   تتمتع بالحرية في حياتهاأن  الشعو  تودوتما يتبين  

 

في  الفقر المدقع و المعتدل أقل
البدان التي لديها مزيدا  من 
 الحرية االقتصادية
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   شكل د: الحرية االقتصادية والحقوق السياسية والحريات المدنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدنية    سياسية         مدنية    سياسية          مدنية    سياسية            مدنية    سياسية                        

 اكتار  حرية                الااني                  الاالث                 اكقل حرية                      
 

 التقسيم الربع سنوي للحرية االقتصادية     

 

هو  7أعلى درجة من الحقوق السياسية والحريات المدنية  ورقم  1  رقم 1:7على مقياإ من  الحريات المدنيةو الحقوق السياسيةيتم قياإ ملحوظة: 

 .اكدنى

  مؤشرات التنمية 2017  البنك الدولي  2017  الحرية االقتصادية في العالم: التقرير السنوي لعام 2017المصادر: غوارتني والوسون وهول  

 العالمية

 

 شر السعادة العالمي لألمم المتحدةومؤ: الحرية االقتصادية هـشكل 

 

 

 

 

 

 

 اكتار  حرية                الااني                  الاالث                 اكقل حرية                      
 

 التقسيم الربع سنوي للحرية االقتصادية     

 

يطل  من المستطلعين التفتير في سلم يم الحيا  الرئيسي وهاا ما يسمى اسلم تانتريلا فهو تستند التصنيفات على إجابات الناإ على سؤال تقياملحوظة: 

البيانات لعام  .ا10على  0على مقياإ من    ام يطل  منهم تقييم حياتهم الحالية0  وأسوأ حيا  ممتنة تتون 10مع أفضل حيا  ممتنة لهم تتون رقم 

2015. 

تحديث تقرير السعاد    2016اكمم المتحد    2017ام الحرية االقتصادية في العالم: التقرير السنوي لع  2017المصادر: غوارتني والوسون وهول  

 .2016العالمي 

  

االقتصادية زياد  الحرية 
ترتبط بزياد  الحقوق السياسية 

 والحريات المدنية
 

ة 
ني
مد
 ال
ت
ريا
ح
وال
ة 
سي
سيا
 ال
ق
قو
ح
ال

2
0
1
5

 
د 
ح
مت
 ال
مم
أل
 ل
ي
لم
عا
 ال
د 
عا
س
 ال
ر
ش
مؤ

 

الناإ في البلدان اات 
الحرية االقتصادية اكعلى 
يميلون إلى أن يتونوا أتار 

 سعاد 
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 الشكل "و": الحرية االقتصادية وعدم المساواة بين الجنسين

عل اكفعراد علعى في البلدان التي تتمتعع بحريعة اقتصعادية   ولعيإععاديين  بيعنهم تعيفرادالمسعاوا   أسعاإحقيقيعة  ي عامل

 على أساإ القبلية أو الدين أو المجموعة العرقية أو الجنإ.تان التمييز  تيفراد ضمن فئة مميز   سوا   

)انععدام التمييعز  0يقيإ مؤشر عدم المسعاوا  بعين الجنسعين لألمعم المتحعد  ععدم المسعاوا  علعى مقيعاإ متعدر  معن 

ععف)عععدم المسععاوا   1علععى أسععاإ النععوع( إلععى    مععا يماععل 0.506تسععجل البلععدان اكقععل حريععة اقتصععادية و(. الم جحِّ

ا من انعدام المساوا  بين الجنسين  بينما تسجل البلدان اكتار حرية   .0.139مستوى أعلى نسبي 

 

 ومؤشر األمم المتحدة لعدم المساواة بين الجنسين: الحرية االقتصادية و شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 اكتار  حرية                الااني                  الاالث                 اكقل حرية           

 

 التقسيم الربع سنوي للحرية االقتصادية     

 

بالنسبة لتاير   وسوق العمل والتمتين  اإلنجابيةفي اهاة أبعاد: الصحة  الجنإنوع يعتإ مؤشر عدم المساوا  بين الجنسين العي  القائم على املحوظة: 

ا حيث تقل اكجور بين الجنسين 1معا  وا اصفرا حيث يتساوى الرجال والنسا  من البلدان  حيث تسمح البيانات اات النوعية المعقولة والتي تتراوح بين

 .2015البيانات لعام إلى أدنى مستوى ممتن في جميع اكبعاد المقاسة  

، جدول 2016برنامج التنمية لألمم المتحدة،   2017  الحرية االقتصادية في العالم: التقرير السنوي لعام 2017المصادر: غوارتني والوسون وهول  

 : مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.5

 

 الحرية االقتصادية في العالم العربي

بيهميعة رسالة تاتير في الوقعت المناسع   ااالقتصادية في العالم العربيالحرية انيمل في أن يتون تقرير 

واكهعم معن واالزدهعار علعى مسعتوى المنطقعة  زياد  مساحة الحرية االقتصعادية  من أجل ةحقيقيالقيام ب صهحات 

والحتومعات فعي  اكشخاشويستطيع   واقعيلإلصهح الحترام يقدم مقياسا موضوعيا ويحظى باالأن التقرير الك 

الخطععا  اإلنشععائي عععن بععين  رقيفعع  حيععث إن هععاا التقريععر يمتععن االعتمععاد عليعع    تمرجعععبعع سععتعانةاالالمنطقععة 

الحريعة االقتصعادية الناتجة من المتاس   نعتإولن ت  فعلياإلصهح الواقع وبين  المحسوبيةرأسمالية اإلصهح و

العاي ال تصعاحب  الخطعا  اإلنشعائي ويتعوارى خجعه زياد  حقيقية حريات الناإ تشهد عندما هاا المؤشر إال  على

 أي إصهحات.

هعاا إال أن يعة  ب  وتلهعا دول أعضعا  فعي الجامععة العردولعة 22بتقيعيم    للمر  اكولعى هاا العاموقد قمنا 

ومعن وهعي الععراق وليبيعا وسعوريا والعيمن   ةالداخليع نزاعاتمن ال مرتفعة نس دوال تعاني من يشمل أيضا الرقم 

 تشهد اضطرابات عنيفة.التي البيانات واكرقام المتعلقة بالدول توخي الحار عند تفسير الضروري 
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الناإ في البلدان اات 
اكعلى الحرية االقتصادية 

يميلون إلى أن يتونوا أتار 
 سعاد 

 



 17     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 
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 مععن تععدخل بععدون االقتصععادي النشععاطممارسععة علععى  لفععردقععدر  ا مععدى عععنتعبععر  االقتصععادية الحريععةإن 

 بمعا االحتفاظ فيالمر   حقو طوعيال والتبادل الشخصي االختيار أساإ على االقتصادية الحرية وتقوم  الحتومة

يعدخل فيهعا طرفعان معاملعة فعيي  االقتصعادية  الحرية  لياتفهم ومن السهل . في ممتلتات   حقعلى  مناكوتتسب  ي

لعم العاي  الطعرف رفضعهاسعوف ي مععا الطعرفين تعه تفيعد ال معاملعة وأي تتون نافعة لتليهما مععا  أن يج بحرية 

أحععرار فععي  هععم الععاين المسععتهلتونفبيتملعع    االقتصععادمسععتوى  علععىلعع  انعتاسععات  اكمععر وهععاا. يحقععق مععا يبتغيعع 

 جعود و سععر تحسعينباسعتمرار لأن يعمعل  المنت  علىيتون و التميز في الجود والسعر جابهم سوى يلن  ختيارالا

العك معع مععامهت لعن يعدخلوا بحريعة فعي  المسعتهلتينفع ن  العك وبدون  جديد  منتجات ابتتار أو الحالية المنتجات

النشعاط يععزز معا علعى أسعاإ تبعادل المنفععة   التعي تجعري تعل يعومالمععامهت من  المهيينمهيين وهناك  المنت .

 في جميع متونات االقتصاد.واالزدهار اإلنتاجية رفع حفز ي الاي

صععدر  حيععث  العربععي العععالم فععي االقتصععادية الحريععة عععنعشععر الععاي نصععدره  الاالععث التقريععر هععو هععااو

 أمععا  (2005 وشععوا   تععهروإ لععوبيز) ا2005 عععامل العربععي العععالم فععي التنافسععية تقريععراضععمن  اكول التقريععر

 منعاو  فريعزر ومعهعد معانسلطنة ع في الدولية البحوث مؤسسةنشرها  ىتولفقد ل   التاليةالتقارير و الااني التقرير

  القعاهر يقعع فعي في السابق تان مقره اإلقليمي لمنطقة الشرق اكوسط وشمال أفريقيا ) متت ال شارك 2008 عام

تقريععر وقعد اسعتحوا  .الحريعة أجعل معن ناومعان فريعدريش التعابع لمؤسسععة عمعان(العاصعمة اكردنيعة قبعل نقلع  إلعى 

وتنبعع أهميتع  معن   بعد ععاممتزايد عاما اهتمام على منا ظهوره كول مر  االحرية االقتصادية في العالم العربيا 

 حرية اقتصادية.من البلدان العربية ما تتمتع ب  مدى لقياإ أدا  تون  

 التععي اكعععوام أحععدث وهععو  2015 بعععام الخاصععة البيانععات التقريععر هععاا يتضععمن  الععاي المؤشععر ويضععيف

 معن تعل فعي 2016 لععام المبتعر  البيانعات بععض تقعديم إلعى تجعاوزه أيضعا نحعاول تمعا تاملعة  بيانات عنها تتوافر

 علعى بنعا  السعابقة بعاكعوام الخاصعة النتعائ  حسعا  إععاد  إلعى باإلضعافة العدول  وملخصات الدول بيانات جداول

 ااكعمعال أنشعطة ممارسعةا بيانعات قاععدتي أجعل معن إعدادها تم والتي الدولي البنك عن الصادر  ةنقحالم البيانات

علعى غعرار  االعربعي الععالم فعي االقتصعادية الحريعةا تقريعربنعا   تمقد و .التابعتين ل  امؤشرات التنمية العالميةوا

 .(2017 ل ووه والوسون وارتنيغانظر ) االعالم في االقتصادية لحريةالصادر  من سلسلة اا السنوية التقارير

بهععاه لعمععل فععي اتفتععر  حتععى وأ العاملععة والشععرتات للمسععتامرينبالنسععبة  اجععد   مهمععة النتععائ  هععاه وتعتبععر

 الجوانع حعول فعي الععالم العربعي إيجعاد منعام مهئعم وجعاا  للمسعتامرين فمن الممتن أن تتمحور جهود  المنطقة 

 .اكعمالأنشطة ممارسة مجال  في الممارسات أفضلباعتبارها التقرير   هاايتناولها  التي

 عن النتائج والتقييم لمحة

فعي الععالم تمتعا بالحرية االقتصعادية أتار البلدان تصنيف والبحرين قمة مارات العربية المتحد  احتلت اإل
 احتلعتأمعا المملتعة اكردنيعة الهاشعمية  فقعد  .10معن  8.0 تعل دولعة منهمعا حيعث سعجلت  بفعوارق ضعئيلة العربي

 .7.9المرتز الاالث حيث سجلت 

تعتبععر أقععل البلععدان فععي العععالم التععي   السععوريةفهععي الجمهوريععة العربيععة قععاع التصععنيف البلععدان الاهاععة التععي احتلععت 
 .5.2بتقييم  الجزائر  وأخيرا 4.8بتقييم  ليبيا  تليها 4.6تقييم ب من حيث الحرية االقتصاديةالعربي 

ل متوسط  ا ولتن  ملحوظ  الدول العرب تقييموعلى مدى السنوات القليلة الماضية  سجن ا بسيط  تدر    إا ية انخفاض 

ا لعدم إتاحة  .المتاحة  تما تشير أحدث البيانات 2015في عام  6.7إلى  2012في عام  7.0من التقييم  ونظر 

 .2015لعام  متوسط التقييمالصومال في السنوات السابقة  فلم تستخدم لحسا   تقييم
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 أبحاث حول الحرية االقتصادية

 

لحريعة تقليعدي النمعوا  العربعي الالتي هعي فعي حقيقتهعا ععود  إلعى   زياد  مساحات الحرية االقتصاديةإن 

النشعاط  توليعدوالتحعديات التعي تواجع  المنطقعة  علعى هم فعي التغلع تسعامعن شعينها أن   اكسواق المفتوحةالتجار  و

العك أن   للوصعول إلعى مسعتقبل مشعرقاللاين تحتاجهمعا المنطقعة االزدهار ولخلق فرش العمل  هزمالاالقتصادي 

اسعتغهل السعلطة الحتوميعة فعي أشتال وغيرها من واستبدال الواردات هيمنة الحتومات على االقتصاد عهودا من 

فعي تايعر معن البلعدان  المحسوبيةتصاعد رأسمالية لنتيجة أية  تتحققلم بل   إلى االزدهارتؤدي لم توجي  االقتصاد 

الحالعة المترديعة التعي تعانوا عليهعا فعي  فعي نفعإالمجتمع  لتترك الناإ  داخلاالنقسامات  زرعنه  الدولة وسوى 

 .في أي وقت مضىمما تانوا علي  في حال أتار ترديا أو حتى   السابق

ففععي ظلهععا تتععون   المحسععوبيةرأسععمالية و المحسععوبية اشععتراتيةتععل مععن الحريععة االقتصععادية عععن  تتبععاينو

يمتلتعون أفضعل معن والعقعود الوظعائف يفعوز بووالنفعوا فقعط   الاعرواتاوي ولعيإ  اكسواق مفتوحعة أمعام الجميعع

أنشطتهم التجارية الخاصة بهعم دون أن إنشا  بحرية رواد اكعمال يتمتع وأصحا  المعارف فقط  القدرات وليإ 

تسععمح  تنظيميععة ميسععر  ضععوابطوجععود وه تحيععز بععسععياد  القععانون  تعتبععرو .داعععي لهععاعراقيععل ال و افسععاد  يواجهععوا 

 انتهععتفقععد   بالنسععبة للحريععة االقتصععادية ةا حيويععر  وأمععواالزدهععار وخلععق فععرش العمععل  نجععاحللنشععاط التجععاري بال

  االزدهععار وطيععدهععي المفتععاح لتإلععى أن الحريععة االقتصععادية  القائمععة علععى التجربععةمجموعععة تبيععر  مععن اكبحععاث 

 المجعهت تبعرى فعي ومنشعور  الحقعائق مدعومعة دراسعات بينعت تماات الناشئة  اات االقتصادوخاصة بين الدول 

 .اإليجابية النتائ  من الك وغير واالزدهار النمو زيعزساهم في تت االقتصادية الحرية أن اكتاديمية العلمية

كن تععيايرا إيجابيععا علععى النمععو االقتصععادي  الحريععة االقتصععادية تحععدث أن المععر  يتوقععع ومععن البععديهي أن 

اسععتخدام فععع أو ن تبععرمععا يحقععق ألبتخصععيش مواردهععا يسععمح لألفععراد والشععرتات الحريععة االقتصععادية تخلععق مناخععا 

فقعد توصعلت واحعد  معن أولعى الدراسعات   قائمة علعى التجربعةمسيلة في جوهرها غير أن هاه المسيلة تعد  .نهائي

مسعتوى يتعون لهعا تعياير تبيعر علعى في الحريعة االقتصعادية أن التغيرات إلى ( 1997إيستون ووتر )التي أجراها 

لععة ومسععتوى امالعتعلععيم ومسععتوى  االتتنولوجيععمسععتوى الاابععت أو المسععتقر  حتععى بعععد يؤخععا فععي االعتبععار الععدخل 

تغييععرات إيجابيععة إحععداث أن ( 2000رم )يدي هععان وسععتالتععي أجراهععا  التجريبيععة أابتععت الدراسععةتمععا   االسععتامار

عنعد وفعي مععدالت النمعو االقتصعادي. تغييعرات إيجابيعة )سعلبية( إلعى ؤدي يالحرية االقتصادية مساحة في )سلبية( 

والبيانعات ( 1996غعوارتني والوسعون وبلعوك )دراسعة تعم نشعره فعي بمؤشعر الحريعة االقتصعادية العاي  النظر إلى

 بععد  تبعينالنتعائ  التعي توصعلوا إليهعا ف ننا نجعد أن دولة   80في بنصي  الفرد من إجمالي النات  المحلي  خاصةال

الحريعععة مسعععاحة إحعععداث تغييعععرات فعععي أن   واالسعععتامار والنمعععو السعععتاني فعععي االعتبعععارالتعليمعععي مسعععتوى الأخعععا 

 على النمو االقتصادي.ل  تياير تبير االقتصادية 

ولتععن الحريعة االقتصععادية علععى النمععو االقتصععادي  تععياير ( بدراسععة 2004غععوارتني والوسععون ) قععاموقعد 

وتوصععه إلععى أن الحريععة االقتصععادية تسععاهم بقععو  فععي واإلنتاجيععة  بشععتل خععاش علععى االسععتامار اهتمامهمععا ترتععز 

صعفر العاي يتعدر  معن )مقيعاإ الحريعة االقتصعادية  علعى 5  فالبلدان التي سجلت درجة أقل معن االستامارتعزيز 

( الحريعة االقتصعاديةمسعتوى ارتفعاع دل العك علعى علعى العك المقيعاإ الدرجعة أنع  تلمعا ارتفععت حيعث ب  10إلعى 

  2000حتى ععام  1980على مدار الفتر  من عام عامل فرد دوالرا أمريتيا لتل  845استامارات بقيمة اجتابت 

أمعا البلعدان التعي سعجلت  عامل.فرد لتل من االستامارات اكجنبية المباشر  دوالرا أمريتيا فقط  68باإلضافة إلى 

منهعا عامعل  فعرد دوالرا أمريتيعا لتعل  871 10اسعتامارات بقيمعة فقد اجتابت  7حرية اقتصادية أعلى من درجة 

أتاعر إنتاجيعة فقعد تانعت االسعتامارات وعهو  على الك  . دوالرا أمريتيا 117 3استامارات أجنبية مباشر  بقيمة 

التعي يعتقعد أنهعا تعؤار علعى النمعو واإلنتاجيعة  ماعل تابيعت العوامعل فمعع المتمتععة بالحريعة االقتصعادية  في البلعدان 
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فعي والتغيعر فعي االسعتامار والموقعع السعاحلي  سعتوائيالاوالموقعع نصي  الفرد المبدئي من إجمالي النعات  المحلعي 

نقطعة مئويعة واحعد   قعدرهاحدوث زيعاد  توصل غوارتني والوسون إلى أن واالستامار العام   رأإ المال البشري

 ارتفعاعيعؤدي إلعى فعي أي بلعد يتمتعع بالحريعة االقتصعادية إجمعالي النعات  المحلعي إلعى سعتامار الخعاش الا نسبةفي 

أن حعدوث نفعإ الزيعاد  فعي حعين   نقطعة مئويعة 0.33 مقداربنمو نصي  الفرد من إجمالي النات  المحلي  تمعدال

نصعي  الفعرد معن نمعو يعؤدي إلعى ارتفعاع مععدالت تمتعا بالحرية االقتصادية في أي بلد أقل في االستامار الخاش 

البلدان اات الحريعة االقتصعادية ف ن االستامار في بعبار  أخرى  . نقطة مئوية 0.19 مقداربإجمالي النات  المحلي 

اات فعي البلعدان االسعتامار % ععن 70يزيد بنسبة ل  تياير إيجابي على النمو  (7)أي التي سجلت درجة أعلى من 

نمعععوا  الوباسعععتخدام نفعععإ (. 5)أي التعععي سعععجلت درجعععة أقععل معععن المسععتويات المتدنيعععة معععن الحريعععة االقتصععادية 

تعل معن معن خعهل التلعي النمعو علعى الحريعة االقتصعادية تعياير بحسعا  قام غوارتني والوسون أيضا االنحداري  

علعى االقتصعادية بمقعدار وحعد  واحعد  ) حريتهعا برفعما دولة قامت  لوووجدا أن    المباشر  وغير المباشر اآلاار 

نقطعة  1.9 مقعدارارتفاععا فعي النمعو بلتانعت قعد شعهدت   ( فعي حقبعة الامانينيعات10تعدر  معن صعفر إلعى ممقياإ 

ارتفعاع مععدالت النمعو المرتبطعة . وبعالنظر إلعى 2000حتعى ععام  1980علعى معدار الفتعر  معن ععام سنويا  مئوية

بععين التبعاين أتاععر معن الاععي علعى المععدى البعيعد  تماعلالحريعة االقتصععادية  أيضععا أنفقععد وجعدا بالحريعة االقتصعادية  

 البلدان في إجمالي النات  المحلي.

(  2008نورتعون وغعوارتني  ارتفاع مساحات الحرية االقتصادية تساهم فعي الحعد معن الفقعر )تالك ف ن 

بالنسععبة  2004% عععام 29.7يماععل معععدل الفقععر المععرجح البععال  دوالرا واحععدا فععي اليععوم فعلععى وجعع  التحديععد تععان 

% بالنسععبة للبلععدان اات 7.7بينمعا لععم يتعن يماععل سعوى   5اكقععل مععن  والميعاه والغععاا  الطاقعةقييمععات للبلعدان اات ت

مععن معععدل الفقععر البععال  دوالريععن فععي اليععوم ويتراجععع   7و 6تقييمععات الطاقععة والغععاا  والميععاه التععي تتععراوح بععين 

االقتصععادات اكقععل حريععة إلععى االقتصععادات اكتاععر حريععة. تلمععا انتقلنععا مععن % 38.9% إلععى 46.2% إلععى 51.5

تعان  1995و 1980بعين ععامي الطاقعة والغعاا  والميعاه بمقعدار وحعد  واحعد  تقيعيم ارتفعاع فع ن وفضه عن الك  

 5.22 قعدرهانخفعاض و مععدل الفقعر البعال  دوالرا واحعدا فعي اليعومفعي  مئويعةنقطعة  5.21 قعدرهبانخفعاض يرتبط 

الحريعة نورتون وغوارتني بدراسة العهقعة بعين أيضا فقد قام . في معدل الفقر البال  دوالرين في اليوم نقطة مئوية

معن السععتان فقعط % 72.6يحصععل  تمتععا بالحريعةاالقتصععادات أقعل ففعي االقتصعادية ومقعاييإ الرفاهيعة اكخععرى  

فعي متوسعط العمعر المتوقعع  يتجاوزو  % في أتار االقتصادات حرية100بنسبة تقار  المياه اآلمنة  مقارنة على 

تلعك االقتصعادات التعي يغلع  عليهعا ععدم عاما  وهو أعلى معن نظيعره فعي  20غل  عليها الحرية تالتي المجموعة 

فععي عععددهم ضعععف يتجععاوز االقتصععادات التععي تغلعع  عليهععا الحريععة عععدد اكطبععا  لتععل ألععف نسععمة فععي و  الحريععة

االقتصعادات التعي تغلع  عليهعا فعي طفعه  64هناك والد  ومن تل ألف   االقتصادات التي يغل  عليها عدم الحرية

ألف طفل دون سعن ومن تل   البلدان التي يغل  عليها عدم الحريةتل عام أتار من يظلون على قيد الحيا  الحرية 

تلعك ون علعى قيعد الحيعا  تعل ععام أتاعر معن ظلعيالبلعدان التعي تغلع  عليهعا الحريعة أطفعال فعي  109هنعاك الخامسة 

 البلدان التي تتسم في الغال  بعدم الحرية.

إلعى ( 2014فادالمانعاتي )شعايتانيا إندرا دي سويسا وتريشعنا تل من لمعهد فريزر أجراها وتشير دراسة 

ففعي البلعدان المحرومعة معن الحريعة   جعدوىإيجاد بدائل أتاعر أن الحرية االقتصادية تحد من النزاعات عن طريق 

  منطعوي علعى العنعفععراك الالععن طريعق السعل  والنهع  هعي معردودا المجازفة اكعلعى تون تربما االقتصادية 

 الطبيعي.االقتصاد  من خهلوأسرهم تتون لدى اكفراد فرصة االعتنا  بينفسهم بينما في ظل الحرية االقتصادية 
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 2015شكل ز: ملخص تصنيفات الحرية االقتصادية لدول العالم العربي لعام 
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 ملخصات الدول

في هاا القسم سوف نتناول نتائ  العدول لهعاا الععام مقارنعة بعاكعوام السعابقة معع تحليعل البيانعات المتاحعة السعتقرا  

النتائ  المستقبلية  وقد تم إدرا  البلدان في القائمة بنا  علعى مسعتوى الحريعة االقتصعادية معن اكتاعر حريعة نعزوال 

 22والبعال  ععددهم  اكعضعا  فعي الجامععة العربيعةجميعع العدول م إلى اكقل حريعة. وقعد تمتننعا هعاا الععام معن تقيعي

 الدولة الوحيد  التي لم يتم تقييمها في تقرير العام الماضي. الصومال   بما فيها  دولة

العدول التعي سععت إلعى الحريعة االقتصعادية وهعي العقبعات التعي وضععتها يقيإ هاا المؤشعر العقبعات التعي واجهعت 

هاه الدول. وال يقيإ هاا المؤشر تياير العنف الخارجي والعداخلي. ومعن المحتمعل إلعى حعٍد الحتومات والنخ  في 

عاعلى سبيل الماال  أن يفضل التاير ممن يخيرون بين دولتين الدولة اكتاعر  تبير  علعى الدولعة اكتاعر حريعة؛  أمن 

ا لوجود ال  اكخير .لألشخاش والممتلتات في الدولة تهديدات عنف وما ينجم عن  من نظر 

 اإلمارات العربية المتحدة 1

  8.0درجعععة اكول فعععي تقريعععر هعععاا الععععام ب تحعععتفظ اإلمعععارات العربيعععة المتحعععد  معععع البحعععرين بعععالمرتز

وبهععاا تحتععل  6.9درجععة لتصععل إلععى  0.1وانخفضععت درجتهععا الخاصععة بحجععم الجهععاز الحتععومي بمقععدار 

ععالمرتععز السععابع  و ععا علععى مععدى العقععد الماضععي  إا انخفضععت درجتهععا فععي هععاه المنطقععة انخفاض  ا ملحوظ 

ي وحمايععة حقععوق وارتفعععت درجععة اإلمععارات الخاصععة بالهيتععل القععانون. 2007فععي  8.6انخفضععت عععن 

 .المجععال المرتععز اكول فععي هععاا  وظلععت تحتععل اإلمععارات العربيععة المتحععد  8.3إلععى  8.2 الملتيععة مععن

. واحتلعت التاسععإلعى  الاعامنلتنتقعل معن المرتعز  9.4إلعى  9.5وتراجعت درجتها فعي النقعد المسعتقر معن 

  8.2اإلمارات المرتز الرابع في حريعة التجعار   متراجععة معن المرتعز الاعاني  بععد ابعات درجتهعا عنعد 

درجة  وهعي نفعإ  7.9وفيما يتعلق بتنظيم النشاط التجاري وسوق العمل واالئتمان فقد سجلت اإلمارات 

 .الخامإالمرتز مت من المرتز السابع إلى ولتنها تقددرجتها العام الماضي 

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

 البحرين 1

الععام الماضعي وبعنفإ اكول في تقرير هاا العام  بعد أن تانت في المرتز الااني احتلت البحرين المرتز 

  غيععر أنهععا ظلععت فععي 6.8إلععى  6.7جععم الجهععاز الحتععومي مععن فععي حدرجتهععا  وارتفعععت  8.0الدرجععة 

لترتفعع بعالك معن المرتعز الاامن  وتان مرتزها في الهيتعل القعانوني وحمايعة الملتيعة هعو الاعامن المرتز 

 إمتانيعة في المرتز الااني معن حيعثلتبقى  7.0البحرين وظلت درجة   التاسع الاي سجلت  العام الماضي

وفي مجال حرية التجعار  الدوليعة  ظلعت  .9.7إلى  9.6درجتها من  وارتفعت  مستقر نقد على الحصول

التتععون فععي المرتععز الاععاني.  8.3درجتهععا    فيمععا يتعلععق بتنظععيم سععوق العمععل واالئتمععان والنشععاط وأخيععر 

   إال أنها ال تزال محتفظة بالمرتز اكول.8.3التجاري  فقد ظلت درجة البحرين 

  :القري  بئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبلال تنالنظر  المستقبلية. 

 األردن 3

. وفيما يتعلق بحجم الجهاز 8.1بعد أن تانت درجتها  7.9تحتل اكردن المرتز الاالث هاا العام بدرجة 

إلى  8.4الحتومي  تراجعت اكردن من المرتز الاالث إلى المرتز الرابع  وانخفضت درجتها من 

  ظلت تحتل المرتز الاامن؛ إال أن درجتها الملتية حمايةلهيتل القانوني وحقوق جان  افي . و8.0

  ال تزال تحتل اكردن المرتز مستقر نقد على الحصول إمتانية. ومن حيث 7.0إلى  7.1انخفضت من 
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 7.7بعد أن تانت  8.0إلى  الخارجيةوانخفضت درجتها بشين حرية التجار  . 9.7الااني بدرجة 

ااجع من المرتز السادإ إلى السابع. لتتر   فيما يتعلق بتنظيم النشاط التجاري وسوق العمل وأخير 

من المرتز الخامإ إلى  تقدمت  إال أنها 7.2لتصبح  0.2واالئتمان  فقد انخفضت درجة اكردن 

 المرتز الرابع.

 الكويت 4

  وظل مرتزها في 7.7 إلى 7.9ولتن انخفضت درجتها من   حافظت التويت على مرتزها الرابع

وظلت في المرتز   6.4عشر وتالك درجتها البالغة  الحاديجان  حجم الجهاز الحتومي هو المرتز 

 انخفاضفي جان  الهيتل القانوني وحماية حقوق الملتية رغم والاي تحتل  منا العام الماضي    الرابع

  9.6مستقر  نقد على لحصولا إمتانيةدرجة التويت في مجال  وظلت. 7.6إلى  8.0درجتها من 

 التاسعوتان مرتزها في حرية التجار  الخارجية هو   من السادإ إلى الاالث ولتن تراجع مرتزها

وبالنسبة لجان  تنظيم النشاط التجاري . 7.3إلى  7.8وانخفضت درجتها من   السابعا من هبوط  

ولتنها صعدت إلى المرتز الاالث بعد   7.5إلى  7.6من درجتها انخفضت واالئتمان وسوق العمل  فقد 

  .أن تانت في المرتز الرابع

 .بعض التدهور في الحرية االقتصاديةتنبئ البيانات اكولية بحدوث النظر  المستقبلية:  

 لبنان 5

جا  لبنان في المرتز الخامإ في تقرير هاا العام وهو المرتز نفس  الاي احتل  العام الماضي. 

 8.6إلى  8.4. وارتفعت درجت  في حجم الجهاز الحتومي من 7.6إلى  7.7وانخفضت درجت  من 

درجة ليحتل  6.0درجة ليحتل المرتز الااني. وظلت درجت  في الهيتل القانوني وحماية حقوق الملتية 

إمتانية الحصول  المرتز العاشر في التصنيف  وهو المرتز نفس  الاي احتل  العام الماضي. ومن حيث

من المرتز الاالث إلى الحادي  تصنيف  وتراجع 9.3إلى  9.6قر  انخفضت درجة لبنان من على نقد مست

احتل   تما فيما يتعلق بحرية التجار  على الصعيد العالمي 6.5واحتفظ لبنان بدرجت  وهي عشر. 

تنظيم النشاط التجاري واالئتمان وسوق العمل  جان   الرابع عشر في التصنيف. أما فيالمرتز 

   مالما حدث في العام الماضي.المرتز الااني ليحتل  7.9إلى  8.2لبنان من  ت درجةانخفض

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

 قطر 5

 وشهدت. 7.6المرتز السابع  رغم أن درجتها ظلت  بعد أن تانت فياحتلت قطر المرتز الخامإ 

ا عند في درجتها المرتز الحادي  بالك فيبدون تغيير لتيتي  6.4 مجال حجم الجهاز الحتومي ابات 

المرتز  في 7.5 درجتها الهيتل القانوني حيث ظلت ما يخشعشر. ولم يطرأ أي تغيير على درجتها في

إمتانية الحصول على نقد مستقر  في مجال . والعام الماضي نفس  الاي احتلت  مرتزالالسادإ  وهو 

ا من  9.7تها درج تانت  الااني عشر إلى المرتز الحادي درجة وقفزت من المرتز 9.3درجة صعود 

وصعدت  7.7ولم يشهد مجال حرية التجار  الخارجية أي تغيير عن درجت  السابقة وهي في التصنيف. 

وهوت درجة قطر في تنظيم النشاط التجاري واالئتمان المرتز الاامن إلى السابع. في الترتي  من 

ا عن العام  وبالك تراجعتوحلنت في المرتز التاسع  6.9درجة إلى  7.1من وسوق العمل  ا واحد  مرتز 

  السابق.

 .بحدوث بعض التدهور في الحرية االقتصاديةتنبئ البيانات اكولية النظر  المستقبلية:  
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 األراضي الفلسطينية 7

إلى السابع   المرتز الاامن  ولتنها صعدت من 7.5الدرجة التلية لألراضي الفلسطينية تما هي ظلت 

ا من  في مجال حجم  8.2بعد أن تانت درجتها  8.0الخامإ بدرجة واحتلت المرتز الرابع صعود 

بعد  رالااني عش المرتز لتتقدم إلى  5.8 القانوندرجتها في مجال سياد   ظلتالجهاز الحتومي  بينما 

في مجال  9.8. وسجلت اكراضي الفلسطينية درجة العام الماضي الاالث عشر أن تانت في المرتز

  وفي مجال لتصعد من المرتز الاالث إلى المرتز اكول  9.6النقد المستقر بعد أن تانت درجتها هي 

ليتراجع   7.7 درجة  في انخفاض عن الدرجة السابقة وهي 8.0حرية التجار  الخارجية سجلت 

المرتز إلى مرتز اكراضي الفلسطينية في مجال التنظيم  وتراجع. الخامإإلى  الاامنمرتزها من 

  .6.2إلى  6.1بعد أن تان في المرتز الاالث عشر  لترتفع درجت  من عشر   الرابع

 .بحدوث بعض التدهور في الحرية االقتصاديةتنبئ البيانات اكولية  النظر  المستقبلية: 

 عمان 8

بعد أن تانت في المرتز الخامإ في تقرير هاا العام   الاامنجا ت سلطنة عمان أيضا في المرتز 

سلبية من حيث وتان حجم الجهاز الحتومي هو الجان  اكتار  .7.4إلى  7.7لتنخفض درجتها من 

حدا عن العام مرتزا وا لتتراجع  4.5ها اابتة عند درجت ظلتعلى الدرجة التلية للسلطنة  إا  التياير

ا مع عشر.  الاامنالماضي وتستقر في المرتز  عمان في مجال وعلى الجان  اآلخر  تان الوضع جيد 

المرتز ليتراجع تصنيفها من   8.1 اابتة عند إا ظلت درجتهاالهيتل القانوني وحماية حقوق الملتية 

ظلت درجة سلطنة عمان في    مستقر نقد على الحصول إمتانيةجان   وفي. إلى المرتز الاالث الااني

في مجال حرية التجار  0.4درجة عمان بمقدار  وانخفضتأيضا تما هو.  الاامنوظل مرتزها  9.5

. إلى المرتز السادإ العام الماضي الاي احتلت الرابع نقطة  لتتراجع من المرتز  7.8الخارجية لتسجل 

تبير    في تراجع7.1فقد سجلت عمان درجة وبالنسبة لتنظيم النشاط التجاري واالئتمان وسوق العمل  

 . .الخامإإلى  الاالث  لتهبط من المرتز 8.1والتي بلغت  العام الماضي الدرجة التي سجلتها عن

 .في المستقبل القري  بتحسن اكوضاعتنبئ البيانات اكولية  النظر  المستقبلية: 

 

 الصومال 9

 8.5درجة. وفي مجال حجم الجهاز الحتومي تانت درجت   7.1يحتل الصومال المرتز التاسع م سجه  

ليحتل بالك المرتز الاالث. وفي مجال سياد  القانون  احتل المرتز الحادي والعشرين م سجه  درجة 

  في حين جا ت درجت  في 7.4سجلت درجت   مستقر  نقد على الحصول إمتانيةوفي جان  . 4.2

وبالتالي  5.8التنظيم  تانت درجت    وبالك احتلت المرتز اكول. وفي مجال 9.7مجال حرية التجار  

  جا  ترتيب  في المرتز التاسع عشر.

 

  :العنف   مع استمرار تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري  الالنظر  المستقبلية

 تخطر يهدد الحرية االقتصادية.
 

 المملكة العربية السعودية 10

  7.0 اابتة عنددرجتها وظلت  لم يتغير المرتز العاشر للمملتة العربية السعودية عن العام الماضي

  العشرينالمرتز في  وظلت 4.0وحافظت المملتة على درجتها في مجال حجم الجهاز الحتومي وهي 
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ظلت    فقدالنظام القانوني وحقوق الملتية. وفيما يتعلق بنقطة 0.1لترتفع   8.2تما ظلت درجتها 

وهي  9.4سجلت السعودية  مستقر  نقد على الحصول إمتانيةوفي جان   السعودية في المرتز الااني.

درجتها في  لتتقدم بالك من المرتز العاشر إلى المرتز التاسع. وانخفضتنفإ درجة العام الماضي  

  الحادي عشر إلى المرتز الاالث عشرالمرتز من  تراجعت  لتنها 6.6إلى  6.7التجار  من حرية 

  6.8إلى  6.9من درجتها في مجال تنظيم النشاط التجاري واالئتمان وسوق العمل  انخفضتا وأخير  

  العاشر.ظل في المرتز لتن تصنيفها 

 .التدهور في الحرية االقتصاديةبعض تنبئ البيانات اكولية بحدوث النظر  المستقبلية:  

 اليمن 11

بعد أن تانت  6.8هبط اليمن في تقرير هاا العام من المرتز الاامن إلى الحادي عشر  بدرجة قدرها 

  وظل في المرتز 7.3إلى  7.8  وفي مجال حجم الجهاز الحتومي انخفضت درجت  من 7.5درجت  

. فيما ارتفع مرتزه من 5.5إلى  5.9رجت  من السادإ. وبالنسبة للهيتل القانوني فقد انخفضت د

إلى  8.8من إلى حٍد تبير درجت   انخفضتالحادي عشر إلى السادإ عشر  وعلى صعيد النقد المستقر 

ا عن المرتز الرابع عشر الاي احتل عشر   التاسعمحته المرتز  6.3 العام الماضي.  متراجع 

المرتز الااني بنفإ الدرجة التي سجلها العام  فيتصنيف اليمن  ظلوبخصوش حرية التجار  فقد 

نقطة  0.1  وشهد مجال تنظيم النشاط التجاري واالئتمان والعمل انخفاضا قدره 8.3الماضي وهي 

  عشر. الحاديدرجة في المرتز  6.4ليصل إلى 

د المخاطر تنبئ البيانات اكولية بحدوث تراجع في المستقبل القري   في ظل تزايالنظر  المستقبلية:  

 بسب  استمرار النزاع الدائر هناك.

 تونس 12

درجتها التلية  وانخفضتعشر في تقرير هاا العام   الاانيعشر إلى  الحاديتونإ من المرتز  تراجعت

ا عند درجة حجم الجهاز الحتوميظل   تما 6.7إلى  6.8من  للعام الااني   في المرتز العاشر 6.5 اابت 

إلى  المرتز الخامإلتصعد من   7.6 عند درجةتونإ في جان  الهيتل القانوني  وظلت. على التوالي

 لتصعد من 7.0إلى  6.9  وبالنسبة إلمتانية الحصول على نقد مستقر ارتفعت درجة تونإ من الرابع

درجة تونإ في مجال حرية التجار  الخارجية من  انخفضت  والاامن عشر إلى التاسع عشرالمرتز 

لتجاري تونإ في مجال تنظيم النشاط ا انخفضتفي المرتز الاامن عشر  وأخيرا لتبقى  6.0إلى  5.9

 .السابعالمرتز لتتراجع من المرتز الاامن إلى  7.0إلى  7.1 واالئتمان وسوق العمل من

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

 رـمص 13

  6.6ولتن ظلت درجتها  عشر الاالثعشر إلى  المرتز الااني من على المؤشر التليمصر تراجعت 

ا عند المرتز مرتز مصر في هاا الجان   ليظل  6.4حجم الجهاز الحتومي  وظل الحادي عشر. اابت 

الاامن وظل تصنيفها عند المرتز   5.1وبالنسبة لمجال الهيتل القانوني ظلت درجة مصر تما هي عند 

من أدا  مصر  انخفض  وفي مجال إمتانية الحصول على نقد مستقر ا تانت في العام الماضيتم عشر

في انخفضت درجتها   وإلى المرتز الااني عشر المرتز الاالث عشروتقدمت من درجة  8.8إلى  8.9

   وأخيراالاي احتلت  العام الماضي الخامإ عشر تحتل المرتز  ل6.2إلى  6.4حرية التجار  من مجال 
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تما تان الحال في العام  الحادي عشرلتحتل المرتز   6.3إلى تفعت درجة مصر في التنظيم ار

 .الماضي

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

 ربـالمغ 14

درجت   ظلت  وقد 6.5 ظلت درجت  إال أن  الاالثالمغر  من المرتز الرابع عشر إلى المرتز  تراجع

تان الحال في  الرابع عشر  تماالمرتز   مما ساعده على التقدم إلى 5.9في حجم الجهاز الحتومي 

احتل المرتز السابع  وهو نفإ المرتز الاي من حيث الهيتل القانوني وحماية الملتية  العام الماضي. و

في مجال حرية  تصنيف المغر  عوتراج. 7.3إلى  7.4 درجت  من وانخفضتاحتل  العام الماضي  

. إلى المرتز السادإ عشرالمرتز التاسع عشر  صعد من  إال أن  5.8صل إلى لي 0.1التجار  بمقدار 

  6.1 عنددرجة المغر  في مجال تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري  استقرتوأخيرا 

 عشر. الخامإعشر إلى  الاالثمتراجعا في التصنيف من المرتز 

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

 جيبوتي 15

عشر  وسجلت درجة  الخامإفي تقرير هاا العام لتيتي في المرتز  ين اانينتراجعت جيبوتي مرتز

في  3.6 إلى 4.3انخفضت درجتها من أقل من درجتها في تقرير العام السابق  وقد  0.1بمقدار  6.4

المرتز  لتحتلفي مجال الهيتل القانوني  4.9 عنددرجتها  واستقرت. مجال حجم الجهاز الحتومي

المرتز إال أنها هبطت من  9.6تما هي درجتها  ظلتبينما  التاسع عشر الاي احتلت  العام الماضي.

وظلت في   6.7إلى السادإ. وفيما يتعلق بحرية التجار  الخارجية ظلت درجتها تما هي  الاالث

درجتها في مجال تنظيم النشاط التجاري واالئتمان وسوق  انخفضتالحادي عشر  وأخيرا المرتز 

 .الخامإإلى  السادإ  لتتقدم من المرتز 7.1إلى  7.2العمل من 

  :اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل القري . تنبئ البياناتال النظر  المستقبلية 

 موريتانيا 16

  وفي 6.3إلى  6.0صعدت موريتانيا من المرتز السابع عشر إلى السادإ عشر وارتفعت درجتها من 

لتحتل المرتز الحادي والعشرين وتصل إلى  3.3ارتفعت درجتها عن مجال حجم الجهاز الحتومي 

إلى  5.7تها في مجال الهيتل القانوني من درج وانخفضتابع عشر  وتتون في المرتز الس 4.7درجة 

درجتها في مجال إمتانية  وارتفعتعشر.  السادإعشر إلى  الخامإمن    وتراجع مرتزها5.5

 الاالثعشر إلى  الخامإ  إال أن تصنيفها ارتفع من المرتز 8.3إلى  8.1من  الحصول على نقد مستقر

وهو نفإ المرتز  المرتز العاشر لتحتلفي مجال حرية التجار    7.0 اابتة عنددرجتها  وظلتعشر  

في مجال تنظيم النشاط  5.9إلى  5.7. وأخيرا ارتفعت درجة موريتانيا من الاي احتلت  العام الماضي

  عشر. السابععشر إلى  السادإمن المرتز  متراجعةالتجاري واالئتمان وسوق العمل  

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

 جزر القمر 17

 وظلت  6.2عند درجتها  اباترغم إلى السابع عشر  عشر  الخامإالمرتز  منجزر القمر  تراجعت

ا المرتز الرابع عشر. تما هي  5.9درجتها في جان  حجم الجهاز الحتومي  وفي جان   واحتلت مجدد 
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لتصعد من المرتز   5.9لتصل إلى نقطة  0.3درجة جزر القمر بمقدار  ارتفعتالهيتل القانوني 

درجتها في مجال إمتانية الحصول على نقد مستقر  وانخفضت  إلى المرتز الحادي عشر السادإ عشر

  وعلى صعيد حرية التجار  إلى العشرين المرتز التاسع عشروتراجع تصنيفها من  6.2إلى  6.9من 

درجتها في مجال التنظيم فقد الحادي عشر  أما ها عند المرتز تصنيفظل و 6.7ند الدرجة ع استقرت

 .تقدم من المرتز الخامإ عشر إلى الااني عشرلت 6.3إلى  5.9ارتفعت من 

 في المستقبل.اكوضاع تحسن ية: تنبئ البيانات اكولية بالنظر  المستقبل 

 السودان 18

في الترتي   واستقرت درجت  عند  وتراجع مرتزين عشر الاامنجا  السودان هاا العام في المرتز 

في مجال حجم الجهاز الحتومي محته المرتز  10.0إلى  9.8   وارتفعت درجة السودان من6.1

المرتز  بالكل تحلي 4.6ظلت درجت  في مجال الهيتل القانوني تما هي   تما الاانية للمر اكول 

درجة السودان في مجال إمتانية الحصول على نقد  وارتفعتماضي. العشرين  وهو نفإ مرتزه العام ال

    فيما ارتفعت درجتإلى العشرين المرتز الحادي والعشرين ليصعد بالك من 6.2إلى  5.0مستقر من 

التاسع عشر الاي العشرين إلى رتز صعودا من الم 3.6إلى  5.4في مجال حرية التجار  الخارجية من 

اري واالئتمان وسوق العمل ارتفع من   على أن درجت  في تنظيم النشاط التجالماضيتان يحتل  العام 

  عشر. السادإ  مستقرا في نفإ المرتز نقطة 0.6إلى  0.3

 ينبئ استمرار النزاع الدائر بحدوث المزيد من التدهور في الحرية االقتصادية.النظر  المستقبلية:  

 العراق 19

وهي الدرجة  5.9 المرتز الاامن عشر إلى التاسع عشر  بدرجة قدرهاتراجع تصنيف العراق من 

ِجلت في العام الماضي  وظلت درجة العراق في مجال حجم الجهاز الحتومي اابتة عند  نفسها التي س 

درجت  في مجال  ظلت. تما الااني على التواليللعام   مما وضع  في المرتز السادإ عشر  4.8

ا مما وضع  في التصنيف الااني والعشرين  وهو أسوأ 4.1عند الهيتل القانوني  ا واحد  وتراجع مرتز 

 6.0من درجة العراق في مجال إمتانية الحصول على نقد مستقر  وتراجعتتصنيف في العالم العربي. 

في مجال  5.4. وأخيرا ابتت درجت  عند الاامن عشر إلى السابع عشرالمرتز  ليتراجع من 5.4إلى 

 .إلى الحادي والعشرين العشرين إن تراجع مرتزه منالعمل والنشاط التجاري  و االئتمان وسوق

  :استمرار  باإلضافة إلىفي المستقبل القري    تدهورتنبئ البيانات اكولية بحدوث النظر  المستقبلية

 شتل تهديدا للحرية االقتصادية.تي التالعنف واالضطرابات 

 الجـزائـر 20

  العام الماضي  والك بعد تالمرتز العشرين  وهو المرتز نفس  الاي احتل الجزائر هاا العام تاحتل

 0.1  وارتفعت درجتها في مجال حجم الجهاز الحتومي بمقدار 5.2إلى  5.5انخفاض درجتها من 

.   وهو المرتز نفس  الاي احتلت  العام الماضيعشر التاسعالمرتز إلى   مما رفعها 4.1لتصل إلى 

لتقفز من المرتز  5.7إلى  5.9 منزائر في الهيتل القانوني وحماية حقوق الملتية درجة الجوانخفضت 

درجتها في مجال إمتانية الحصول على نقد مستقر من  وارتفعت  الحادي عشرالرابع عشر إلى المرتز 

عشر. وتعرضت درجة الجزائر في مجال  الرابعالمرتز ما يضعها في لتتقدم مرتزين؛   7.9إلى  7.8

المرتز الااني من في التصنيف لترتفع   2.3إلى  3.9حرية التجار  الخارجية النخفاض حاد من 

حرية في هاا اكقل الدول العربية  ااني  وبالك تصبح الجزائر هي إلى الحادي والعشرين والعشرين
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  في هبوط بمقدار مرتز 9 5إلى  5.6من  درجتها ارتفعتالجان . وفيما يخش مجال التنظيم فقد 

 عشر. السابعواحد عن العام الماضي لتيتي في المرتز 

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

 ليبيا 21

التاسع لتتراجع من المرتز الحادي والعشرين إلى  4.8إلى  5.7من سجلت ليبيا انخفاضا في درجتها 

مرتزا واحدا  تراجعت ولتنها  5.8ليبيا على درجتها في حجم الجهاز الحتومي تما هي  وظلت .عشر

درجة ليبيا في مجال الهيتل القانوني  وظلتقاع التصنيف.  لتيتي فيوالعشرين  الاانيلتيتي في المرتز 

عشر  وعلى صعيد إمتانية الحصول  الاانيعشر إلى  الاالثع من   غير أن مرتزها ارتف5.8 تما هي

 وتراجعتفي المرتز السابع عشر  ولتنها ظلت  7.1إلى  7.7من درجتها  انخفضتعلى نقد مستقر 

 ينعشرالإال أنها تراجعت في التصنيف من المرتز   3.0إلى  6.3رجتها في مجال حرية التجار  من د

عن  0.2  بانخفاض قدره 4.9مجال تنظيم النشاط التجاري سجلت ليبيا إلى السادإ عشر  وأخيرا في 

  لتحتل بالك قاع التصنيف بعد أن تانت الدولة والعشرينالمرتز الااني العام الماضي  إال أنها ظلت في 

 .قبل اكخير  العام الماضي

  :القري   إال أن استمرار تنبئ البيانات اكولية بحدوث تغيير ياتر في المستقبل النظر  المستقبلية

 العنف واالضطرابات يشتل تهديدا للحرية االقتصادية.

 الجمهورية العربية السورية 22

المرتز اكخير بين الدول    مسجلة  4.6إلى  5.1ارتفعت الدرجة التلية للجمهورية العربية السورية من 

المرتز متراجعة من   6.7د وظلت درجة سوريا في مجال حجم الجهاز الحتومي تما هي عنالعربية. 

  لتتقدم مرتزا واحدا إلى المرتز 5.6درجتها في مجال الهيتل القانوني  وظلت  إلى التاسع الاامن

  3.3عشر  على أن درجتها في مجال إمتانية الحصول على نقد مستقر ظلت اابتة عند  الخامإ

عام الماضي. وفي جان  حرية محتفظة بنفإ مرتزها الااني والعشرين واكخير الاي جا ت في  ال

المرتز إلى   إال أنها تراجعت في التصنيف 2.0إلى  4.6من بشتل ملحوظ سوريا  هوتالتجار   

  لتهبط من 5.6إلى  5.5في مجال التنظيم من ارتفعت درجة سوريا وأخيرا  واكخير. والعشرين الااني

 المرتز التاسع عشر.

 التدهور في الحرية االقتصادية.ر النزاع الدائر بحدوث النظر  المستقبلية: ينبئ استمرا 
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 مؤشر الحرية االقتصادية في العالم العربي

 

 رـة المؤشـبني

مؤشر الحرية نفإ العناصر الخمسة التي يضمها  للحرية االقتصادية في العالم العربييضم المؤشر المعلن 

ولتن  يشتمل على  (2017)جوارتني والوسون وهول  2017: التقرير السنوي االقتصادية على مستوى العالم

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

تغطي العالم مستوى العالم والتي لم تتوفر بيانات ضمنية بشينها على مستوى العالم العربي بمتونات مماالة 

وقد تم تسجيل  ل. وفي هاا العام  تم تصنيف جميع الدول اكعضا  في الجامعة العربية العربي على نحو أشم

عدد نقاط تل عنصر من العناصر الخمسة بيخا متوسط المتونات التي يشملها تل عنصر  وقد اعتمد هاا التقرير 

ت المتوفر  في الوقت إال أننا ننشر بعض البيانا 2015على أحدث وأشمل البيانات المتوفر  والتي تنس  لعام 

 .2016الحالي والتي تخش عام 

 العناصر الخمسة لمؤشر الحرية االقتصادية في العالم العربي

 حجم الحتومة: اإلنفاق  والضرائ   والمشروعات  -1

 القانون التجاري واالقتصادي وتيمين حقوق الملتية  -2

 القدر  على الحصول على احتياطي نقدي  من  -3

 التجار  على المستوى العالمي حرية  -4

 تنظيم االئتمان والعمالة والنشاط التجاري. -5

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

 (48ش ) ويصف ملحق الملحوظات اإليضاحية ومصادر البيانات .10من صفر إلى  على مقياإ مدر 

اإلجرا ات المتبعة لتحديد عدد نقاط تل فئة على التدري  تما يقدم بعض التفاصيل اات الصلة بالمصادر 

 والمنهجية.

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

وى والدنيا التي اعتمد عليها التقارير هي الحدود العالمية تقارير اكعوام السابقة  ويشار إلى أن الحدود القص

ا لوضع  وليست اإلقليمية بنا   على وجود تفاوت طفيف في بعض المتونات بين الدول العربية وبعضها وسعي 

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

تز أدا  جيد ليإ على مستوى جيرانها اإلقليميين فحس  ولتن على مستوى ما عداها من الدول التي تدعم المر

 ممارساتها الحرية االقتصادية حول العالم.

الدول اكعضا  بالجامعة العربية جميع وتصنيفات يضم مؤشر الحرية االقتصادية في العالم العربي بيانات 

يشمل مؤشر الحرية االقتصادية على مستوى العالم خمإ عشر  دولة من بين هاه دولة  تما  22والبال  عددهم 

الدول  ويشار إلى أن تصنيف هاه الدول في ته المؤشرين يتشاب  إلى حد تبير على الرغم من اختهف جملة 

د تم احتسا  المتونات المستخدمة في المؤشر المعلن للحرية االقتصادية في العالم العربي اختهف ا طفيف ا  وق
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النتيجة اإلجمالية لواحد وعشرين دولة ضمها مؤشر الحرية االقتصادية في العالم العربي إال أن  لم يتسنل حسا  

 النتيجة اإلجمالية للدولة المتبقية لقصور البيانات.

 

ر اات اعتمد المؤشر المعلن للحرية االقتصادية في العالم العربي على بيانات مجمعة من أطراف خارجية غي

ا لموضوعيتها   صلة باكطراف صاحبة البيانات  تما لم تستقل أي بيانات أصلية من المؤسسات الراعية ضمان 

ا  ومن ام يتضح أن  يوقد استخدم التقرير المعادالت ااتها التي تحتس  النتائ  على أساسها سنوي  التقرير لم  م عدن

بوسع أي متخصش مطلع على التقرير إعاد  فحش بيانات يتن لهم أي تياير على مرتز تل دولة في   تما أن  

 التقرير ليتيتد من الوصول للنتائ  ااتها.

 

 رـرح العناصـط

 .1فيما يلي وصف المتغيرات المستخدمة لقياإ الحرية االقتصادية وتفسير أسبا  صلتها بالقياإ

 : حجم الحكومة: اإلنفاق والضرائب والمشروعات1العنصر 

اكربعة التي يشملها العنصر اكول إلى مدى تعويل الدول على الخيار الفردي واكسواق تشير المتونات 

لتخصيش الموارد والسلع والخدمات دون التعويل على العملية السياسية  فعند زياد  اإلنفاق الحتومي مقارنة 

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

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

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

لسلع والخدمات  فعلى سبيل الماال إاا قام موظفو أ( إلى مدى توفير الحتومة ا1يشير االستههك الحتومي )

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

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

نافسي يبني التفا ات ويحد من تسييإ االقتصاد حال تنفيا هاه التعاقدات بحيادية  على الجان  ف ن نه  التعاقد الت

اآلخر من شين التحويهت والمعونات إضعاف اكسواق كنها تدعم السلطة والنفوا السياسي دون دعم القدر  على 

 إنتا  السلع وتوفير الخدمات التي يحتاجها المحيط العام ويتحمل نفقاتها.

 ( مدى اعتماد الدول على المشروعات الخاصة واكسواق الحر  إلنتا  السلع وتوفير 1يقيإ المتون الاالث )

د( ف ن  يقوم على المعدل الحدي اكعلى للدخل مقارنة 1الخدمات دون المشروعات الحتومية  أما المتون الرابع )

ية العالية للضرائ  والتي تفرض على بالضريبة وحد الدخل الاي تفرض علي  الضريبة  فالمعدالت الحد

ا تسل  اكفراد امر  جهدهم وعملهم.  مستويات الدخل المنخفضة نسبي 

 

 : القانون التجاري واالقتصادي تأمين حقوق الملكية2العنصر 

ا من عناصر الحرية االقتصادية والمجتمع المدن ا محوري  ي  يعد تيمين اكفراد والعقود والممتلتات القانونية عنصر 

فالنظام القانوني أهم الوظائف الداخلية للحتومة  وتيمين حقوق الملتية في ظل سياد  القانون أحد العوامل 

الجوهرية للحرية االقتصادية  تما أن حرية التبادل  على سبيل الماال  تسل  مضمونها إاا لم يتن اكفراد 

ن عجز النظام القانوني للدولة عن تيمين حقوق يتمتعون بحقوق ملتية مضمونة تشمل تمتعهم بامر  تدهم  تما أ

                                                           
1
 .10 – 12(: Gwartney and Lowson, 2006يتبع الوصف إلى حد تبير ما جا  في دراسة ) 
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الملتية وتنفيا العقود وضمان تسوية النزاعات على نحو يرضي أطرافها من شين  أن يقوض عمل السوق ونظام 

 التبادل.

 

يرتز المؤشر على القانون التجاري واالقتصادي بوصف  عامل مناس  لتقييم الحرية االقتصادية  فيما ي عنى أول 

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

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

 ( ف ن  يلقي الضو  على مدى سهولة 2) واالقتصادي  أما متون القيود التنظيمية على بيع الملتية العقارية

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

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

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

ا.  وارتفاع تتلفتها إلى تردي قدر  النظام القانوني على حماية االتفاقيات المبرمة طوع 

 

 : القدرة على الحصول على احتياطي نقدي آمن3العنصر 

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

الناتجة عن التجار  ويضعف قيمة الملتية التي تمالها السندات النقدية  ومن ام ف ن توفير احتياطي نقدي  من أمر 

فاقها ف نها أساسي لحماية حقوق الملتية ومن ام لضمان الحرية االقتصادية  فعندما تطبع الحتومة أمواال  لتمويل إن

ما يؤدي بدوره إلى حدوث تضخم وتتعدى على حريتهم االقتصادية   في المقابل تجرد المواطنين من ممتلتاتهم

 ( يفسد اكسعار النسبية 3  و3أ(  تما أن ارتفاع معدالت التضخم وتقلبها )المتونين 3للمتون  وفق ا)يقاإ الك 

ويغير الشروط اكساسية للعقود طويلة اكجل وتستحيل مع  من الناحية الواقعية قدر  اكفراد واكعمال التجارية 

خدام عمهت أخرى عبر الحسابات د( لقياإ سهولة است3على التخطيط الواعي للمستقبل  وقد صمم المتون )

المصرفية بالعملة المحلية واكجنبية أي لرصد ما إاا تان بوسع المر  التبادل والحصول على عمهت مختلفة 

 بحرية.

 

 : حرية التجارة على المستوى العالمي4العنصر 

تتلفة االتصاالت واالنتقاالت تعد حرية التجار  عبر الحدود المحلية في عالم يمو  بالتقنية المتقدمة وتنخفض في  

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

أ ومتونات  الفرعية( وخلل معدل 4تؤار على التبادل على المستوى العالمي والتي تضم التعريفات )المتون 

 (. إن  لحق لألفراد في العالم أن ينعموا بالقدر  على 4بط رأإ المال ) ( ومعدل التبادل وضوا4التبادل )

الشرا  والبيع بحرية  والبد أن يحظى المستهلتون العر  بالقدر  على شرا  ما يرغبون في  من سلع من بعضهم 

ا أومن أي تيان على مستوى العالم  تما أن  البد أن يحظى المنتجون العر  بفرصة تسويق منتجا تهم بعض 

 بالسوق العربية والسوق العالمية.

 

 : تنظيم االئتمان والعمالة والنشاط التجاري5العنصر 

ا على  متى منعت اللوائح التنظيمية العمل باكسواق وتعارضت مع حرية ممارسة التبادل الطوعي تانت بالك قيد 

بادل والتي تتصل باالئتمان والعمالة الحرية االقتصادية  ويضم هاا المؤشر القيود التنظيمية التي تحد حرية الت
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وأسواق المنتجات  ويشار إلى أن اإلجرا ات البيروقراطية العقيمة من شينها تقييد توسعات اكعمال التجارية 

 والمشروعات والقدر  على خلق فرش العمل.

 

القدر  على اتخاا أ( اكوضاع في سوق االئتمان المحلية  حيث البد أن يحظى اكفراد ب5يعتإ المتون اكول )

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

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

إاا تانت هناك إمتانية إلقراض اكفراد والمشروعات اإلقراض أم أن الك يخضع العتبارات سياسية وما 

 التجارية المستحقة التي تسعى لهقتراض في منام حر على نحو سريع وبتتاليف محدود  أم ال.

 

امة أنواع عديد  من اللوائح المعنية بتنظيم العهقة بين العمالة والسوق والتي تتعدى على الحرية االقتصادية 

مال  فهبد للمر  أن يتمتع بحرية العمل لدى من يرغ  والبد كصحا  اكعمال أن للموظفين وأصحا  اكع

يتون لهم حرية استخدام من يريدون من العاملين  وتشمل المتغيرات المؤار في هاه العهقة صعوبة استئجار 

 العمالة وجمود ساعات العمل وضوابط العزل وتتاليف  والتجنيد اإلجباري.

 

 ( الحرية االقتصادية شينها في الك شين اللوائح التنظيمية كسواق 5ظيمية لألعمال التجارية )تقيد اللوائح التن

أو  شا وااالئتمان وأسواق العمالة  والبد لألفراد أن ينعموا بحرية فتح ما يرغبوه من أعمال التجارية متى 

ال التجارية بهدف التعرف على مدى إغهقها متى أرادوا  وقد صممت المتونات الفرعية للوائح التنظيمية لألعم

- 5( وإغهقها )1- 5قدر  القيود التنظيمية واإلجرا ات البيروقراطية على تقويض تيسيإ اكعمال التجارية )

2.) 
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 دولـات الـداول بيانـج

 

بيانعات  ا علعى2017يحتوي المؤشر الوارد في تقرير االحرية االقتصادية في العالم العربي: التقرير السنوي لعام 

دولعة معن  15  وهنعاك جميعهم فعي حعدث غيعر مسعبوق لهانتين وعشرين دولة اكعضا  في جامعة الدول العربية

ا  ويوجعد تشعاب  2017هاه الدول جا ت أيضا ضمن تقرير االحرية االقتصادية في الععالم: التقريعر السعنوي لععام 

رغعم وجعود اخعتهف طفيعف فعي قائمعة العناصعر التعي تبير بين التصنيفات النسبية لهاه الدول في تعه المؤشعرين  

الععام السعابق لعم تتعن هنعاك بيانعات وافيعة  الععالما. وفعييتضمنها المؤشر الخاش بتقرير االحريعة االقتصعادية فعي 

 الصومال.متاحة لتصنيف 

ام ولتي تحصل الدولة على تصنيف ودرجة تلية  ينبغي أن تتون لها تصعنيفات ودرجعات فعي تعل ععام معن اكععو

مختلفعة  ينبغعي أن تتعون لعديها خمسعة الالخمسة المتضمنة في المؤشعر. ولتعي يعتم تصعنيف الدولعة فعي المجعاالت ال

   يجع  أن تمتلعك -5  و-5أ و-5على اكقل في تل مجال. وبالمال  ف ن  بالنسبة إلى العناصر بيانات لعنصرين 

 الفرعية في تل مجال من المجاالت.متونين على اكقل من المتونات البيانات الخاصة بالدولة 

وقعد عرضععنا الععدرجات الخاصععة بجميععع البلععدان لتععل مجععال مععن المجععاالت الخمسععة التععي تععم تحليلهععا باإلضععافة إلععى 

  بحيعث يماعل 10جميع الدرجات في المؤشر هعي عبعار  ععن قعيم معن ات لتل عنصر توافرت في  البيانات. درجال

صعفر الحعد اكدنعى للدرجعة  وتلمعا ارتفععت الدرجعة دل العك علعى ارتفععاع  الحعد اكعلعى للدرجعة والعرقم 10العرقم 

-24سعهم فعي جعدول المراتعز والتقييمعات التليعة تحعت اسعم ااالتجعاها )ش  تما يوجعدمساحة الحرية االقتصادية. 

معن  تعدل علعى أن اتجعاه الدولعة يتسعم بعالغموض أو 2015ن ما إاا تانت البيانات المتوافر  عن ععام يبين الاي ( 25

 .المستقبلية التصنيفات ا فيا أو ابات  ا أو تراجع  يشهد تحسن   أنالمرجح 

فعي الملحعق العاي  العدرجات لحسعا  المتبععة وتعالك المنهجيعة عنصعر لتعل شرح وافٍ  على االطهع ومن الممتن

 .(48البياناتا )ش  ومصادر توضيحية يحمل عنوان اماترات

 المتاحة للباحثين البيانات

غيععر  بيانععات 2015و 2014و 2013و 2010و 2005و 2002 لألعععوام علععى بيانععات التاليععة تحتععوي الجععداول

 التقريعر هعاا فعي المنشور  النتائ  جميع يشمل الاي التاملة  البيانات ملف تنزيل ومن الممتن. 2016 متتملة لعام

: الموقعععععععععععععععع اإللتترونعععععععععععععععي معععععععععععععععن  2002 منعععععععععععععععا ععععععععععععععععام السعععععععععععععععنوية البيانعععععععععععععععات وتعععععععععععععععالك

http://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-arab-world-2017-

annual-report. البريعععد يرجعععى االتصعععال بنعععا عبعععر البيانعععات  اسعععترجاع فعععي صععععوبة وجعععود أي حالعععة وفعععي 

 .freetheworld@fraserinstitute.org: اإللتتروني
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 التصنيفات والمراكز –( 2015الحرية االقتصادية في العالم العربي )
 

 العناصر
 1 

حجم الجهاز الحتومي: 
اإلنفاق والضرائ  
 والمشروعات

2 
القانون التجاري 
واالقتصادي وتيمين 
 حقوق الملتية

3 
الحصول على عملة 
 قوية اات مرتز سليم

4 
حرية التجار  على 
 المستوى العالمي

5 
تنظيم االئتمان والعمالة 
 والنشاط التجاري

 
 

 الجزائر

 التصنيف
 
4.2 
 

 المرتز
 
19 

 التصنيف
 
5.7 

 المرتز
 
14 

 التصنيف
 
7.9 

 المرتز
 
14 

 التصنيف
 
2.3 

 المرتز
 
21 

 التصنيف
 
5.9 

 المرتز
 
17 

 البحرين
 

6.8 8 7.0 8 9.7 2 8.3 2 8.3 1 

 12 6.3 11 6.7 20 6.2 11 5.9 14 5.9 جزر القمر

 جيبوتي
 

3.6 21 4.9 19 9.6 6 6.7 11 7.1 5 

 جمهورية مصر العربية
 

6.4 11 5.1 18 8.8 12 6.2 15 6.3 12 

 21 5.4 18 5.4 2 9.7 22 4.1 16 4.8 العراق

 اكردن
 

8.0 4 7.0 8 9.7 2 7.7 7 7.2 4 

 التويت
 

6.4 11 7.6 4 9.6 6 7.3 9 7.5 3 

 2 7.9 14 6.5 11 9.3 10 6.0 2 8.6 لبنان

 ليبيا
 

3.3 22 5.8 12 7.1 17 3.0 20 4.9 17 

 موريتانيا
 

4.7 17 5.5 16 8.3 13 7.0 10 5.9 17 

 15 6.1 16 5.8 16 7.3 7 7.4 14 5.9 المغر 
 سلطنة عمان

 
4.5 18 8.1 3 9.5 8 7.8 6 7.1 5 

 اكراضي الفلسطينية
 

8.0 4 5.8 12 9.8 1 8.0 5 6.2 17 

 9 6.9 7 7.7 2 9.7 6 7.5 11 6.4 قطر
 المملتة العربية السعودية

 
4.0 20 8.2 2 9.4 9 6.6 13 6.8 10 

 19 5.8 1 9.7 15 7.4 21 4.2 3 8.5 الصومال
           

 16 6.0 19 3.6 20 6.2 20 4.6 1 10.0 السودان

 20 5.6 22 2.0 22 3.3 15 5.6 9 6.7 الجمهورية العربية السورية
           

 تونإ
 

6.5 10 7.6 4 7.0 18 5.6 17 7.0 8 

 5 7.1 4 8.2 9 9.4 1 8.3 7 6.9 العربية المتحد اإلمارات 

           
 11 6.4 2 8.3 19 6.3 16 5.5 6 7.3 جمهورية اليمن
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 / معهد فريزر عمان سلطنةب الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 التصنيفات اإلجمالية والمراكز، االتجاه

 

 التصنيف الكلي مكونات العناصر الخمسة 

 )المركز(

 االتجاه*

 أ5 

اللوائح التنظيمية 

 لسوق االئتمان

5  

اللوائح التنظيمية 

 لسوق العمالة

5  

اللوائح التنظيمية 

 للنشاط التجاري

  

 

 

 الجزائر

 التصنيف

 

4.75 

 المرتز

 

18 

 التصنيف

 

4.9 

 المرتز

 

21 

 التصنيف

 

8.1 

 المرتز

 

2 

 التصنيف

 

5.2 

 المرتز

 

20 

 

 

   

  1 8.0 2 8.1 1 8.8 5 8.0 البحرين

 ▲ 17 6.2 17 4.3 9 7.5 8 7.1 جزر القمر

  15 6.4 6 7.8 11 7.0 11 6.5 جيبوتي

  13 6.6 9 7.6 19 5.2 14 6.0 جمهورية مصر العربية

  19 5.9 18 4.2 5 7.9 20 4.1 العراق

  3 7.9 11 7.5 4 8.1 14 6.0 اكردن

  4 7.7 15 7.1 7 7.8 6 7.7 التويت

  5 7.6 7 7.7 8 7.6 1 8.4 لبنان

  21 4.8 18 4.2 10 7.4 22 3.3 ليبيا

  16 6.3 16 4.6 13 6.6 12 6.4 موريتانيا

  14 6.5 7 7.7 22 3.5 9 6.9 المغر 

 ▲ 8 7.4 4 8.0 18 5.2 3 8.1 سلطنة عمان

  7 7.5 21 4.1 15 6.1 2 8.3 اكراضي الفلسطينية

  5 7.6 4 8.0 12 6.6 13 6.2 قطر

  10 7.0 18 4.2 3 8.3 4 8.0 المملتة العربية السعودية

  9 7.1 22 3.8 2 8.6 17 5.0 الصومال

  18 6.1 12 7.4 20 4.9 16 5.6 السودان

  22 4.6 14 7.2 17 5.3 19 4.2 الجمهورية العربية السورية

  12 6.7 1 8.3 16 5.8 10 6.8 تونإ

  1 8.0 9 7.6 14 6.5 7 7.1 اإلمارات العربية المتحد 

  11 6.8 12 7.4 6 7.9 21 4.0 جمهورية اليمن

 

 
. لم يحدد االتجاه للدول غير المصنفة بنا   على 2016* يعتمد االتجاه في اكساإ على البيانات اكولية لعام 

 = هابط. ▼  ابات/غموض=  ■= صاعد   ▲قصور البيانات. 

  



 35     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 الجــزائــر

 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   5.0 [17] 5.6 [17] 5.8 [17] 5.7 [18] 5.5 [20] 5.5 [20]ملخص التصنيفات )المراكز( 

 التصنيف 
 ]البيانات[

 التصنيف
 ]البيانات[

 التصنيف
 ]البيانات[

 التصنيف
 ]البيانات[

 التصنيف
 ]البيانات[

 التصنيف
 ]البيانات[

 التصنيف
 ]البيانات[

  4.2 4.1 4.0 4.3 5.0 4.7 . حجم الجهاز الحكومي1

  [33.4] 1.9 [34.8] 1.5 [35.6] 1.3 [33.4] 1.9 [25.3] 4.3 [26] 4.1 اإلنفاق االستههتي الحتومي العامأ. حجم 

  [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  المحلي

  0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

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

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

 4.2 4.2 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.3 القانوني . سهمة النظام 

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 6.8 6.8  . القيود التنظيمية على 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  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.0 6.0 اإلنفاا القانوني للعقودد. 

 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0 2.5  جود  العمليات القضائية -

 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  الزمن )باكيام( -

 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  7.9 7.8 7.9 7.8 6.4 6.2 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [7.9] 8.4 [10.3] 7.9 [8.3] 8.3 [11.6] 7.7 [17.8] 6.4 [21.3] 7.5 النقدي أ. النمو

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

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

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

  2.3 3.9 4.7 5.0 5.3 4.7 . حرية التجارة الخارجية4

  6.8 6.8 6.9 6.8 7.0 5.2 أ. الضرائ  على 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]  

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

  [10.5] 5.8 [10.5] 5.8 [10.4] 5.8 [10.4] 5.8 [10.5] 5.8 [14.3] 4.3 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [31.0] 8.3 [52.3] 0.0 [26.1] 4.8 [14.0] 7.2 [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  . الضوابط الرأسمالية

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

  4.5 4.8 4.8 5.3 5.1 5.1 لسوق االئتمانأ. اللوائح المنظمة 

  0.0    0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 ملتية 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 -

 1.0 1.0 1.0 1.0 3.2 2.3 2.3 الحصول على ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.7  = مؤشر المعلومات االئتمانية

  4.9 4.4 4.9 4.9 4.6 4.3  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.4 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 4.0 6.0 6.0 4.0 4.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  6.9 6.9 6.9 6.9 7.8 7.8 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

  7.8 7.8 7.8 7.8 9.5  = تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة اكجر(

  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 8.1 8.1 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.3 8.3 8.1 7.9 7.9 7.9 7.9 تيسيإ شرتة تجارية -

 4.1 4.1 3.5 2.9 2.9 2.9  = عدد اإلجرا ات

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

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

 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9  = الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

 7.9 7.9 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 إغهق شرتة تجارية -

 9.1 9.1 7.8 7.8 7.8 7.8  = الزمن )بالسنوات(

 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2  = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

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

 

 هبـوط             ابات/ غموض  صعود                        2016اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ على البيانات

 

  



 36     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 البـحـريـن
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

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

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.8 6.7 6.7 7.0 6.8 6.7 . حجم الجهاز الحكومي1

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

  [2.0] 9.6 [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  المحلي

  4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 واالستامارات الحتومية . المشروعات 

  [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

 6.9 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 القانون والحيا  السياسيةأ. التدخل العستري في سياد  

 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3  . سهمة النظام القانوني

 9.6 9.6 9.6 9.4 9.4 9.6 9.6  . القيود التنظيمية على 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 9.5 9.1 9.1 9.7  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.7 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 1.5 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3  جود  العمليات 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  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  9.7 9.6 9.6 9.2 9.4 9.6 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [0.4] 9.9 [1.5] 9.7 [1.1] 9.8 [12.7] 7.5 [5.7] 8.9 [5.7] 8.9 أ. النمو النقدي

  [1.4] 9.4 [1.4] 9.4 [1.5] 9.4 [0.7] 9.7 [1.7] 9.3 [0.4] 9.8  . االنحراف المعياري للتضخم

  [1.8] 9.6 [2.7] 9.5 [3.3] 9.3 [2.0] 9.6 [2.6] 9.5 [-0.5] 9.9 التضخم خهل السنوات اكخير  . 

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

  8.3 8.3 8.2 8.4 8.2 8.5 . حرية التجارة الخارجية4

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

  [0.8] 9.5 [0.8] 9.5 [0.8] 9.5 [0.9] 9.4 [1.8] 8.8 [1.0] 9.3 العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع التجاري( -

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

  [6.8] 7.3 [6.4] 7.4 [7.2] 7.1 [9.4] 6.3 [6.7] 7.3 [6.7] 7.3 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  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  6.2 6.2 6.2 6.9 6.2 6.9  . الضوابط الرأسمالية

  8.3 8.3 8.4 8.9 8.5 8.5 التجاري. تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط 5

  8.0 8.0 7.8 8.3 8.3 8.1 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ملتية 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 -

 5.5 4.9 4.9 4.3 5.3 5.3 5.3 الحصول على ائتمان -

 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 10.0 8.8 8.8 7.5 6.7 6.7  = مؤشر المعلومات االئتمانية

  8.8 8.8 8.8 10.0 8.9 8.9  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  8.3 8.3 8.3 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  8.8 9.0 9.0 10.0 7.4 7.4 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

  8.0 8.0 8.0 10.0 5.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

  9.6 10.0 10.0 10.0 9.9  تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة اكجر(= 

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 8.1 8.1 8.1 8.5 8.4 8.4 8.4  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 9.1 9.1 تيسيإ شرتة تجارية -

 6.8 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1  = عدد اإلجرا ات

 9.6 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7  )باكيام(= المد  الزمنية 

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

 10.0 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5  الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل الفرد(= 

 7.1 7.1 7.1 8.0 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 8.9 8.8 8.8 8.8  = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 4.6 4.5 4.5 7.3 6.9 6.8  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 37     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 جـزر القـمـر
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   5.2 (16) 5.6 (17) 6.3 (14) 6.3 (15) 6.2 (15) 6.2 (15)ملخص التصنيفات )المراكز( 
التصنيف  

 ]البيانات[
التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  5.9 5.9 6.0 5.9 5.2 4.5 . حجم الجهاز الحكومي1

  [14.3] 7.6 [14.3] 7.6 [13.2] 7.9 [14.3] 7.6 [11.7] 8.3 [16.2] 7.0 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

  2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 المشروعات واالستامارات الحتومية . 

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

 6.0 5.9 6.5 6.0 6.4 6.3 6.3 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

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

 5.0 5.0 4.2 4.2 5.0    . سهمة النظام القانوني

 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 7.0 7.0  . القيود التنظيمية على 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( -

 8.5 6.5 6.6 6.6 6.6 3.2  العقار(التتلفة )نسبة من قيمة  -

 5.2 5.2 5.2 5.6 5.6 5.6 5.6 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 2.2 2.2 2.2 3.4 3.4 3.4  جود  العمليات 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  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  62 6.9 6.8 6.7 6.7 5.5 إمكانية الحصول على نقد مستقر. 3

  [8.7] 8.3 [9.0] 8.2 [10.0] 8.0 [11.3] 7.7 [10.3] 7.9 [14.2] 7.2 أ. النمو النقدي

  [4.4] 8.2 [1.0] 9.6 [1.1] 9.5 [1.1] 9.6 [1.0] 9.6   . االنحراف المعياري للتضخم

  [8.1-] 8.4 [0.6] 9.9 [2.3] 9.5 [3.4] 9.3 [3.0] 9.4 [3.5] 9.3  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  6.7 6.7 6.7 6.9 5.1 5.1 . حرية التجارة الخارجية4

  5.9 5.9 5.9 6.7 2.1 2.1 أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع العائد من  -
 التجاري(

0.0 [15.3] 0.0 [15.5] 4.7 [7.9] 4.0 [9.0] 4.0 [9.0] 4.0 [9.0]  

  [15.3] 6.9 [15.3] 6.9 [15.3] 6.9 [11.3] 7.7 [28.9] 4.2 [28.9] 4.2 متوسط سعر التعريفة -
  [8.0] 6.8 [8.0] 6.8 [8.0] 6.8 [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  . الضوابط الرأسمالية

  6.3 5.9 5.9 5.6 4.9 4.9 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  7.1 6.7 6.7 6.2 5.3 5.3 المنظمة لسوق االئتمانأ. اللوائح 

  8.0 8.0 8.0 8.0   ملتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -
 السالبة

9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  

 4.3 4.3 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5 الحصول على ائتمان -

 6.0 6.0 6.0 6.0 3.0   الحقوق القانونية= مؤشر 

 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0   = مؤشر المعلومات االئتمانية

  7.5 6.7 6.7 6.7 5.6 5.6  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  6.7 6.7 6.7 6.7 6.1 6.1 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  7.2 4.3 4.3 4.3 6.6 6.6 التزمت في عمليات الفصل من العملمؤشر  -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 7.2 2.5 2.5 2.5 8.3  

  10.0 10.0 10.0 10.0   الخدمة العسترية اإللزامية -

 4.3 4.3 4.3 4.2 3.9 3.8 3.8 للنشاط التجاري . اللوائح المنظمة 

 8.6 8.6 8.5 8.5 7.8 7.7 7.7 تيسيإ شرتة تجارية -

 6.5 6.5 6.5 6.5 4.7   = عدد اإلجرا ات

 9.4 9.4 9.4 9.4 8.9   = المد  الزمنية )باكيام(

 8.8 8.6 8.6 8.6 7.9   = التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

 9.9 9.9 9.6 9.5 9.5   لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل الفرد(= الحد اكدنى 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغهق شرتة تجارية -

        = الزمن )بالسنوات(

        = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 38     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 جيبـوتـي
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   6.4 (11) 6.3 (14) 6.5 (12) 6.6 (13) 6.5 (13) 6.5 (15)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  3.6 4.3 4.9 4.9 3.5 3.5 . حجم الجهاز الحكومي1

  [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  المحلي

  0.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

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

 4.7 4.9 4.9 5.2 5.2 6.1 6.1 وحقوق الملكية. القانون التجاري االقتصادي 2

 4.2 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 7.6 7.4 7.4 7.4  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0   عدد اإلجرا ات -

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6   الزمن )باكيام( -

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

 3.6 3.6 3.6 4.8 4.8 4.8 4.8 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 0.4 0.4 0.4 4.1 4.1   جود  العمليات القضائية -

 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7   الزمن )باكيام( -

 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7   التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  9.6 9.6 9.5 8.9 9.1 9.6 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [3.5] 9.3 [2.5] 9.5 [4.8] 9.0 [10.1] 8.0 [12.0] 7.6 [4.1] 9.2 أ. النمو النقدي

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

  [2.2] 9.6 [2.9] 9.4 [2.4] 9.5 [4.0] 9.2 [3.1] 9.4 [0.6] 9.9  . 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  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

       

  [20.9]5.8 [20.9]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 [8.6]6.6   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 

  3.8 3.9 3.8 3.8 5.4 5.4  . الضوابط الرأسمالية

  7.1 7.2 6.8 6.8 6.4 6.4 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.5 6.5 6.5 6.8 5.2 5.2 المنظمة لسوق االئتمانأ. اللوائح 

  10.0 10.0 10.0 10.0   ملتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -
 السالبة

9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  

 0.5 0.5 0.5 0.5 1.3 1.3 1.3 الحصول على ائتمان -

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   الحقوق القانونية= مؤشر 

 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7   = مؤشر المعلومات االئتمانية

  7.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  3.3 3.3 3.3 3.3 8.3 8.3 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  8.5 8.5 8.5 8.5 7.7 7.7 التزمت في عمليات الفصل من العملمؤشر  -

  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 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.8 7.8 7.7 6.6 6.2 6.1 6.1 المنظمة للنشاط التجاري . اللوائح 

 8.6 8.6 8.6 8.2 7.5 7.3 7.3 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.1 7.1 7.1 5.9 4.7   = عدد اإلجرا ات

 9.4 9.4 9.4 9.3 8.3   = المد  الزمنية )باكيام(

 8.0 8.0 7.9 7.8 8.0   = التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

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

  9.2 10.0 10.0 10.0 10.0 

 6.9 6.9 6.9 4.9 4.9 4.9 4.9 إغهق شرتة تجارية -

 8.0 8.0 8.0 5.2 5.2 5.2  = الزمن )بالسنوات(

 8.7 8.7 8.7 7.7 7.7 7.7  = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 4.1 4.1 4.0 1.8 1.7 1.7  دوالر(= معدل االسترداد )بالسنتات لتل 
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 39     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 جمهورية مصر العربية
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   6.4(11) 6.7(10) 6.9(10) 6.8(11) 6.6(12) 6.6(13)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.4 6.4 7.5 7.2 5.8 5.7 . حجم الجهاز الحكومي1

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

  [13.9] 6.3 [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  المحلي

  2.0 2.0 6.0 4.0 0.0 0.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [23] 9.0 [25] 9.0 [25] 9.0 [20] 10.0 [26]8.0 [32] 7.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.0 5.1 5.1 5.1 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 8.6 8.7 7.6 7.6  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0  عدد اإلجرا ات -

 9.4 9.4 9.4 9.4 9.3 8.0  الزمن )باكيام( -

 9.9 9.8 9.8 9.8 9.8 7.8  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 4.7 5.2 5.2 5.3 5.4 5.3 5.3 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 1.9 3.1 3.1 3.6 3.9 3.6  جود  العمليات 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  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  8.8 8.9 9.0 8.6 8.9 9.5 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [10.0] 8.0 [8.8] 8.2 [7.4] 8.5 [8.4] 8.3 [10.6] 7.9 [6.4] 8.7 أ. النمو النقدي

 [2.4] 9.0 [1.3]9.5 [1.5]9.4 [1.8] 9.3 [4.1] 8.4 [3.6]8.6 [0.6] 9.8  . االنحراف المعياري للتضخم

 [13.8] 7.2 [10.4] 7.9 [10.1] 8.0 [9.4] 8.1 [11.3] 7.7 [4.9]9.0 [2.7] 9.5  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  6.2 6.4 6.6 6.5 7.0 5.1 . حرية التجارة الخارجية4

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

الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع العائد من  -
 التجاري(

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

  [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 -

  [142.3]0.0 [142.0]0.0 [142.6] 0.0 [149.5] 0.0 [141.1]0.0 [39.5] 0.0 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [52.4] 0.0 [4.5]9.1 [2.8]9.4 [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  . الضوابط الرأسمالية

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

  6.0 6.0 6.0 6.9 5.3 4.5 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 2.0 ملتية البنوك -

  3.00 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 6.0 6.5 3.2 3.2 ائتمانالحصول على  -

 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.3  = مؤشر المعلومات االئتمانية

  5.2 5.2 5.2 5.1 5.8 5.8  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  10.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  2.8 2.8 2.8 2.3 5.2 5.3 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

  5.0 5.0 5.0 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 7.6 7.1 7.2 6.4 6.2  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 9.6 9.2 9.2 9.2 9.3 7.9 7.3 تيسيإ شرتة تجارية -

 8.5 7.1 7.1 7.1 7.6 5.3  = عدد اإلجرا ات

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

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 8.7  التتلفة )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 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 إغهق شرتة تجارية -

 7.8 7.8 7.8 6.0 6.0 6.0  = الزمن )بالسنوات(

 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2  الممتلتات( = التتلفة )نسبة من

 2.9 2.9 2.9 1.8 1.9 1.7  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 / معهد فريزر عمان سلطنةب الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 العــراق
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه     5.3 [19] 5.7 [18] 5.9 [18] 5.9 [19]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  4.8 4.8 3.4 4.9   . حجم الجهاز الحكومي1

  [35.4] 1.3 [35.1] 1.4 [38.8] 0.3 [24.0]4.7 [23.5]4.8 [32.0]2.4 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [8.6] 7.8 [8.6] 7.8      . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [20]10.0 [20]10.0 [20]10.0 [15]10.0   اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي د. الحد

 4.0 4.1 4.1 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 على بيع العقارات

 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( -

 7.4 7.3 7.3 7.3 7.9 7.8  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.3 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 0.0 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6  جود  العمليات 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 8.8  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  9.7 9.2 9.3 4.8   . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [0.7]9.9 [8.8]8.2 [8.1]4.8 [27.8]4.4   أ. النمو النقدي

  [2.3]9.1 [2.0]9.2 [2.2]9.1 [23.9]0.4 [12.7]4.9 [12.7]4.9  . االنحراف المعياري للتضخم

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

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

  5.4 6.0 6.1 7.5 5.5 5.5 . حرية التجارة الخارجية4

  6.4 6.4 6.4 6.4 6.4  أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

 9.8 [0.3] 9.8 [0.3] 9.8 [0.3] 9.8 [0.3] 9.8 [0.3]  

  [5.0] 9.0 [5.0] 9.0 [5.0] 9.0 [5.0] 9.0 [5.0] 9.0  متوسط سعر التعريفة -

  [23.9] 0.4 [23.9] 0.4 [23.9] 0.4 [23.9] 0.4 [23.9] 0.4  االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [5.9] 8.8 [13.0]7.4 [3.1]9.4 [1.5]9.7 [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  . الضوابط الرأسمالية

  5.4 5.4 5.4 5.0 5.2 4.3 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  4.1 4.1 4.1 3.5 4.3 4.3 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  0.0 0.0 0.0 0.0   ملتية 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 0.5 1.5 1.5 1.5 الحصول على ائتمان -

 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  = مؤشر المعلومات االئتمانية

  7.9 7.9 7.9 7.9 7.4 4.9 المنظمة لسوق العمل . اللوائح 

  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 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

  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 4.2 3.7 3.8 3.8  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.3 8.4 8.4 8.4 7.4 7.6 7.6 تيسيإ شرتة تجارية -

 5.6 5.3 5.3 5.3 4.7 4.7  عدد اإلجرا ات= 

 8.4 8.7 8.7 8.7 6.3 6.3  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.4 9.5 9.5 9.5 8.7 9.5  = التتلفة )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(

        = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

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

 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   7.6 [7] 7.7 [4] 7.9 [3] 8.1 [1] 8.1 [1] 7.9 [3]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  8.0 8.4 8.4 8.0 6.7 5.9 . حجم الجهاز الحكومي1

  [18.8] 6.2 [19.6] 6.0 [19.4] 6.1 [21.2] 5.6 [18.2] 6.4 [22.9] 5.0 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [8.6] 7.8 [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  المحلي

  8.0 10.0 10.0 8.0 7.0 2.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [20] 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 7.1 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 7.9 8.1 8.1 8.1 7.7 7.7  . القيود التنظيمية على 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 7.0 7.5 7.6 7.6 6.7  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.1 6.0 6.0 6.4 6.4 6.3 6.3 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 3.7 3.1 3.1 4.5 4.5 4.3  جود  العمليات 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  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  9.7 9.7 9.3 8.7 9.3 9.6 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [1.0] 9.8 [1.2] 9.8 [4.1] 9.2 [9.7] 8.1 [8.2] 8.4 [4.9] 9.0 أ. النمو النقدي

 [2.8] 8.9 [2.3] 9.1 [0.8] 9.7 [2.4] 9.0 [5.6] 7.8 [0.9] 9.6 [1.0] 9.6  . االنحراف المعياري للتضخم

 [-0.8] 9.8 [-0.9] 9.8 [2.9] 9.4 [4.8] 9.0 [5.0] 9.0 [3.5] 9.3 [1.8] 9.6  . 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 8.0 8.0 8.0 8.1 7.9 . حرية التجارة الخارجية4

  7.0 7.1 7.1 7.0 6.5 6.1 أ. الضرائ  على 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] 9.2 [1.2] 9.1 [1.3]  

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

  [15.0] 4.0 [14.8] 4.1 [15.0] 4.0 [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 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  6.2 6.9 6.9 6.9 7.7 7.7 الضوابط الرأسمالية . 

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

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

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ملتية 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 0.0 3.7 3.7 3.7 الحصول على ائتمان -

 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3  = مؤشر المعلومات االئتمانية

  8.1 8.6 9.1 9.0 8.5 8.5  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 8.0 10.0 10.0 8.0 8.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  7.5 7.5 7.5 7.0 6.9 6.9 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

  5.0 5.0 5.0 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 -

 7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 6.8 6.1  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 9.0 9.1 9.1 9.1 8.8 7.7 6.4 تيسيإ شرتة تجارية -

 6.8 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(

 9.7 9.8 9.7 9.7 9.5 9.0  = التتلفة )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 7.3 5.9 5.9  = الزمن )بالسنوات(

 7.5 7.5 7.5 7.5 8.9 8.9  = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

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

 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   8.0 (2) 7.9 (3) 7.7 (5) 7.8 (4) 7.9 (4) 7.7 (4)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.4 6.4 6.2 6.2 6.7 6.5 . حجم الجهاز الحكومي1

  [37.3]0.8 [40.7]0.6 [39.5]0.2 [37.2]0.8 [32.8]2.1 [33.8] 1.8 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات   . 
 المحلي

7.1 [11.1] 7.8[8.5] 7.0 [11.4] 7.7 [8.8]  7.9 [8.1] 7.9 [8.1]  

  7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  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

 7.5 7.6 8.0 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 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 6.7 6.7 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 العقارات . القيود التنظيمية على بيع 

 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  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.6 6.8 6.8 5.9 5.9 6.0 6.0 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 3.7 4.4 4.4 1.8 1.8 1.8  القضائيةجود  العمليات  -

 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  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  9.6 9.6 9.6 9.0 9.4 9.8 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [3.4] 9.3 [2.8] 9.4 [3.7] 9.3 [9.7] 8.1 [4.8] 9.5 [-1.1] 9.8 أ. النمو النقدي

 [0.2] 9.9 [0.9]9.7 [1.0]9.6 [1.0] 9.6 [2.9] 8.8 [1.4]9.5 [1.1] 9.6  . االنحراف المعياري للتضخم

 [3.2] 9.4 [3.3]9.3 [2.9]9.4 [2.7] 9.5 [4.5] 9.1 [4.1]9.2 [0.9] 9.8  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  7.3 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 . حرية التجارة الخارجية4

  8.8 8.9 8.9 8.8 8.8 8.9 أ. الضرائ  على 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[0.6] 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  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  3.1 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6  . الضوابط الرأسمالية

  7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 8.1 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  7.7 7.5 7.5 7.1 6.9 8.1 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ملتية البنوك -

  6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 8.0 البنوك اكجنبية منافسة -

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -
 السالبة

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

 4.8 4.8 4.1 4.1 5.3 4.5 4.5 الحصول على ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 7.5 7.5 6.3 6.3 6.7 5.0  = مؤشر المعلومات االئتمانية

  7.8 8.3 8.3 8.3 8.7 8.7  . اللوائح 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 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  7.2 7.2 7.2 7.2 8.9 8.9 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

  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 -

 6.9 7.1 7.1 7.1 7.3 7.3 7.3  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 7.7 8.2 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9 شرتة تجاريةتيسيإ  -

 3.8 4.1 4.1 4.1 3.5 3.5  = عدد اإلجرا ات

 7.0 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4  = المد  الزمنية )باكيام(

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

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

 9.7 9.8 9.8 9.9 10.0 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  = الزمن )بالسنوات(

 8.8 8.8 8.8 8.8 10.0 10.0  = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 3.6 3.5 3.5 3.5 4.1 4.1  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 لبنــان
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   7.7(6) 7.5(6) 7.8(4) 7.7(5) 7.7(5) 7.6(5)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  8.6 8.4 8.5 9.2 8.8 8.3 . حجم الجهاز الحكومي1

  [17.2]6.7 [18.4]6.4 [17.5] 6.6 [12.3] 8.2 [15.0] 7.4 [17.1] 6.7 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [9.6] 7.5 [10.0]7.4 [10.5] 7.3 [5.2] 8.7 [8.9]7.7 [5.5] 8.7  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [20]10.0 [20]10.0 [20] 10.0 [20] 10.0 [20]10.0 [20] 10.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 6.0 6.0 6.0 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 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

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 التنظيمية على بيع العقارات . القيود 

 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  الزمن )باكيام( -

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.0 5.8 5.8 6.4 6.4 6.4 6.4 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 3.7 3.0 3.0 4.8 4.8 4.8  جود  العمليات 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  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  9.3 9.6 9.2 9.1 9.4 9.3 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [1.4] 9.7 [2.7] 9.5 [5.0] 9.0 [7.6] 8.5 [6.0] 8.8 [7.1] 8.6 أ. النمو النقدي

 [4.2] 8.3 [4.6]8.2 [2.5]9.0 [2.3] 9.1 [3.5] 8.6 [2.3]9.1 [2.3] 9.1  . االنحراف المعياري للتضخم

 [0.8-] 9.8 [3.7-]9.3 [0.7]9.9 [5.5]8.9 [4.0] 9.2 [0.7-]9.9 [1.8] 9.6  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  6.5 6.5 6.2 6.2 6.0 7.3 . حرية التجارة الخارجية4

  8.0 7.8 7.2 7.1 6.4 7.9 أ. الضرائ  على 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] 9.3[1.0] 9.5 [0.8]  

  [5.6] 8.9 [5.7]8.9 [6.3] 8.7 [6.3] 8.7 [7.1]8.6 [7.2] 8.6 متوسط سعر التعريفة -

  [11.0]5.6 [11.6]5.3 [15.3] 3.9 [15.3] 3.9 [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 [0.0]10.0 [0.0] 10.0  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.8  . الضوابط الرأسمالية

  7.9 8.2 8.2 8.1 7.3 7.2 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  8.4 8.3 8.3 8.7 8.5 8.2 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

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

 4.8 4.8 4.1 4.1 5.7 4.8 4.8 الحصول على ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 7.5 7.5 6.3 6.3 8.3 6.7  = مؤشر المعلومات االئتمانية

  7.6 8.5 8.5 8.5 6.7 6.7  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  6.8 8.5 8.5 8.5 8.3 8.3 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

  6.0 7.0 7.0 7.0 7.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 9.5 10.0 10.0 10.0 7.5  

  10.0 10.0 10.0 10.0 3.0 3.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 7.6 7.7 7.8 7.8 7.2 6.8 6.7  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.8 9.1 9.2 9.2 9.2 8.5 8.4 تيسيإ شرتة تجارية -

 6.5 7.6 8.2 8.2 8.2 7.6  = عدد اإلجرا ات

 9.4 9.4 9.7 9.7 9.7 7.8  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.5 9.6 9.1 9.1 9.1 8.7  = التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

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

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 

 6.3 6.3 6.3 6.3 5.2 5.2 5.1 إغهق شرتة تجارية -

 7.3 7.3 7.3 7.3 6.3 6.3  = الزمن )بالسنوات(

 8.1 8.1 8.1 8.1 7.2 7.2  = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 3.5 3.5 3.5 3.5 2.1 2.0  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 44     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 اــليبي
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه      5.7 [18] 5.7 [19] 4.8 [21]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 . حجم الجهاز الحكومي1

  [55.5]0.0 [59.0]0.0 [42.3]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  المحلي

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

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

 5.7 5.8 5.8 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  . سهمة النظام القانوني

         . القيود التنظيمية على بيع العقارات

        عدد اإلجرا ات -

        الزمن )باكيام( -

        التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.4 5.6 5.6 6.0    د. اإلنفاا القانوني للعقود

 1.5 1.9 1.9 3.4    جود  العمليات القضائية -

 5.7 5.7 5.7 5.7    الزمن )باكيام( -

 9.0 9.0 9.0 9.0    التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  7.1 7.7 7.8 7.3 5.9 5.4 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [11.7] 7.7 [7.2]8.6 [5.5] 8.9 [19.0]6.2 [19.0]6.2 [19.0] أ. النمو النقدي

  [5.5] 7.8 [5.5]7.8 [5.6] 7.8 [3.7] 8.5 [5.2]7.9 [6.3] 7.5  . االنحراف المعياري للتضخم

  [9.8] 8.0 [2.4] 9.5 [2.6] 9.5 [2.8] 9.4 [2.7]9.5 [9.8-] 8.0  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  3.0 6.3 6.3 7.0 6.0 4.5 . حرية التجارة الخارجية4

  8.3 8.3 8.0 9.5 8.0 7.7 أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

8.8[1.8] 9.4[1.0] 9.1[1.4] 9.2[1.3] 9.9[0.1] 9.9[0.1]  

  [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    االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [246.1]0.0 [135.2]0.0 [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  . الضوابط الرأسمالية

  4.9 5.1 5.3    . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  3.3 3.3 3.3    أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  0.0 0.0 0.0 0.0   ملتية البنوك -

        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 0.0    الحصول على ائتمان -

 0.0 0.0 0.0 0.0    = مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 0.0    = مؤشر المعلومات االئتمانية

  7.4 7.9 8.4     . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  7.2 8.3 8.3    مؤشر صعوبة التوظيف -

  6.0 6.0 8.0    مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  6.2 7.1 7.1    مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

  8.0 8.0 8.0    = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

العمل )اكسابيع مدفوعة = تتاليف الفصل من 
 اكجر(

   6.3 6.3 4.4  

  10.0 10.0 10.0 1.0 1.0 1.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

 4.1 4.2 4.2 4.2     . اللوائح المنظمة للنشاط 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    )باكيام(= المد  الزمنية 

 9.6 9.7 9.8 9.8    = التتلفة )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(

        = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 0.0 0.0 0.0 0.0    = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 45     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 موريتانيـا

 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   6.6(10) 6.5(11) 5.4(18) 5.9(16) 6.0(17) 6.3(16)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  4.7 3.3 3.4 2.9 6.2 6.4 . حجم الجهاز الحكومي1

  [29.8] 3.0 [29.8] 3.0 [29.1] 3.2 [27.9] 3.6 [27.9] 3.6  [26.1] 4.1 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

  6.0 2.0 2.0 0.0 10.0 10.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [40] 5.0 [40] 5.0 [40] 5.0 [40] 5.0 [40] 5.0 [40] 5.0 اكقصى لمعدل الضريبة الهامشيد. الحد 

 5.4 5.5 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 3.3 4.2 4.2 3.3    . سهمة النظام القانوني

 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.6 8.6  . القيود التنظيمية على 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  الزمن )باكيام( -

 8.5 8.5 8.5 8.5 8.3 7.8  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 6.3 6.5 6.5 6.7 6.7 6.5 6.5 للعقودد. اإلنفاا القانوني 

 1.5 2.2 2.2 2.7 2.7 2.5  جود  العمليات 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  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  8.3 8.1 7.9 6.5 7.3 7.9 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [5.3] 8.9 [7.2] 8.6 [8.9] 8.2 [10.0] 8.0 [10.0] 8.0 [10.0] 8.0 النمو النقديأ. 

  [2.0] 9.2 [1.1] 9.6 [1.6] 9.4 [2.1] 9.2 [3.7] 8.5 [1.9] 9.2  . االنحراف المعياري للتضخم

  [0.5] 9.9 [3.5] 9.3 [4.1] 9.2 [6.3] 8.7 [12.1] 7.6 [3.9] 9.2  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  7.0 7.0 7.1 6.3 6.3 6.2 . حرية التجارة الخارجية4

  7.8 7.8 8.0 8.0 8.0 7.8 أ. الضرائ  على 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 [12.0] 7.6 [9.6] 8.1 [9.6] 8.1 [10.7] 7.9 [10.7] 7.9 متوسط سعر التعريفة -

  [7.1] 7.2 [7.1] 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 السوق السودا  . أسعار الصرف في 

  3.3 3.3 3.3 1.0 0.8 0.8  . الضوابط الرأسمالية

  5.9 5.7 5.4 5.7 5.3 4.8 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.4 6.0 6.0 6.4 5.7 5.7 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  8.0 8.0 8.0 8.0   ملتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

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

 2.9 2.3 1.0 1.0 2.3 2.3 2.3 الحصول على ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 3.8 2.5 0.0 0.0 1.7 1.7  = مؤشر المعلومات االئتمانية

  6.6 6.6 6.1 6.4 6.7 5.4  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  4.4 4.4 4.4 5.6 3.3 1.1 مؤشر صعوبة التوظيف -

  10.0 10.0 8.0 8.0 6.0 4.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  7.0 7.0 7.0 7.0 7.6 6.6 العملمؤشر التزمت في عمليات الفصل من  -

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 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 4.6 4.5 4.2 4.2 3.4 3.4  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 9.1 9.3 9.0 8.5 8.5 6.8 6.8 تيسيإ شرتة تجارية -

 7.1 7.6 7.1 5.9 5.9 4.7  = عدد اإلجرا ات

 9.7 9.7 9.7 9.2 9.2 6.0  = المد  الزمنية )باكيام(

 9.8 9.8 9.8 9.4 9.6 8.3  = التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

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

 8.3 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إغهق شرتة تجارية -

        = الزمن )بالسنوات(

        = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 46     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 المغـرب
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   6.3(13) 6.4 (12) 6.4 (13) 6.5(14) 6.5 (13) 6.5 (14)ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  5.9 5.9 5.9 6.3 6.7 6.4 . حجم الجهاز الحكومي1

  [24.8]4.4 [24.8]4.4 [24.8]4.5  [23.4]4.9 [24.5]4.6 [23.4]4.9 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [10.4]7.3 [10.4]7.3 [11.4]7.0 [7.4]8.1 [6.5]8.4 [5.3]8.7  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

  8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 8.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [44]4.0 [44]4.0 [44]4.0 [44]4.0 [44]4.0 [44]4.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 7.2 7.4 7.3 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 أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 6.7 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 10.0  . سهمة النظام القانوني

 8.4 8.6 8.1 8.0 8.0 8.4 8.5  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 7.5 8.0 6.5 6.5 6.5 8.0  عدد اإلجرا ات -

 9.8 9.7 9.6 9.2 9.2 9.5  الزمن )باكيام( -

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.4 7.7  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 7.0 7.0 7.0 6.7 6.7 6.5 6.5 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 4.8 4.8 4.8 4.1 4.1 4.1  جود  العمليات 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  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  7.3 7.4 7.3 7.0 7.0 6.9 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [0.7] 9.9 [0.5] 9.9 [0.5] 9.9 [7.1] 8.6 [7.2] 8.6 [7.0] 8.6 أ. النمو النقدي

 [0.6]9.8 [0.6]9.8 [0.5]9.8 [0.4] 9.8 [1.3] 9.5 [0.8]9.7 [1.1] 9.6  . االنحراف المعياري للتضخم

 [1.6]9.7 [1.6]9.7 [0.4]9.9 [1.9] 9.6 [1.0] 9.8 [1.0]9.8 [2.8] 9.4  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  5.8 5.9 5.6 5.4 5.0 4.6 . حرية التجارة الخارجية4

  6.8 6.8 6.1 5.5 4.7 4.3 أ. الضرائ  على 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]  

  [11.6] 7.7 [11.2]7.8 [12.9] 7.4 [18.1] 6.4 [19.4]6.1 [27.7] 4.5 التعريفة متوسط سعر -

  [16.6] 3.4 [16.0]3.6 [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  . الضوابط الرأسمالية

  6.1 6.1 6.2 5.9 5.7 5.6 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.9 6.9 6.9 5.9 5.8 6.1 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 5.0 ملتية 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 -

 5.4 4.8 4.8 4.8 5.7 2.3 2.3 الحصول على ائتمان -

 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0  = مؤشر الحقوق القانونية

 8.8 7.5 7.5 7.5 8.3 1.7  االئتمانية= مؤشر المعلومات 

  3.5 3.8 3.5 3.8 3.3 3.6  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 مؤشر صعوبة التوظيف -

  8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -

  5.1 5.1 5.1 5.1 6.3 7.2 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

  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 7.7 7.6 8.1 8.0 7.8 7.2  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 9.6 9.6 9.4 9.4 9.2 8.9 7.8 شرتة تجاريةتيسيإ  -

 8.8 8.8 8.2 8.2 7.6 7.6  = عدد اإلجرا ات

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5  = المد  الزمنية )باكيام(

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

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.6  = الحد اكدنى لرأإ المال )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

 5.8 5.8 5.8 6.8 6.8 6.7 6.7 إغهق شرتة تجارية -

 6.8 6.8 6.8 8.5 8.5 8.5  = الزمن )بالسنوات(

 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7  = التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 3.0 3.0 3.0 4.1 4.1 3.8  = معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 47     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 ُعمـان

 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   7.8[3] 7.5[6] 7.6 [6] 7.7 [5] 7.7 [5] 7.4[8]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  4.5 4.5 4.6 5.2 4.9 5.0 . حجم الجهاز الحكومي1

  [45.3]0.0 [47.2]0.0 [41.5] 0.0 [36.2] 1.1 [40.5]0.0 [39.5] 0.1 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [7.3] 8.1 [7.3] 8.1 [6.2] 8.4 [1.8] 9.6 [2.7]9.4 [1.7] 9.7  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [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 8.0 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 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

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 بيع العقارات . القيود التنظيمية على 

 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  عدد اإلجرا ات -1

 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8  الزمن )باكيام( -2

 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -3

 6.6 6.5 6.5 5.9 5.9 5.9 5.9 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 3.7 3.3 3.3 1.6 1.6 1.6  العمليات القضائيةجود   -1

 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4  الزمن )باكيام( -2

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -3

  9.5 9.5 9.6 8.7 9.5 9.7 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [6.2]8.8 [6.0]8.8 [4.6] 9.1 [16.0] 6.8 [6.8]8.6 [3.2] 9.4 أ. النمو النقدي

  [1.6]9.4 [1.3]9.5 [1.1] 9.5 [3.8] 8.5 [1.0]9.6 [1.0] 9.6  . االنحراف المعياري للتضخم

  [0.1]10.0 [1.0]9.8 [1.2] 9.8 [3.2] 9.4 [1.9]9.6 [0.3-] 9.9  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  7.8 8.2 8.1 7.9 8.1 8.6 . حرية التجارة الخارجية4

  8.1 8.8 8.6 7.9 7.7 9.1 أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -1
 التجاري(

9.5 [0.8] 9.4[0.8] 9.4 [0.9] 9.4 [0.9] 9.6 [0.6] 9.6[0.6]  

  [5.5]8.9 [4.7] 9.1 [4.7] 9.1 [5.5] 8.9 [3.8]9.2 [8.0] 8.4 متوسط سعر التعريفة -2

  [10.7]5.7 [6.0] 7.6 [7.1] 7.2 [11.4] 5.4 [14.0]4.4 [1.2] 9.5 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -3

 [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 5.8 5.8 5.8 6.7 6.7  . الضوابط الرأسمالية

  7.1 8.1 8.3 8.4 7.3 7.7 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  8.1 8.1 8.1 7.4 6.7 7.9 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ملتية البنوك -1

  8.0 8.0 8.0 6.0 3.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -2

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -3

 4.3 4.3 4.3 4.3 3.7 3.7 3.7 الحصول على ائتمان -4

 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0  أ( مؤشر الحقوق القانونية

 7.5 7.5 7.5 7.5 3.3 3.3  المعلومات االئتمانية ( مؤشر 

  5.2 8.2 8.7 10.0 7.9 7.9  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  8.9 8.9 8.9 10.0 5.6 5.6 مؤشر صعوبة التوظيف -1

  2.0 4.0 6.0 10.0 6.0 6.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -2

  0.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -3

  0.0 10.0 10.0 10.0 10.0  أ( 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 الخدمة العسترية اإللزامية -4

 8.1 8.0 8.0 8.0 7.9 7.3 7.3  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 9.6 9.4 9.4 9.4 9.3 8.1 8.1 تيسيإ شرتة تجارية -1

 8.5 8.2 8.2 8.2 8.2 5.3  أ( عدد اإلجرا ات

 9.8 9.8 9.8 9.7 9.5 8.4   ( المد  الزمنية )باكيام(

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9   ( التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

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

 8.7 9.4 9.6 9.6 9.5 10.0 

 6.7 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 إغهق شرتة تجارية -2

 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3  أ( الزمن )بالسنوات(

 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6   ( التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 4.1 4.1 4.1 4.0 3.8 3.7   ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 48     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 األراضـي الفلسطينيـة

 2002 2005 2010  2013 2014 2015 2016 

 االتجاه      7.6[8] 7.5[8] 7.5[7]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  8.0 8.2 8.2 8.2   . حجم الجهاز الحكومي1

  [22.2]5.2 [22.7]5.1 [23.3] 4.9 [23.0] 5.0 [21.2]5.5 [22.5]5.1 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [1.7]9.7 [1.7]9.7 [1.5]9.7 [1.5]9.7 [2.5]9.5   . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

  7.0 8.0 8.0 8.0    . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [20]10.0 [20] 10.0 [20] 10.0 [15] 10.0 [20]10.0 [20] 10.0 د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 5.4 5.8 5.8 6.2 6.7   . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 4.2 4.2 4.2 5.0 5.8   أ. التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسية

 3.3 4.2 4.2 5.0 5.8    . سهمة النظام القانوني

 8.5 8.5 8.3 8.3 8.8 8.6 8.6  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0  عدد اإلجرا ات -1

 9.5 9.5 9.4 9.4 9.5 9.3  الزمن )باكيام( -2

 9.0 9.0 9.0 9.0 9.8 9.6  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -3

 5.8 6.3 6.4 6.4 6.4 6.0 6.0 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 1.5 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2  القضائيةجود  العمليات  -1

 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 5.6  الزمن )باكيام( -2

 9.0 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -3

  9.8 9.6 9.8 8.9   . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [2.2]9.6 [4.2]9.2 [0.8]9.8 [11.9]7.6 [4.0-]9.2 [0.9]9.8 أ. النمو النقدي

  [0.7]9.7 [0.9] 9.7 [0.7] 9.7 [3.2] 8.7    . االنحراف المعياري للتضخم

  [1.4]9.7 [1.7] 9.7 [1.7] 9.7 [3.7] 9.3 [4.1] 9.2   . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  8.0 7.7 7.8 8.2 8.9 9.4 التجارة الخارجية. حرية 4

  7.8 7.8 7.9 7.1 7.5 9.6 أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -1
 التجاري(

 8.7[2.0] 8.7[2.0] 8.7[2.0] 8.5[2.3] 8.5[2.3]  

  [4.6]9.1 [4.6] 9.1 [4.6] 1.9 [6.4] 8.7 [2.7]9.5 [2.0] 9.6 متوسط سعر التعريفة -2

  [10.2]5.9 [10.5]5.8 [10.0] 6.0 [15.5] 3.8 [14.1]4.4  االنحراف المعياري كسعار التعريفة -3

 [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 

  6.2 5.4 5.4 7.7 9.2 8.5  . الضوابط الرأسمالية

  6.2 6.1 6.1 6.1 5.6 5.6 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  8.3 8.1 8.1 7.5 5.8 5.8 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0 10.0   ملتية البنوك -1

        منافسة البنوك اكجنبية -2

الفائد  الحقيقية ضوابط أسعار الفائد /أسعار  -3
 السالبة

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

 5.0 5.0 4.4 4.4 2.5 1.7 1.7 الحصول على ائتمان -4

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   أ( مؤشر الحقوق القانونية

 10.0 10.0 8.8 8.8 5.0    ( مؤشر المعلومات االئتمانية

  6.1 6.1 6.1 7.0 7.6 7.6  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  3.3 3.3 3.3 6.7 6.7 6.7 مؤشر صعوبة التوظيف -1

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -2

  5.3 5.3 5.3 5.3 7.7 7.7 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -3

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  أ( مؤشر صعوبة الفصل من العمل

)اكسابيع مدفوعة   ( تتاليف الفصل من العمل
 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

 4.0 4.1 4.1 4.1 3.9 3.4 3.4  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.1 8.2 8.2 8.2 7.7 6.7 6.7 تيسيإ شرتة تجارية -1

 5.0 5.9 5.9 5.9 4.7 4.1  أ( عدد اإلجرا ات

 7.9 7.9 7.9 7.9 7.7 5.5   ( المد  الزمنية )باكيام(

 9.4 9.0 9.0 9.0 8.9 9.0   ( التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

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

 8.3 9.6 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 -2

        أ( الزمن )بالسنوات(

         ( التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 49     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 قـطـــر
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   7.8 [3] 7.7 [4] 7.5 [7] 7.7 [5] 7.6 [7] 7.6[5]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 . حجم الجهاز الحكومي1

  [47.0]0.0 [49.5]0.0 [49.4] 0.0 [46.4] 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  المحلي

  6.0 6.0 6.0 6.0 7.0   . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [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 7.5 7.5 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 التدخل العستري في سياد  القانون والحيا  السياسيةأ. 

 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  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0   عدد اإلجرا ات -1

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9   الزمن )باكيام( -2

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9   التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -3

 5.7 5.9 5.9 6.4 6.4 6.4 6.4 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 1.1 1.9 1.9 3.4 3.4   جود  العمليات القضائية -1

 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6   الزمن )باكيام( -2

 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3   المطلوبة(التتلفة )نسبة من القيمة  -3

  9.7 9.3 9.2 8.2 8.2 8.9 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [3.4]9.3 [7.0]8.6 [6.7]8.7 [15.3]6.9 [20.1]6.0 [20.1]6.0 أ. النمو النقدي

 [0.6]9.7 [0.7]9.7 [2.3] 9.1 [3.4] 8.6 [9.5] 6.2 [3.7]8.5 [1.0] 9.6  . االنحراف المعياري للتضخم

 [2.9]9.4 [1.9]9.6 [3.1] 9.4 [3.1] 9.4 [2.4-] 9.5 [8.8]8.2 [0.2] 10.0  . 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

  8.5 8.6 8.6 8.3 9.2 9.2 التجار  الخارجيةأ. الضرائ  على 

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -1
 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 [4.7] 9.1 [5.0] 9.0 [4.1]9.2 [4.1] 9.2 متوسط سعر التعريفة -2

  [7.0]7.2 [6.5] 7.4 [6.5] 7.4 [8.3] 6.7   كسعار التعريفةاالنحراف المعياري  -3

 [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 7.7 7.7  . الضوابط الرأسمالية

  6.9 7.1 7.7 7.6 7.4 7.4 التجاري. تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط 5

  6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ملتية البنوك -1

        منافسة البنوك اكجنبية -2

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -3
 السالبة

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2 3.2 3.2 الحصول على ائتمان -4

 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0   أ( مؤشر الحقوق القانونية

 6.3 6.3 6.3 6.3 3.3    ( مؤشر المعلومات االئتمانية

  6.6 7.1 8.9 8.9 8.0 8.0  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -1

  4.0 6.0 8.0 8.0 4.0 4.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -2

  7.4 7.4 7.4 7.4 8.0 8.0 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -3

  10.0 10.0 10.0 10.0 8.0  أ( مؤشر صعوبة الفصل من العمل

 ( تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 8.1 4.8 4.8 4.8 4.8  

  5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -4

 7.5 8.0 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.9 9.0 9.0 9.0 8.9 9.3 9.3 تيسيإ شرتة تجارية -1

 6.2 6.5 6.5 6.5 6.5   أ( 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    ( التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

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

  9.8 9.9 9.9 9.9 10.0 

 6.0 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 إغهق شرتة تجارية -2

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   أ( الزمن )بالسنوات(

 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2   من الممتلتات( ( التتلفة )نسبة 

 3.3 6.1 6.0 6.0 5.7    ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(

 
 هبـوط             ابات/ غموض  صعود                        2016اكولية لعام  يعتمد االتجاه في اكساإ على البيانات

 



 50     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 السعوديـة
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   7.2 [8] 7.2 [8] 7.0 [9] 7.0 [10] 7.0 [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 . حجم الجهاز الحكومي1

  [42.0]0.0 [44.8]0.0 [42.8] 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  المحلي

  2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 [0.0]10.0 الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشيد. 

 8.1 8.2 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 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 . 

 9.7 9.7 9.3 9.3 9.8 9.5 9.5  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 9.0 9.0 8.0 8.0 9.5 8.5  عدد اإلجرا ات -1

 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0  الزمن )باكيام( -2

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -3

 6.2 6.7 6.5 6.4 6.2 6.1 6.1 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 3.0 4.4 4.4 4.1 3.4 3.2  جود  العمليات القضائية -1

 6.5 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1  الزمن )باكيام( -2

 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -3

  9.4 9.4 9.4 8.9 9.4 9.6 نقد مستقر. إمكانية الحصول على 3

  [6.6]8.7 [6.9] 8.6 [6.3] 8.7 [11.4] 7.7 [8.9]8.2 [6.7] 8.7 أ. النمو النقدي

 [0.6]9.8 [1.4]9.4 [1.4]9.4 [1.3] 9.5 [2.8] 8.9 [0.7]9.7 [0.7] 9.7  . االنحراف المعياري للتضخم

 [3.5]9.3 [2.2]9.6 [2.7] 9.5 [3.5] 9.3 [5.3] 8.9 [0.7]9.9 [0.2] 10.0  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  6.6 6.7 6.6 6.7 6.9 7.0 . حرية التجارة الخارجية4

  8.4 8.5 8.4 8.6 9.1 8.8 أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع العائد  -1
 التجاري(

8.9[1.7] 9.2[1.2] 9.4[0.9] 9.4[0.9] 9.4[0.9] 9.4[0.9]  

  [5.1]9.0 [5.1]9.0 [4.8] 9.0 [4.8] 9.0 [4.8]9.0 [6.3] 8.7 متوسط سعر التعريفة -2

  [7.6]7.0 [7.3] 7.1 [8.3] 6.7 [6.6] 7.4   االنحراف المعياري كسعار التعريفة -3

 [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  . الضوابط الرأسمالية

  6.8 6.9 6.9 7.2 6.9 6.5 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  8.0 8.0 8.0 8.4 8.0 7.0 لسوق االئتمانأ. اللوائح المنظمة 

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 ملتية البنوك -1

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -2

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -3
 السالبة

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

 6.0 6.0 6.0 6.0 7.5 6.2 2.0 الحصول على ائتمان -4

 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 4.0  أ( مؤشر الحقوق القانونية

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.3   ( مؤشر المعلومات االئتمانية

  8.3 8.3 8.3 8.3 9.2 9.2  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -1

  6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 ساعات العملمؤشر التزمت في  -2

  7.2 7.2 7.2 7.2 8.9 8.9 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -3

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  أ( 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 اإللزاميةالخدمة العسترية  -4

 4.1 4.2 4.4 4.4 4.8 3.4 3.3  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.1 8.3 8.7 8.7 9.6 6.8 6.6 تيسيإ شرتة تجارية -1

 3.2 4.1 5.9 5.9 8.8 3.5  أ( عدد اإلجرا ات

 9.3 9.2 9.1 9.1 9.9 6.9   ( المد  الزمنية )باكيام(

 10.0 10.0 10.0 9.9 9.9 9.2  التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد( ( 

د(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 -2

        أ( الزمن )بالسنوات(

         ( التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 51     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 الصومال 
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه        7.1 [9]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  8.5 8.5 8.5    . حجم الجهاز الحكومي1

  [4.9] 10.0 [5.1] 10.0 [3.7] 10.0    الحتومي العامأ. حجم اإلنفاق االستههتي 

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

         . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [3.5] 7.0 [3.5] 7.0 [3.5] 7.0 [3.5] 7.0   د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 4.2 4.2 1.3 1.3 1.3 1.3 2.5 االقتصادي وحقوق الملكية. القانون التجاري 2

 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

 8.5 8.5       . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 8.0 8.0      عدد اإلجرا ات -

 8.0 8.0      الزمن )باكيام( -

 9.5 9.5      التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -

 5.9 5.9      د. اإلنفاا القانوني للعقود

 1.9 1.9      جود  العمليات القضائية -

 6.5 6.5      الزمن )باكيام( -

 9.3 9.3      التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -

  7.4 9.9 9.6    إمكانية الحصول على نقد مستقر. 3

        أ. النمو النقدي

         . االنحراف المعياري للتضخم

  [1.4] 9.7 [1.3] 9.7 [4.5] 9.1     . التضخم خهل السنوات اكخير 

  5.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  9.7 9.6 6.3 5.0 5.0 5.0 التجارة الخارجية. حرية 4

  9.0 8.9 8.9    أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -
 التجاري(

   8.9 [1.6] 8.9 [1.7] 9.0 [1.6]  

        متوسط سعر التعريفة -

        االنحراف المعياري كسعار التعريفة -

 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [267.5] 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  . الضوابط الرأسمالية

  5.8      . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  5.0      أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  10.0 10.0 10.0    ملتية البنوك -

        منافسة البنوك اكجنبية -

        ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -

  0.0 0.0      الحصول على ائتمان -

  0.0 0.0     = مؤشر الحقوق القانونية

  0.0 0.0     = مؤشر المعلومات االئتمانية

   8.6     اللوائح المنظمة لسوق العمل . 

   10.0     مؤشر صعوبة التوظيف -

   8.0     مؤشر التزمت في ساعات العمل -

   6.3     مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -

   10.0     = مؤشر صعوبة الفصل من العمل

= تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

    2.5   

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -

  3.8 3.8      . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

  7.6 7.6     تيسيإ شرتة تجارية -1

  5.9 5.9     أ( عدد اإلجرا ات

  6.6 6.6      ( المد  الزمنية )باكيام(

  7.9 7.9      ( التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

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

    10.0 10.0  

  0.0 0.0     إغهق شرتة تجارية -2

        أ( الزمن )بالسنوات(

         ( التتلفة )نسبة من الممتلتات(

  0.0 0.0      ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 52     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 السـودان
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه    5.8 [15] 6.3 [14] 5.9 [16] 6.1[16] 6.1 [18]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  10.0 9.8 9.7 7.8 6.9  . حجم الجهاز الحكومي1

  [5.8]10.0 [7.8]9.5 [9.1]9.1 [14.3]7.5 [17.0]6.8 [13.5]7.8 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

         . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

  10.0 10.0 10.0 8.0 7.0   . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [15]10.0 [15] 10.0 [15] 10.0    د. الحد اكقصى لمعدل الضريبة الهامشي

 4.5 4.6 4.6 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 8.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  عدد اإلجرا ات -1

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9  الزمن )باكيام( -2

 9.2 9.2 9.1 9.1 9.0 8.8  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -3

 5.1 5.3 5.3 5.1 5.1 5.0 5.0 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 1.1 1.9 1.9 1.1 1.1 0.9  جود  العمليات القضائية -1

 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8  الزمن )باكيام( -2

 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -3

  6.2 5.0 5.2 7.1 6.9 6.6 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [16.9]6.6 [17.7]6.5 [19.0]6.2 [14.5] 7.1 [25.7]4.9 [23.5] 5.3 أ. النمو النقدي

  [9.0]6.4 [10.3] 5.9 [11.1] 5.6 [3.1] 8.7 [1.5]9.4 [5.4] 7.8  . االنحراف المعياري للتضخم

  [16.9]6.6 [36.9]2.6 [30.0] 4.0 [13.2] 7.4 [8.5]8.3 [8.3] 8.3  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  3.6 5.4 4.5 7.2 5.8 5.7 . حرية التجارة الخارجية4

  4.6 4.6 4.6 5.5 5.7 5.2 أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -1
 التجاري(

4.7[8.0] 5.6[6.6] 6.6[5.1] 4.4[8.5] 4.4[8.5] 4.4[8.5]  

  [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 -2

  [15.9]3.6 [15.9] 3.6 [15.9] 3.6 [15.1] 4.0   االنحراف المعياري كسعار التعريفة -3

 [148.8]0.0  [63.9]0.0 [23.0]5.4 [36.6] 2.7 [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  . الضوابط الرأسمالية

  6.0 5.7 5.8 4.9 5.0 4.6 تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري. 5

  5.6 4.9 4.9 5.9 5.9 4.5 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 ملتية البنوك -1

  3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 منافسة البنوك اكجنبية -2

الفائد  الحقيقية ضوابط أسعار الفائد /أسعار  -3
 السالبة

 10.0 10.0 7.0 7.0 10.0  

 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 الحصول على ائتمان -4

 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0  أ( مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   ( مؤشر المعلومات االئتمانية

  4.9 4.9 5.1 4.7 5.0 5.2  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  7.2 7.2 8.3 7.2 6.1 6.1 مؤشر صعوبة التوظيف -1

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -2

  4.3 4.3 4.3 3.8 5.9 5.9 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -3

  6.0 6.0 6.0 5.0 5.0  أ( مؤشر صعوبة الفصل من العمل

)اكسابيع مدفوعة  ( تتاليف الفصل من العمل 
 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 -4

 7.3 7.4 7.4 7.4 4.2 4.1 4.1  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.2 8.4 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 تيسيإ شرتة تجارية -1

 5.0 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  أ( عدد اإلجرا ات

 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2   ( المد  الزمنية )باكيام(

 9.7 9.8 9.7 9.8 9.6 9.2   ( التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

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

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 6.4 6.4 6.4 6.5 0.0 0.0 0.0 إغهق شرتة تجارية -5

 8.3 8.3 8.3 8.3    الزمن )بالسنوات( أ(

 7.5 7.5 7.5 7.5     ( التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 3.4 3.4 3.4 3.6 0.0 0.0   ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 53     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

 الجمهورية العربية السورية 
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   5.5 [15] 5.7[16] 6.1 [16] 4.8 [21] 5.1[21] 4.6 [22]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.7 6.7 6.7 7.0 5.6 4.9 . حجم الجهاز الحكومي1

  [16.8]6.8 [16.8]6.8 [16.8]6.8 [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   المحلي . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  

  2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [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

 5.5 5.6 5.6 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

 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.1 6.1  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5  عدد اإلجرا ات -1

 9.5 9.8 9.8 9.8 9.8 9.7  الزمن )باكيام( -2

 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.0  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -3

 4.9 5.2 5.2 4.7 4.7 4.7 4.7 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 1.5 2.2 2.2 0.7 0.7 0.7  جود  العمليات القضائية -1

 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3  الزمن )باكيام( -2

 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -3

  3.3 3.3 3.3 6.3 6.3 7.8 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

     [8.5]8.3 [10.7]7.9 [12.9]7.4 أ. النمو النقدي

 0.0 [5.4] 7.8 [2.8]8.9 [2.8] 8.9  . االنحراف المعياري للتضخم
[117.3] 

0.0[166.0] 0.0[194.6] 0.0[243.7] 

 0.0 [4.4] 9.1 [7.2]8.6 [0.1-]10.0  . التضخم خهل السنوات اكخير 
[274.3] 

0.0[354.4] 0.0[481.9] 0.0[693.5] 

  10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5.0 د. حرية امتهك حسابات مصرفية بالعمهت اكجنبية

  2.0 4.6 3.1 5.7 5.5 3.5 . حرية التجارة الخارجية4

  5.2 5.2 5.2 6.2 5.4 5.2 أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -1
 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 [16.5] 6.7 [14.2] 7.2 [19.6]6.1 [19.6] 6.1 متوسط سعر التعريفة -2

  [23.4]0.6 [23.4] 0.6 [23.4] 0.6 [17.0] 3.2 [20.3]1.9 [20.3] 1.9 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -3

 [142.7]0.0 [77.7]0.0 [10.7]7.9 [34.1] 3.2 [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  . الضوابط الرأسمالية

  5.6 5.5 5.7 5.7 5.3 5.5 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  4.2 3.9 4.2 4.7 4.8 5.3 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  2.0 2.0 2.0 2.0   ملتية البنوك -1

  6.0 6.0 6.0    منافسة البنوك اكجنبية -2

الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية ضوابط أسعار  -3
 السالبة

10.0 9.0 10.0 7.0 6.0 7.0  

 1.8 1.8 1.8 1.8 2.2 0.5 0.5 الحصول على ائتمان -4

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  أ( مؤشر الحقوق القانونية

 2.5 2.5 2.5 2.5 3.3 0.0   ( مؤشر المعلومات االئتمانية

  5.3 5.0 5.3 5.0 5.3 5.6  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  7.2 6.1 7.2 6.1 8.9 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -1

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -2

  8.0 8.0 8.0 8.0 6.4 6.4 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -3

  6.0 6.0 6.0 6.0 5.0  أ( مؤشر صعوبة الفصل من العمل

الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة  ( تتاليف 
 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 -4

 7.1 7.2 7.5 7.5 7.4 5.7 5.7  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.9 9.0 9.0 9.0 8.8 5.4 5.4 تيسيإ شرتة تجارية -5

 6.8 7.1 7.1 7.1 7.1 4.1  أ( عدد اإلجرا ات

 9.3 9.5 9.5 9.5 9.5 8.0   ( المد  الزمنية )باكيام(

 9.9 9.9 9.8 9.9 9.5 9.6   ( التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

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

 0.0 9.3 9.6 9.5 9.8 9.8 

 5.2 5.4 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 إغهق شرتة تجارية -6

 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  أ( الزمن )بالسنوات(

 8.0 8.0 8.9 8.9 8.9 8.9   ( التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 1.4 1.9 2.9 2.8 3.0 3.1   ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 / معهد فريزر عمان سلطنةب الدولية البحوث مؤسسةمن أجل الحرية /  ناومان فريدريش مؤسسة

 تـونــس
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   6.3[13] 6.4 [12] 6.7 [11] 6.8 [11] 6.8 [11] 6.7 [12]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.5 6.5 6.3 6.7 5.5 5.6 . حجم الجهاز الحكومي1

  [21.4]5.5 [21.5]5.5 [22.2]5.2 [20.9] 5.6 [21.5]5.4 [21.5] 5.4 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [13.7]6.4 [13.7] 6.4 [14.6] 6.1 [11.5] 7.0 [10.0]7.4 [7.5] 8.1 النات  المحلي  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي

  7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 2.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

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

 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 االقتصادي وحقوق الملكية. القانون التجاري 2

 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 على بيع العقارات

 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5  عدد اإلجرا ات -1

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.5  الزمن )باكيام( -2

 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -3

 6.5 6.5 6.5 6.7 6.7 6.7 6.7 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 3.7 3.7 3.7 4.3 4.3 4.3  جود  العمليات القضائية -1

 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6  الزمن )باكيام( -2

 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -3

  7.0 6.9 6.8 6.8 7.1 7.0 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [4.3]9.1 [5.2] 9.0 [5.8] 8.8 [8.3] 8.3 [4.0]9.2 [6.6] 8.7 أ. النمو النقدي

 [0.8]9.7 [0.8]9.7 [0.8] 9.7 [1.0] 9.6 [0.7] 9.7 [0.7]9.7 [0.4] 9.8 المعياري للتضخم . االنحراف 

 [3.7]9.3 [4.9]9.0 [4.9] 9.0 [5.8] 8.8 [4.4] 9.1 [2.0]9.6 [2.7] 9.5  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  5.6 6.0 5.9 5.0 4.8 4.7 . حرية التجارة الخارجية4

  7.0 7.2 7.0 6.9 4.4 5.7 أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -1
 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]  

  [15.5] 6.9 [14.1]7.2 [15.5] 6.9 [16.5] 6.7 [26.8]4.6 [30.2] 4.0 متوسط سعر التعريفة -2

  [12.1]5.2 [11.1] 5.5 [12.1] 5.2 [12.1] 5.2 [26.0]0.0 [12.6] 5.0 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -3

 [4.9]9.0 [4.9]9.0 [0.0] 10.0 [0.0] 10.0 [13.0] 7.4 [3.3]9.3 [11.1] 7.8  . أسعار الصرف في السوق السودا 

  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8  . الضوابط الرأسمالية

  7.0 7.1 7.1 7.3 6.8 6.7 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  6.8 6.8 6.8 7.2 6.5 6.5 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ملتية البنوك -1

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -2

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -3
 السالبة

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

 5.3 4.1 4.1 4.1 5.7 3.2 3.2 الحصول على ائتمان -4

 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0  أ( مؤشر الحقوق القانونية

 7.5 6.3 6.3 6.3 8.3 3.3   ( مؤشر المعلومات االئتمانية

  5.8 6.1 6.1 6.5 5.5 5.5  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  6.1 6.1 6.1 8.3 7.2 7.2 مؤشر صعوبة التوظيف -1

  10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -2

  4.3 5.4 5.4 4.9 5.8 5.8 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -3

  3.0 3.0 3.0 2.0 2.0  الفصل من العمل  ( مؤشر صعوبة

د( تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 9.5 7.8 7.8 7.8 5.5  

  3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 الخدمة العسترية اإللزامية -4

 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 تيسيإ شرتة تجارية -1

 5.9 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3  أ( عدد اإلجرا ات

 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6   ( المد  الزمنية )باكيام(

 9.9 10.0 9.9 10.0 9.9 9.9   ( التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

د( 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 -2

 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1  أ( الزمن )بالسنوات(

 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2   ( التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6   ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 اإلمارات العربية المتحدة
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   7.8 [3] 8.0 [1] 8.0 [2] 8.1 [1] 8.0 [2] 8.0 [1]ملخص التصنيفات )المراكز( 

 التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  6.9 7.0 7.0 7.7 8.0 6.8 . حجم الجهاز الحكومي1

  [22.6] 5.1 [21.4] 5.5 [22.3] 5.2 [15.4] 7.2 [12.3] 8.2 [14.2] 7.6 أ. حجم اإلنفاق االستههتي الحتومي العام

  [6.5] 8.4 [5.9] 8.5 [4.2] 9.0 [1.6] 9.7 [1.6] 9.7 [1.6] 9.7  . التحويهت والدعم تنسبة من إجمالي النات  المحلي

  4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [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 8.3 8.2 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  . سهمة النظام القانوني

 9.8 9.8 9.8 9.6 9.8 9.4 9.4  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0 9.0  عدد اإلجرا ات -1

 10.0 10.0 10.0 9.9 10.0 9.9  الزمن )باكيام( -2

 10.0 10.0 10.0 9.9 9.4 9.4  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -3

 8.0 8.2 7.9 6.1 6.0 5.7 5.7 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 7.4 8.1 7.4 2.0 2.0 1.8  جود  العمليات القضائية -1

 7.1 7.1 6.9 6.9 6.8 6.3  الزمن )باكيام( -2

 9.3 9.4 9.4 9.4 9.1 9.1  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -3

  9.4 9.5 9.7 8.6 8.7 9.2 . إمكانية الحصول على نقد مستقر3

  [5.4] 8.9 [5.5] 8.9 [4.9] 9.0 [16.1] 6.8 [14.9] 7.0 [8.0] 8.4 النقديأ. النمو 

  [1.4] 9.4 [0.7] 9.7 [0.3] 9.9 [5.4] 7.8 [2.6] 9.0 [2.6] 9.0  . االنحراف المعياري للتضخم

  [4.1] 9.2 [2.3] 9.5 [1.1] 9.8 [0.9] 9.8 [6.2] 8.8 [2.9] 9.4  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  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  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -1
 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]  

  [4.4] 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 -2

  [7.1] 7.2 [6.4] 7.4 [6.6] 7.4 [7.5] 7.0 [6.1] 7.6 [6.1] 7.6 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -3

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

  5.8 5.8 5.8 5.8 6.2 6.2  . الضوابط الرأسمالية

  7.1 7.1 7.9 7.6 7.3 7.2 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  7.1 7.1 6.9 7.3 6.7 6.7 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ملتية البنوك -1

  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 منافسة البنوك اكجنبية -2

ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية  -3
 السالبة

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

 5.4 5.4 5.4 4.8 6.2 3.7 3.7 الحصول على ائتمان -4

 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0  القانونيةأ( مؤشر الحقوق 

 8.8 8.8 8.8 7.5 8.3 3.3   ( مؤشر المعلومات االئتمانية

  6.5 6.5 9.0 9.0 8.7 8.7  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -1

  6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 مؤشر التزمت في ساعات العمل -2

  10.0 10.0 10.0 10.0 8.8 8.8 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -3

  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  أ( مؤشر صعوبة الفصل من العمل

 ( تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 7.7 10.0 10.0 10.0 10.0  

  0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 الخدمة العسترية اإللزامية -4

 7.7 7.6 7.6 7.6 6.5 6.4 6.4  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 9.5 9.3 9.3 9.3 8.9 8.6 8.6 تيسيإ شرتة تجارية -5

 8.5 7.6 7.6 7.6 6.5 6.5  أ( عدد اإلجرا ات

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.4 9.3   ( المد  الزمنية )باكيام(

 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.6   ( التتلفة )نسبة من إجمالي دخل الفرد(

د( 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 -6

 7.1 7.1 7.1 7.1 5.1 5.1  أ( الزمن )بالسنوات(

 7.5 7.5 7.5 7.5 6.1 6.1   ( التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 3.1 3.1 3.1 3.2 1.2 1.3   ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 الجمهورية اليمنية
 2002 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 االتجاه   6.9 [9] 7.0 [9] 7.3 [8] 7.5 [9] 7.5 [8] 6.8 [11]ملخص التصنيفات )المراكز( 

التصنيف  
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

التصنيف 
 ]البيانات[

  7.3 7.8 7.7 6.7 5.4 5.2 . حجم الجهاز الحكومي1

  [11.9] 8.3 [12.3] 8.1 [13.1] 7.9 [12.8]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  المحلي

  2.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0  . المشروعات واالستامارات الحتومية

  [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 5.5 5.9 6.1 6.5 6.4 6.4 . القانون التجاري االقتصادي وحقوق الملكية2

 4.2 4.2 5.8 5.8 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 8.9 8.7 8.7 8.7 8.7  . القيود التنظيمية على بيع العقارات

 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  عدد اإلجرا ات -1

 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8  الزمن )باكيام( -2

 9.4 9.4 9.4 8.8 8.8 8.7  التتلفة )نسبة من قيمة العقار( -3

 5.5 5.7 5.7 6.7 7.2 7.1 7.1 د. اإلنفاا القانوني للعقود

 1.5 2.2 2.2 5.0 5.0 4.8  جود  العمليات القضائية -1

 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0  الزمن )باكيام( -2

 8.9 8.9 8.9 9.1 9.5 9.5  التتلفة )نسبة من القيمة المطلوبة( -3

  6.3 8.8 8.5 8.3 8.7 8.4 الحصول على نقد مستقر. إمكانية 3

  [9.1] 8.2 [7.5] 8.5 [9.6] 8.1 [11.9] 7.6 [12.3] 7.5 [12.4] 7.5 أ. النمو النقدي

  [13.0] 8.4 [4.4] 8.2 [5.1] 8.0 [5.1] 8.0 [0.6] 9.7 [3.4] 8.6  . االنحراف المعياري للتضخم

  [39.4] 2.1 [8.1] 8.4 [11.0] 7.8 [11.2] 7.8 [11.8] 7.6 [12.2] 7.6  . التضخم خهل السنوات اكخير 

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

  8.3 8.3 8.4 8.5 8.7 8.4 . حرية التجارة الخارجية4

  8.1 8.1 8.2 8.6 8.5 8.4 أ. الضرائ  على التجار  الخارجية

العائد من الضرائ  التجارية )نسبة من القطاع  -1
 التجاري(

8.5 [2.3] 8.8 [1.9] 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 -2

  [5.3] 7.9 [5.3] 7.9 [5.3] 7.9 [4.7] 8.1 [4.5] 8.2 [4.5] 8.2 االنحراف المعياري كسعار التعريفة -3

  [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  . الضوابط الرأسمالية

  6.4 5.6 6.7 6.4 5.7 6.0 . تنظيم االئتمان وسوق العمل والنشاط التجاري5

  4.0 4.3 4.5 5.9 5.5 6.3 أ. اللوائح المنظمة لسوق االئتمان

  5.0 5.0 5.0 5.0   ملتية البنوك -1

  3.0 3.0 3.0    منافسة البنوك اكجنبية -2

  8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ضوابط أسعار الفائد /أسعار الفائد  الحقيقية السالبة -3

 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.0 2.7 الحصول على ائتمان -4

 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0  أ( مؤشر الحقوق القانونية

 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0   ( مؤشر المعلومات االئتمانية

  7.9 7.9 7.9 5.4 5.4 5.4  . اللوائح المنظمة لسوق العمل

  8.9 8.9 8.9 8.9 10.0 10.0 مؤشر صعوبة التوظيف -1

  8.0 8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 ساعات العملمؤشر التزمت في  -2

  4.8 4.8 4.8 4.8 7.8 7.8 مؤشر التزمت في عمليات الفصل من العمل -3

  7.0 7.0 7.0 7.0 6.0  أ( مؤشر صعوبة الفصل من العمل

 ( تتاليف الفصل من العمل )اكسابيع مدفوعة 
 اكجر(

 9.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

  10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمة العسترية اإللزامية -4

 7.2 7.4 7.3 7.5 7.8 6.1 6.3  . اللوائح المنظمة للنشاط التجاري

 8.6 8.7 8.7 8.7 9.0 5.7 6.0 تيسيإ شرتة تجارية -1

 7.4 7.6 7.6 7.6 7.6 4.1  أ( عدد اإلجرا ات

 8.1 8.1 8.1 8.1 9.5 7.0   ( المد  الزمنية )باكيام(

 9.0 9.2 9.2 9.2 9.0 7.1  إجمالي دخل الفرد(  ( التتلفة )نسبة من

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

 4.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 5.9 6.0 5.9 6.3 6.5 6.5 6.5 إغهق شرتة تجارية -2

 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3  أ( الزمن )بالسنوات(

 8.1 8.1 8.1 9.1 9.1 9.1   ( التتلفة )نسبة من الممتلتات(

 2.2 2.5 2.4 2.6 3.1 3.0   ( معدل االسترداد )بالسنتات لتل دوالر(
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 الملحق: الملحوظات اإليضاحية ومصادر البيانات
 

ععا مععن مصععادر  39 االقتصععادية فععي العععالم العربععي مععنيتععيلف المؤشععر المنشععور للحريععة  ععا( مختلف  ا )متون  مصععدر 
البيانات  وتم احتسا  التصنيف التلي عن طريق أخا متوسطات العناصر الخمسة بينما احتسبت نقاط تل عنصعر 

  10يعاإ معدر  معن صعفر إلعى عن طريق أخا متوسطات متوناتع   ويقعاإ مسعتوى الحريعة االقتصعادية علعى مق
 حيث تشير القيمة اكعلى إلى زياد  مستوى الحرية االقتصادية.

 
وجدير بالمهحظة أن الحدود الدنيا والحعدود القصعوى المسعتخدمة فعي احتسعا  ععدد نقعاط تعل مؤشعر معيخوا  معن 

ا المؤشعر  أمعا بالنسعبة تقرير الحرية االقتصادية على مستوى العالم وليإ من االانعين وعشعرين دولعة التعي يضعمه
حععدودها الععدنيا  احتسععا للمتغيععرات غيععر المسععتخدمة فععي تقريععر الحريععة االقتصععادية علععى مسععتوى العععالم فقععد تععم 

نة فععي قاععد  بيانععات اممارسعة أنشععطة اكعمعالا )البنععك العدولي( والقصعوى   تمععا باسععتخدام بيانعات الععدول المتضعمَّ
ى االعالميععةا دون الحععدود اإلقليميععة لوجععود بعععض التفععاوت فععي بعععض اعتمععد التقريععر علععى الحععدود الععدنيا والقصععو

 المتونات بين الدول العربية وبعضها.
 

 : حجم الحكومة: اإلنفاق والضرائب والمشروعات1العنصر 
 

 اإلنفاق العام على االستهالك الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي االستهالك -أ 
يقيإ هاا المتون اإلنفاق العام على االستههك الحتومي النهائي تنسبة مئوية من اإلنفاق على 
االستههك النهائي )المعروف فيما سبق باسم إجمالي االستههك(  وقد تم احتسا  تصنيف هاا 

إلى Vi ؛ حيث يشير(Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)المتون باستخدام المعادلة التالية: 
إلى الحد  Vmin و Vmaxك الفعلي للحتومة تحصة من االستههك النهائي  بينما يشير االستهه

% على التوالي  وقد استخدمت بيانات مؤشر 6% و40اكقصى والحد اكدنى والمحددين    
لتحديد قيمة الحد اكقصى والحد اكدنى لهاا  1990الحرية االقتصادية على مستوى العالم لعام 

إلى أن الدول اات اإلنفاق الحتومي اكعلى مقارنة باالستههك النهائي تسجل المتون  ويشار 
 نتائ  أدنى.

 
 )على شبتة اإلنترنت(  اكمم المتحد  2015(  مؤشرات التنمية العالمية 2017: البنك الدولي )ادرـالمص

   قاعد  بيانات المجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية )على شبتة اإلنترنت(.(2017)
 
 

 التحويالت والمعونات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي -ب
يقيإ هاا المتون المعونات الحتومية وغيرها من التحويهت تنسبة مئوية من إجمالي النات  

 المحلي  وقد اعتمد تصنيف هاا المتون على المعادلة التالية:
 (Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin)؛ حيث يشير Viت ومعونات الدولة إلى إلى معدل تحويه

إلى الحد اكقصى والحد اكدنى  Vmin و Vmaxإجمالي النات  المحلي لها  بينما يشير 
% على التوالي  وقد استخدمت بيانات مؤشر الحرية االقتصادية 0.5% و37.2والمحددين بـ 

ويشار  لتحديد قيمة الحد اكقصى والحد اكدنى لهاا المتون  1990على مستوى العالم لعام 
إلى أن الدول اات المعونات والتحويهت اكعلى مقارنة ب جمالي النات  المحلي تسجل نتائ  

 أدنى.
 (Gwartney, Lawson and Hall, 2017: )المصدر

 
 المشروعات واالستثمارات الحكومية -ج 

تم احتسا  تصنيف هاا المتون باستخدام )أ( االستامار الحتومي تحصة من إجمالي 
ارات  ) ( نات  المشروعات التي تديرها الدولة ومتونات  وحصت   ويشار إلى أن االستام

الدول اات االستامارات الحتومية المنخفضة مقارنة ب جمالي االستامارات والعدد اكقل من 
 المشروعات التي تديرها الدولة تسجل نتائ  أعلى.
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متت  صندوق النقد الدولي في جيبوتي ؛ و( Gwartney, Lawson and Hall, 2017) در:ـالمص
؛ وصندوق النقد 21(: 2016متت  صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وغز  )و (؛2017)

البنك ؛ 55(: 2015  )24(: 2014) للتجار  والتنمية اكمم المتحد  مؤتمرأ(   2017الدولي )

 (.)عبر االنترنت 2015مؤشرات التنمية العالمية (  2017العالمي )
 

  لضريبة الهامشيةلأعلى معدل    -د
يقيإ هاا المتون أعلى معدل للضريبة الهامشية على الدخل )المعدل الفردي( والحد الاي  

يطبق علي  المعدل الضريبي  بحيث تصنف الدول التي تسجل حد أعلى للدخل مقارنة 
أدنى بنا   على الجدول بالضريبة والتي تطبق هاه المعدالت على الحد اكقل للدخل في مرتبة 

 التالي:
 
 

 الحد األدنى للدخل الذي يطبق عنده أعلى معدل
 دوالر أمريكي( 1984 – 1982)للضريبة الهامشية 

 على معدل أ
 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 

 
جيبوتي  وزار  ؛ 14: (1985  وزار  المالية )جزر القمر(؛ 2017-2009  2007) ديل ويت: : المصادر

(؛ شرتة برايإ 2010)عد  سنوات   إرنست ويون شرتة   15؛ الماد  7(: 2011المالية )
 ووترهاوإ توبرز )عد  سنوات(. 

 
 : القانون االقتصادي والتجاري وتأمين حقوق الملكية2العنصر 

 
 التدخل العسكري في سيادة القانون والعمل السياسي  -أ 

ون المخاطر السياسية )ز( أو ما يطلق علي  )التدخل العستري في يعتمد هاا المتون على مت
(؛ 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 
حو هامشي تقلش المسؤولية الديمقراطية  وقد ترد الجيش غير منتخ  ف ن مشارتت  ولو على ن

مشارتة الجيش إلى وجود عوامل تهديد خارجية أو داخلية  وهو اكمر الاي يشير إلى وجود 
صعوبات رئيسية أو يشير إلى استيه  الجيش على دفة اكمور استيه   تامه   غير إن نظام 

العمل الحتومي الفعال ويفسده ويخلق الحتم العستري على المدى الطويل يقلش بتل تيتيد 
ا ترصده اكعمال التجارية اكجنبيةا  ويقيإ دليل المخاطر القطرية الدولية  ا مضطرب  مناخ 

(ICRG المشارتة العسترية على تدري  يبدأ من الصفر وينتهي عند )حيث القيمة اكعلى  6
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إلى  0يما بعد إلى تدري  من تشير إلى انخفاض المخاطر المحتملة  وقد تم تحويل هاه القيم ف
10. 

 
 ( )أعوام متعدد (.PRS Group: مجموعة خدمات المخاطر السياسية )درـالمص
 

 نزاهة النظام القانوني -ب 
يعتمد هاا المتون على متون المخاطر السياسية )ط( )القانون والنظام( والمستقى من دليل 

)ط( على امقياسين يتيلفان من متون (  ويعتمد المتون ICRGالمخاطر 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 

على مقياإ مدر  من صفر إلى العام.ا يقيإ دليل المخاطر القطرية الدولية القانون والنظام 
؛ حيث تشير القيمة اكعلى إلى انخفاض المخاطر المحتملة  وقد تم تحويل هاه القيم إلى 6

 .10مقياإ مدر  من صفر إلى 
 ( )أعوام متعدد (.PRS Group: مجموعة خدمات المخاطر السياسية )المصدر

 
 القيود التنظيمية المفروضة على بيع الملكية العقارية -ج 

يعتمد هاا المتون على مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي ويقيإ خطوات 
تسجيل الملتية والزمن الهزم لالك والتتلفة المتتبد  في هاا السبيل  ويستخدم البنك الدولي 
احالة معيارية لمقاول يرغ  في شرا  قطعة أرض وبناية في مدينة تجارية تبير  مسجلة 

الية من نزاعات الملتيةا  وتشمل التتلفة بعض البنود امال الرسوم وضرائ  نقل بالفعل وخ
وغيرها من مدفوعات تسجيل الملتية أو التوايق أو الهيئات العامة أو  والدمغاتالملتية 

المحامين  حيث يعبر عن التتلفة تنسبة مئوية من قيمة الملتية بافتراض أن قيمة الملتية تعادل 
 مة دخل الفردا.ضعف ا من قي 50

 
؛ (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)تم احتسا  تصنيف هاا المتون باستخدام المعادلة التالية: 

إلى الخطوات والزمن الهزم والتتلفة المتتبد  تنسبة مئوية من قيمة الملتية  وقد Vi حيث يشير
ا و 956إجرا  و 21.0( بـ Vmaxق در الحد اكقصى )  الحد اكدنى% بينما ق در 30.4يوم 

(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 والتتلفة عن الحد اكدنى تسجل نتائ  تصل إلى 

 تزيد قيمها عن الحد اكقصى إلى صفر.
 عدد اإلجرا ات -1
 الزمن )عدد اكيام( -2
 تلفة )% من قيمة الملتية(الت -3

 (  مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال.2017 – 2004: البنك الدولي )أعوام متعدد   المصدر
 

 تنفيذ العقود القانونية -د 
يعتمد هاا المتون على مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي ويقيإ افاعلية 

يع السلع ورصد زمنها وتتلفتها وعدد اإلجرا ات اات تنفيا العقود باتباع تطور نزاعات ب
ا من تاريخ رفع المدعي الدعوى القضائية وحتى تاريخ السداد الفعليا  ويعتمد  الصلة بد  

. وتم احتسا  18( على نقاط تبدأ من صفر إلى 2Diمؤشر جود  اإلجرا ات القضائية )
ا في  (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)تصنيف هاا المتون باستخدام المعادلة التالية:  مضروب 

. ويشار إلى أن الدول التي 2.0قيمة  Vminبينما تساوي  15.5قيمة  Vmax؛ حيث تساوي 10
بينما تصل  10تقل فيها اإلجرا ات وعدد اكيام والتتلفة عن الحد اكدنى تسجل نتائ  تصل إلى 

اقتباإ التصنيفات الخاصة نتيجة الدول التي تزيد قيمها عن الحد اكقصى إلى صفر. وتم 
 Vmax) / (Vmax – Vi)( باستخدام المعادلة التالية: 2Diii( و )2Diiبالمتونات الفرعية )

– Vmin)  ا في والوقت والتتلفة والنسبة المئوية للمديونية بينما  Vi؛ حيث تمال 10مضروب 
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ا و  459.0 1بـ  Vmaxقدرت قيمة  ا  109.0بـ  Vmin% بينما قدرت قيمة 227.3يوم  يوم 
 %. 5.5و 
 
 جود  اإلجرا ات القضائية. -1
 الزمن )عدد اكيام(. -2
 التتلفة )% من قيمة المطالبة(. -3

 
 (  مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال.2017 – 2004: البنك الدولي )أعوام متعدد   المصدر

 
 : الحصول على احتياطي نقدي آمن3العنصر 

 
 نمو العملة -أ 

( لقياإ معدل نمو االحتياطي النقدي  ويقيإ M1أرقام مقياإ االحتياط النقدي )استخدمت 
ا من  النمو السنوي  متون نمو العملة االحتياطي النقدي في الخمسة أعوام السابقة مطروح 
إلجمالي النات  المحلي في العشر أعوام اكخير   وقد تم احتسا  تصنيف هاا المتون باستخدام 

ا في  (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi): المعادلة التالية متوسط  Vi ؛ حيث يمال10مضروب 
معدل النمو السنوي لهحتياطي النقدي في غضون الخمسة أعوام اكخير  المقيم لقياإ النمو 
الحقيقي إلجمالي النات  المحلي في غضون العشر أعوام السابقة عليها  وقد حددت قيم الحد 

% على التوالي  ف اا تان نمو العملة يعادل نمو النات  50واكدنى والحد اكقصى بـ صفر 
الحقيقي على المدى الطويل )أي نمو إجمالي النات  المحلي الحقيقي في العشر أعوام السابقة( 

  وإاا تان نمو االحتياطي النقدي أتبر من نمو النات  الحقيقي على 10يصبح تصنيف الدولة 
  أما بالنسبة للدول التي تزيد القيمة فيها عن 10ط أقل من المدى الطويل تسجل الدولة عدد نقا

 % ف نها تحصل على تصنيف صفر.50
 

   )على شبتة اإلنترنت(.2015(  مؤشرات التنمية العالمية 2017: البنك الدولي )المصدر
 

 االنحراف المعياري للتضخم -ب 
استخدم مؤشر سعر المستهلك تمقياإ للتضخم في هاا المتون  وقد استخدمت المعادلة التالية 

 – Vmax) / (Vmax – Vi): 10لتحديد تصنيف تل دولة على المقياإ المدر  من صفر إلى 
Vmin)  ا في االنحراف المعياري للمعدل السنوي للتضخم إلحدى  Vi ؛ حيث يمال10مضروب 

الخمسة أعوام اكخير   وقد حددت قيم الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر الدول في غضون 
% على التوالي  ففي حالة عدم وجود اختهف في معدل انحراف التضخم على مدار 25و

  وتلما زاد اختهف التضخم انخفض 10الخمسة أعوام السابقة تحصل الدولة على تصنيف 
% ف نها تحصل على 25ها االنحراف المعياري عن تصنيف الدولة  أما بالنسبة التي يزيد في

 تصنيف صفر.
 

)على شبتة اإلنترنت(  صندوق النقد الدولي  2017(  مؤشرات التنمية العالمية 2017: البنك الدولي )المصدر
(  الدراسات االستقصائية االقتصادية والمالية العالمية.  فاق االقتصاد اإلقليمي: 2017 – 2006)

(  الدراسات االستقصائية 2017-2006و سيا الوسطى  صندوق النقد الدولي )الشرق اكوسط 
صندوق النقد دول جنو  الصحرا  اإلفريقية   االقتصادية والمالية العالمية   فاق االقتصاد اإلقليمي:

 (.2017وحد  االستخبارات االقتصادية )(  اإلحصا ات المالية الدولية؛ 2017الدولي )
 

 ات السنة األخيرةالتضخم: بيان -ج 
استخدم مؤشر سعر المستهلك تمقياإ للتضخم في هاا المتون  وقد استخدمت المعادلة التالية 

 – Vmax) / (Vmax – Vi): 10لتحديد تصنيف تل دولة على المقياإ المدر  من صفر إلى 
Vmin)  ا في قيم معدل التضخم على مدار العام اكخير  وقد حددت  Vi ؛ حيث يمال10مضروب 
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% على التوالي  فتلما انخفض التضخم ارتفع 50الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر و
% تحصل على تصنيف 50التصنيف  ومن ام ف ن الدول التي يزيد بها معدل التضخم عن 

 صفر.
 

 )على شبتة اإلنترنت(  صندوق النقد الدولي 2015(  مؤشرات التنمية العالمية 2017: البنك الدولي )المصدر
(  الدراسات االستقصائية االقتصادية والمالية العالمية.  فاق االقتصاد اإلقليمي: 2017 – 2006)

الدراسات االستقصائية (  2017-2006الشرق اكوسط و سيا الوسطى  صندوق النقد الدولي )
  (2017) االقتصادية والمالية العالمية   فاق االقتصاد اإلقليمي: دول جنو  الصحرا  اإلفريقية

اإلحصائيات المالية (  2017)صندوق النقد الدولي (  الصومال؛ 2017صندوق النقد الدولي )
 (.2016وحد  االستخبارات االقتصادية )الدولية  

 
 

 حرية امتالك حسابات مصرفية بالعملة األجنبية -د 
خار  دون أي إاا تانت الدولة تسمح بامتهك حسابات مصرفية بالعملة اكجنبية بالداخل وال

  ولتن إاا تانت تسمح بامتهك حسابات مصرفية بالعملة 10قيود ف نها تحصل على التصنيف 
 .5اكجنبية بالداخل فقط دون الخار  أو العتإ ف نها تحصل على تصنيف 

 
 (  التقرير السنوي حول ترتيبات وقيود الصرف.2016 – 2004: صندوق النقد الدولي )المصدر

 
 التجارة على المستوى العالمي : حرية4العنصر 
 الضرائ  المفروضة على التجار  الدولية -أ 
 إيراد الضرائ  التجارية )% من قطاع التجار ( -1 

يقيإ هاا المتون الفرعي الضرائ  المفروضة على التجار  الدولية تنسبة مئوية من الواردات 
 وفق ا 10ن صفر إلى والصادرات  وقد تم حسا  تصنيف الدول على المقياإ المدر  م

ا في  (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)للمعادلة التالية:  إيراد  Vi ؛ حيث يمال10مضروب 
الضرائ  المفروضة على التجار  الدولية تحصة من الواردات والصادرات  وقد حددت قيم 

% على التوالي  فتلما زادت الضرائ  المفروضة 15الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر و
على التجار  الدولية تحصة من الواردات والصادرات قل التصنيف  وإاا زاد قيمة الضرائ  

 % ف نها تحصل على تصنيف صفر.15المفروضة في إحدى الدول عن 
 

(؛ 2017(؛ المرتز الدولي لتنمية الضرائ  )Gwartney, Lawson and Hall, 2017) المصدر:
(  2017(  صندوق النقد الدولي )2013رك السعودية )السعودية العربية  وزار  المالية  الجما

(  المراسهت الشخصية عن طريق 2017؛ وها  العوضي  مصلحة الجمارك اليمنية )الصومال
 العامة اإلدار ؛ جزر القمر  61(: 2016يونيو؛ مصرف ليبيا المرتزي ) 20البريد اإللتتروني  

  (.2012والمتوإ ) للجمارك
 

 التعريفةمتوسط معدل  -2 
يقيإ هاا المتون الفرعي متوسط معدل التعريف غير المقاإ  وقد تم استقا  تصنيف الدول 

 (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)من المعادلة التالية:  10على المقياإ المدر  من صفر إلى 
ا في  متوسط معدل التعريفات في إحدى الدول  تما حددت قيم الحد  Vi ؛ حيث يمال10مضروب 

% على التوالي  فتلما زاد متوسط معدل التعريفات قل 50اكدنى والحد اكقصى بـ صفر و
% ف نها تحصل على تصنيف 50التصنيف  وإاا زاد متوسط معدل التعريفات إحدى الدول عن 

 صفر.
 

لمية (  مؤشرات التنمية العالمية  منظمة التجار  العا2017 – 2005: البنك الدولي )أعوام متعدد   المصدر
(  Gwartney, Lawson and Hall, 2017(  دراسة )2016 – 2006)أعوام متعدد   



 62     2017التقرير السنوي لعام  –الحرية االقتصادية في العالم العربي 

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

(  دليل المعلومات المالية: االقتصادات الرئيسية في 2015) ديل ويت(  2008وزار  المالية العراقية )
 مصلحة ضرائ  الغاز والنفط في العراق. ( 2015) ديل ويت؛  165: صـ 2014/15أفريقيا 

 
 
 

 االنحراف المعياري لمعدالت التعريفات -3 
يقيإ هاا المتون الفرعي االنحراف المعياري لمعدالت التعريفات  وقد تم استقا  تصنيف 

 – Vmax) / (Vmax – Vi)من المعادلة التالية:  10الدول على المقياإ المدر  من صفر إلى 
Vmin)  ا في التعريفات في إحدى  االنحراف المعياري لمعدالت Vi ؛ حيث يمال10مضروب 

% على التوالي  فتلما زاد 25الدول  تما حددت قيم الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر و
% 25تفاوت معدل التعريفات قل التصنيف  وإاا زاد االنحراف المعياري إلحدى الدول عن 

 ف نها تحصل على تصنيف صفر.
 

(  منظمة التجار  العالمية )أعوام متعدد   Gwartney, Lawson and Hall, 2015دراسة ) المصدر:
  دليل المعلومات المالية: االقتصادات ديل ويت(   2008(    وزار  المالية العراقية )2016 – 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 على المقياإ المدر  من صفر إلى 
ا في  (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)التالية:  فرق سعر صرف  Vi ؛ حيث يمال10مضروب 

% على التوالي  وفي 50يم الحد اكدنى والحد اكقصى بـ صفر والسوق السودا   وقد حددت ق
  وتلما زاد 10حالة عدم وجود سعر صرف بالسوق السودا  تحصل الدولة على التصنيف 

 % تحصل الدولة على تصنيف صفر.50الفارق بين السعرين قل التصنيف  وإاا زاد الفارق 
 

 البنوك للصرف اكجنبي الصادر عن معهد البحوث النقدية.(  دليل 2015 – 2003: البحث النقدي )المصدر
 

 ضوابط رأس المال -ج 
ا من  13يقيإ هاا المتون القيود المفروضة على معامهت رأإ المال بالنظر إلى  نوع 

الضوابط الدولية لرأإ المال المنقولة عن صندوق النقد الدولي  وقد تم استقا  تصنيف الدول 
بحسا  عدد الضوابط غير المفروضة تنسبة مئوية من  10إلى  على مقياإ مدر  من صفر

 .10إجمالي عدد الضوابط وضر  النات  في 
 

 (  التقرير السنوي حول ترتيبات وقيود الصرف. 2016 – 2004)صندوق النقد الدولي : المصدر
 

 : اللوائح التنظيمية لالئتمان والعمالة والنشاط التجاري5العنصر 
 يمية لسوق االئتماناللوائح التنظ -أ 
 ملكية المصارف -1 

يعتمد تصنيف هاا المتون الفرعي على النسبة المئوية للودائع المصرفية في المصارف 
% تحصل الدولة المعنية 100% و95الخاصة  فمتى تانت نسبة الودائع الخاصة تتراوح بين 

تحصل  %95% و75  ومتى تان مجموع الودائع الخاصة يتراوح بين 10على تصنيف 
% ف نها 75% إلى 40  أما إاا تانت نسبة الودائع الخاصة بين 8الدولة المعنية على تصنيف 
  2% ف نها تحصل على التصنيف 40% إلى 10وإاا تانت بين  5تحصل على التصنيف 

 %.10وتحصل على التصنيف صفر إاا تان إجمالي الودائع المصرفية أقل من 
 

(  البنك المرتزي لجيبوتي 2014  2012ك المرتزي لهتحاد القمري )(  البن2011) بنك ستو : المصدر
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ميهي رانيفوسون    (2017(  بنك الصومال اكول )2017(  البنك المرتزي لموريتانيا )2017)
Investisseurs & Partenaires (I&P )  االستامار المسؤول في منطقة المحيط الهندي

  2003مجموعة البنك الدولي )  البريد اإللتترونيالمراسهت الشخصية عن طريق (: 2016)
2007  2012.) 

 
 تنافس البنوك األجنبية -2 

يعتمد هاا المتون على متغيرين: النسبة المئوية لألصول المصرفية التي تملتها البنوك اكجنبية 
وعدد طلبات التراخيش المصرفية التجارية الموجهة من جهات أجنبية والتي تقابل بالرفض 

نسبة مئوية من إجمالي عدد طلبات التراخيش المصرفية التجارية الموجهة من جهات أجنبية  ت
ف اا تانت إحدى الدول تقبل تافة الطلبات من مصارف أجنبية أو معظمها وإاا تانت المصارف 
ا من أصول القطاع المصرفي ف ن الدولة تحصل على تصنيف متقدم  ا تبير  اكجنبية تمتلك نصيب 

 لجدول التالي.وفق ا ل
 

 معدل رفض تراخيص المصارف األجنبية )الطلبات المرفوضة/الطلبات(
 

 
اكصول 
المصرفية 

اكجنبية تحصة 
من إجمالي 

أصول القطاع 
 المصرفي

 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 على متغيرين: معدل الفائد  الحقيقي )أي معدل فائد  اإلقراض مطروح 
ا على مؤشر سعر المستهلك( والفارق بين معدل فائد  اإلقراض ومعدل فائد   التضخم مقاس 

 وفق اإيجابي ومتى تحددت معدالت الفائد  في اكساإ  اإليداع  فمتى تان معدل الفائد  الحقيقي
% وأعلى من معدل فائد  اإليداع( 8لقوى السوق )أي متى تان معدل فائد  اإلقراض أقل من 

  فعندما تانت المعدالت الحقيقية سلبية إلى حد ما )أقل 10حصلت الدولة المعنية على تصنيف 
% أو أتار حصلت الدول على 8ت اإلقراض %( والفارق بين معدالت اإليداع ومعدال5من 

ا على نحو متصل بمقدار عدد أحادي واحد 8تصنيف    وعندما تان معدل فائد  اإلقراض سلبي 
% أو أتار 16)أقل من عشر ( وتان الفارق بين معدالت فائد  اإليداع ومعدالت اإلقراض 

%أو 10قيقية بنسبة   وعندما غلبت السلبية على المعدالت الح6حصلت الدول على تصنيف 
% أو أتار حصلت 24أتار وتان الفارق بين معدالت فائد  اإليداع ومعدالت فائد  اإلقراض 

ا على نحو متصل بمقدار عدد 4الدول على تصنيف    وعندما تان معدل فائد  اإلقراض سلبي 
% 32مزدو  )متون من خانتين( وتان الفارق بين معدالت فائد  اإليداع ومعدالت اإلقراض 

  بينما بل  التصنيف صفر عندما تان الفارق بين 2أو أتار حصلت الدول على تصنيف 
% وتانت معدالت اإلقراض الحقيقية سلبية 36معدالت فائد  اإليداع ومعدالت فائد  اإلقراض 

على نحو متصل بمقدار عدد مزدو  )متون من خانتين( وبل  التضخم حد جامح تقلش مع  
 سوق االئتمان.

 
 (.2017(  وحد  االستخبارات االقتصادية )2017 – 2005: البنك الدولي )أعوام متعدد   درالمص
 

 الحصول على ائتمان -4 
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يعتمد المتونان الفرعيان التاليان على مؤشر الحقوق القانونية ومؤشر معلومات االئتمان 
 الميخواين عن مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي.

 
 مؤشر الحقوق القانونية -أ

يقيإ مؤشر الحقوق القانونية مستوى الحماية الاي يوفره قانون الضمانات وقانون 
ا  ويشمل المؤشر  اإلفهإ لحقوق المقترضين والمقرضين والاي يسهل اإلقراض تباع 

مجاالت تتصل بقانون  3مجاالت تتصل بالحقوق القانونية في قانون الضمانات و 7
ين لتل مجال من المجاالت التي يشملها المؤشر نقطة واحد   اإلفهإا  حيث  ع 

؛ حيث تشير التصنيفات المتقدمة إلى أن قوانين 10ايتراوح المؤشر بين صفر و
 الضمانات واإلفهإ مصممة على نحو أضمن إلتاحة فرصة الحصول على ائتمانا.

 
 مؤشر معلومات االئتمان -ب

المؤار  في نطاق معلومات االئتمان المتوفر   يقيإ مؤشر معلومات االئتمان القواعد
عبر سجهت االئتمان العامة أو الخاصة وإمتانية الحصول عليها وجود  هاه 
ين لتل مجال من المجاالت الستة التي يشملها المؤشر نقطة  المعلومات  حيث ع 

 ؛ حيث تشير التصنيفات المتقدمة إلى توفر تم6واحد   وايتراوح المؤشر بين صفر و
أتبر من معلومات االئتمان سوا  من السجهت العامة أو المتات  الخاصة لتيسير 
القدر  على اتخاا القرارات اات الصلة باالئتمانا  وقد تم تحويل القيم الناتجة على 

 .10فيما بعد إلى مقياإ مدر  من صفر إلى  6مقياإ مدر  من صفر إلى 
 

( 2017 – 2004مال بالبنك الدولي ): مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعالمصدر
<http://www.doingbusiness.org> 

 
 اللوائح التنظيمية لسوق العمالة -ب  

 صعوبة استئجار العمالة -1
( ما إاا تان من الممتن استخدام 1ايقيإ مؤشر صعوبة استئجار العمالة ما يلي: )
للفتر  التراتمية للعقود ( الحد اكقصى 2العقود محدد  المد  للمهام المؤقتة فحس   )

( معدل الحد اكدنى كجر المتدر  أو الموظف العامل للمر  اكولى 3محدد  المد   )
مقارنة بمتوسط القيمة المضافة لتل عاملا  ويقاإ هاا المؤشر على مقياإ مدر  

ا(  وقد  100من صفر إلى  )حيث تشير القيمة اكعلى إلى توفر لوائح تنظيمية جمود 
حيث تشير القيمة اكعلى إلى توفر  10لنتائ  على مقياإ مدر  من صفر إلى تم نقل ا

 لوائح تنظيمية أتار مرونة.
 
 جمود عدد ساعات العمل -2

( ما إاا تان العمل الليلي 1متونات: ) 5ايتيلف مؤشر جمود عدد ساعات العمل من 
ا أم ال  ) ا أم ال  )( ما إاا تان العمل في عطهت نهاية اكسبوع محظو2محظور  ( 3ر 

ا  ا  ) 5.5ما إاا تان عدد أيام العمل أسبوعي  ( ما إاا تان عدد ساعات العمل 4يوم 
ا يمتن أن يصل إلى  ساعة أو أتار )شاملة ساعات العمل اإلضافية(  50أسبوعي 
( ما إاا تانت اإلجازات السنوية مدفوعة اكجر تصل 5لشهرين على مدار السنة  )

ا أو أقلا. 22إلى  إاا أتت اإلجابات على تافة هاه اكسئلة بـ االا ف ن الك يشير  يوم 
)حيث  100إلى مزيد من الجمود  وقد قيإ المؤشر على مقياإ مدر  من صفر إلى 

تشير القيم اكعلى إلى مزيد من جمود اللوائح التنظيمية(  وتم نقل النتائ  على مقياإ 
مزيد من مرونة اللوائح حيث تشير القيم اكعلى إلى  10مدر  من صفر إلى 

 التنظيمية.
 
 جمود اللوائح التنظيمية للعزل -3
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 صعوبة الفصل -أ
( ما إاا تان من غير المسموح ب  أن 1متونات: ) 8ايتيلف مؤشر صعوبة الفصل من 

ا إلنها  عمل بعضهم  ) ( ما إاا تان على 2يتون وجود فائض من الموظفين أساس 
الهيئات الحتومية( إلنها  عمل أحد العاملين  صاح  العمل إخطار الغير )مال أحد

( ما إاا تان على صاح  العمل الحصول على موافقة 4الزائدين عن حاجة العمل  )
( ما إاا تان على 5الغير إلنها  عمل أحد العاملين الزائدين عن حاجة العمل  )

جة عامه  زائدين عن حا 25صاح  العمل الحصول على موافقة الغير إلنها  عمل 
( ما إاا تان القانون يقتضي من صاح  العمل اكخا بخيارات إعاد  تعيين 6العمل  )

( ما إاا تان 7العمال أو االحتفاظ بهم قبل إنها  عملهم لزيادتهم عن حاجة العمل  )
( ما إاا تان قواعد 8قواعد اكولوية مطبقة على العمال الزائدين عن حاجة العمل  )

د  التوظيفا  ويقاإ هاا المؤشر على مقياإ مدر  من اكولوية مطبقة على إعا
)حيث تشير القيم اكعلى إلى مزيد من جمود اللوائح التنظيمية(  وتم  100صفر إلى 

حيث تشير القيم اكعلى إلى مزيد من  10نقل النتائ  على مقياإ مدر  من صفر إلى 
 مرونة اللوائح التنظيمية.

 
 حق عليها األجر(تكاليف الفصل )األسابيع المست -ب

يقيإ هاا المؤشر الفرعي اتتلفة اشتراطات اإلشعار المقدم ومتافآت نهاية الخدمة 
والجزا ات المستحقة لدى إنها  عمل أحد العاملين الزائدين عن حاجة العمل معبر 

 Vmax)عنها وفق ا لألسابيع المستحق عليها اكجرا  حيث يعادل تصنيف هاا المتون: 
– Vi) / (Vmax – Vmin)  ا في تتلفة فصل أحد العاملين   Vi ؛ حيث يمال10مضروب 

أسبوع على التوالي  ومن  0.0أسبوع و 57.91( بـ Vmin( و)Vmaxفيما تحددت قيم )
بينما تحصل  10ام تحصل الدول التي تقل فيها القيمة عن الحد اكدنى على تصنيف 

 نيف صفر.الدول التي تزيد فيها القيمة عن الحد اكقصى على التص
 

( 2017 – 2004: مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي )المصدر
<http://www.doingbusiness.org.> 

 
 التجنيد اإللزامي -4  

يقيإ هاا المتون الفرعي مد  التجنيد اإللزامي  حيث حصلت الدول التي ال تعمل 
وإاا تانت مد  التجنيد اإللزامي ستة   10وفق ا لنظام التجنيد اإللزامي على التصنيف 

  أما إاا تانت مد  التجنيد اإللزامي 5أشهر أو أقل تحصل الدولة المعنية على تصنيف 
ا ف ن الدول تحصل على تصنيف  18أشهر ولتن ال تتجاوز  6أتار من    وإاا 3شهر 

ا ولتن ال تتجاوز  12تانت مد  التجنيد اإللزامي أتار من  ا ف ن 18شهر  الدول  شهر 
ا  18  أما الدول التي تزيد فيها مد  التجنيد اإللزامي عن 1تحصل على تصنيف  شهر 

 ف نها تحصل على تصنيف صفر.
 

(  المنظمة الدولية المعنية بقضايا اكطفال 2008: ائتهف من أجل وقف استخدام اكطفال الم جنندين )المصدر
(  سجهت الحرو  2016 – 2007اتيجية )(  المعهد الدولي للدراسات االستر2012المجندين )
 (. 2017الدولية )

 
 اللوائح التنظيمية للنشاط التجاري -ج  
 بدء نشاط تجاري -1  

يقيإ هاا المتون الفرعي مدى سهولة فتح نشاط تجاري بنا   على عدد اإلجرا ات 
 شاملة الرسوم على)والوقت الاي تستغرق  هاه اإلجرا ات وتتلفة بد  نشاط تجاري 

والحد اكدنى من اشتراطات رأإ المال الهزم لبد  نشاط تجاري  حيث  (سبيل الماال
ا في  (Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi)يعادل تصنيف هاا المتون:  ؛ 10مضروب 
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عدد اإلجرا ات والزمن المستغرق )باكيام( والتتلفة تنسبة مئوية من  Vi حيث يمال
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 2.0جرا  وإ 2.0( بـ Vmin%  بينما تحددت قيم الحد اكدنى )111.9

%  وعلى الك ف ن الدول التي تقل قيمها عن الحد اكدنى تحصل على تصنيف 0.0و
 بينما تحصل الدول التي تزيد قيمها عن الحد اكقصى على تصنيف صفر. 10
 عدد اإلجرا ات -أ
 المد  )عدد اكيام( - 
 التتلفة )% من دخل الفرد( - 
 دخل الفرد( الحد اكدنى لرأإ المال )% من -د

 
( 2017 – 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 للزمن المستغرق 
والتتلفة المتتبد  )تنسبة مئوية من النشاط( إلغهق النشاط وتالك معدل استرداد 

 / (Vmax – Vi)التتلفة )سنت لتل دوالر أمريتي(  ويعادل تصنيف الزمن والتتلفة: 
(Vmax – Vmin)  ا في اإ معدل استرداد التتلفة بالمعادلة:   تما يق10مضروب 

(Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin)  ا في الزمن والتتلفة  Vi ؛ حيث يمال10مضروب 
أعوام   10.0( بـ Vmaxومعدل استرداد التتلفة  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
 التتلفة )% من النشاط( - 
 استرداد التتلفة )سنت لتل دوالر أمريتي( - 

 
( 2017 – 2004: مجموعة بيانات ممارسة أنشطة اكعمال بالبنك الدولي )المصدر

<http://www.doingbusiness.org.> 
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