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 تقديـــــــم

 

،  العربية االقتصادات    ة تنافسيتطور مستويات  من تقرير تنافسية االقتصادات العربية  الخامس  العدد  ستعرض  ي

مستويات  تحسين    الدول العربية في سبيل  تنتهجهاعلى اإلجراءات والسياسات االقتصادية التي    كما يلقي الضوء

 .إنتاجيتها وتنافسيتها

تقرير على قياس تنافسية االقتصادات العربية باستخدام مؤشرين أساسيين يتمثالن في  المن    الخامسالعدد  يركز  

استقرار   أسستحقق  مدى    ،االقتصاد الكلي   مؤشريعكس  مؤشر االقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية االستثمار.  

 ة منضبطة.  ذلك من تحقيق االستقرار السعري وتبني سياسات مالية ونقديلزمه بما يستاالقتصاد الكلي 

 وفر مدى قدرة الدولة على خلق البيئة التنافسية التي تضمن استمرار ت   االستثمار جاذبية بيئة و مؤشر يقيسفيما 

السياسات االقتصادية المالئمة تبني  األموال، من خالل التركيز على تطوير األطر التنظيمية والقانونية و   رؤوس

العوامل   التقنية وغيرها من  تسهم في  والجوانب  التي  والتنافسية األخرى  اإلنتاجية  وجذب االستثمارات    دعم 

 . األجنبيةية ولالمح

سبعة عشر    للوقوف على مدى التقدم الذي حققته الدول العربية في مجال التنافسية، يستعرض التقرير ترتيب 

: البرازيل، والهند، مختلفة تشمل كل من  في هذا المجال مقارنة مع دول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم    دولة عربية

وتركيا   أفريقيا،  وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب  وتايالند،  واسبانيا،  الجنوبية،  المنهجية وكوريا  بحسب  وذلك 

 . المتبعة في هذا التقرير

 

 

 

 العربي صندوق النقد 
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 االقتصادات العربية   تنافسية  مؤشر  احتساب  منهجية

المؤسسات اإلقليمية والدولية على  كمية  بيانات   تعتمد 

المتغيرات واالجتماعية   والمالية  االقتصادية  لمختلف 

ال قياس  ل يعتمد  يةقتصاد االتنافسية  مستويات  فيما   ،

ُمستقاة من    نوعية  بياناتذلك على    إلى  بعضها إضافة

 مع   بالتعاون  المؤسسات  هذه   تُجريها  ميدانية  مسوحات

 .المعنية الدول في المحلية السلطات

المؤشر العام لتنافسية االقتصادات العربية الذي    يتكون

العربي   النقد  صندوق  رئيسين    منيصدره  مؤشرين 

الكلي  :هما االقتصاد  وجاذبية    ، مؤشر  بيئة  ومؤشر 

قدرة  االستثمار.   مدى  الكلي  االقتصاد  مؤشر  يعكس 

االقتصادي   االستقرار  أسس  تحقيق  على  الحكومات 

بيئة  مؤشر  يعكس  فيما  والتنافسية،  لإلنتاجية  الداعمة 

تبينها   يتم  التي  المختلفة  السياسات  االستثمار  وجاذبية 

االستثمارات   جذب  بهدف  األعمال  مناخ  لتحسين 

 . ية واألجنبيةالمحل 

مؤشرات   أربعة  إلى  الكلي  االقتصاد  مؤشر  ينقسم 

مؤشراً كمياً ترتبط بالقطاع الحقيقي،    16فرعية تضم  

الحكومة،   مالية  وقطاع  والمصرفي،  النقدي  والقطاع 

فيما   الخارجي،  بيئة وجاذبية يتضمن  والقطاع  مؤشر 

فرعية تض   ةاالستثمار ثالث   اً مؤشر   13م  ــــ مؤشرات 

والمؤسسات    ببيئةتتعلق   التحتية،  والبنية  األعمال، 

حسب ما هو موضح بالشكل رقم   ،والحكومة الرشيدة

(1 .)

العربية   االقتصادات  لتنافسية  العام  المؤشر  قياس  تم 

الفترة   خالل  العربية  الدول  مجموعة  مستوى  على 

(2017-2020.)   

التقرير  الخامس  العدد  يشمل  العربية  الدول  جميع  من 

وهي:    باستثناء دول  والقُمر،  خمسة  الُصومال، 

  كافية  بيانات  توفر  لعدم   وفلسطين،   ،وجيبوتي، وسورية

تنافسية  مقارنة  يتم  المقارنة،  ألغراض  حولها. 

مع العربية    عدة  من  مرجعية  دول  تسع  االقتصادات 

الجنوبية،    وكوريا  الهند،  وهي  ُمختلفة  أقاليم 

وتركياوسنغافورة،   والبرازيل،  وماليزيا،    ، وتايالند، 

الزمنية الُمشار    الفترة   خاللوجنوب أفريقيا    ، وإسبانيا

 . إليها

احتساب    المعيارية  المنهجية  على  التقرير  دميعت في 

المختلفة    القطاعات اتمؤشر  تقدير  يتم  حيث  ،التنافسية

من    قيمة  بطرح ما  لدولة  المسجل    المتوسط المتغير 

لمجموع    الحسابي المتغير  في لنفس  المدرجة  الدول 

  لجميع   المعياري  االنحراف  على  قسمتها  ثم   ،التقرير 

ذلك  ،  الدول  ً ـــتنازلي  الدول  ترتيبيعقب  حيث    من   ا

 (. 1 رقم  اإلطار ) ة،ــــمستويات التنافسي

، فقد تم  الخاصة باحتساب المؤشر   أما بالنسبة للبيانات

الخاصة بكل من: الحصول عليها من   البيانات  قواعد 

وقاعدة  صندوق النقد الدولي،  و  ، صندوق النقد العربي

ومؤتمر مؤشرات التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي،  

 .ومنظمة العمل الدولية  األمم المتحدة للتجارة والتنمية
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 ( 1اإلطار رقم )

 Standardization (z-score)المنهجية المعيــــــــــارية 

 

القطاعات المعياريةباعتماد    تُقدر مؤشرات  المنهجية  لدولة ما من    ، وذلكطريقة  المسجل  المتغير  قيمة  بطرح 

لجميع  المتوسط الحسابي لنفس المتغير لمجموع الدول المدرجة في التقرير، ثم قسمتها على االنحراف المعياري  

  بحيث يساوي متوسط المؤشر صفر وقيمته المعيارية واحد. . الدول

    كما يلي: المؤشريقدر 

𝐼𝑞𝑐
𝑡 =

𝑥𝑞𝑐
𝑡 − 𝑥𝑞̅̅ ̅𝑡

𝜎𝑞
𝑡  

t"تشــير  

qcI"  بالنســبة للمتغير "إلى قيمة الُمؤشــرq" للدولة "c " الفترةخالل "t"  تشــير " ، بينما𝑥𝑞𝑐
𝑡 "إلى  

𝑥𝑞̅̅ وتدل، "t"خالل الفترة  "c" للدولة "q" المتغير قيمة ̅𝑡"  "ــابي ــط الحســ   للدول "qللمتغير "  على المتوســ

 . "t" ةالفتر خالل "q"المعياري لقيم الُمتغير االنحراففتشـــير إلى    "σأما ". خالل الفترةفي المؤشـــر   المدرجة

ــر يُقاس كما   ليس في ارتفاعها  يُعدالتي   ات كالتضــخم والبطالةُمتغيربعض الفي حالة   صــالح الدول، ف ن الُمؤش

 : يلي

𝐼𝑞𝑐
𝑡 =

�̅�𝑞
𝑡 − 𝑥𝑞𝑐

𝑡

𝜎𝑞
𝑡  

    

 

المصدر : معدي التقرير

شكل رقم )1(

المؤشـــــــر العـــــا  لتنافسيــــــة

االقتصادات العربية 

مؤشر بي ة وجا بية االست مار

المؤسسات والحوكمة 
الرشيدة

مؤشر فعالية  
(نقطة)الحكومة 

مؤشر سيادة القانون 
(نقطة)

مؤشر الفساد اإلداري 
(نقطة)

البنية التحتية

مؤشر نسبة أفراد 
الذين يستخدمون 
)  األنترن  
(السكان

مؤشر النقل الجوي 
مليون طن )والشحن 
(كم -

وق  االمتثال 
الحدودي للتصدير 
السلعي

مؤشر عدد الهواتف 
الخلوية لكل  
100شخ 

الوق  المطلوب 
للحصول على الطاقة 

(باأليام)الكهربائية 

بي ة االعمال

مؤشر بدء النشاط 
(نقطة)التجاري 

مؤشر دفع الضرائب 
(نقطة)

مؤشر الحصول على 
(نقطة)الكهرباء 

مؤشر حماية 
(نقطة)المستثمرين 

مؤشر تسجيل الملكية 
(نقطة)

مؤشراالقتصاد الكلي

الق ا  الخارجي

مؤشر درجة االنفتاح 
) (الخارجي 

مؤشر االحتياطيات  
دوالر )الرسمية 
(أمريكي

تغطية االحتياطيات 
للواردات باالشهر 

(شهر)

مؤشر الحساب 
دوالر )الجاري 
(أمريكي

الق ا  الحقيقي

 النمومؤشر معدل 
) (الحقيقي 

مؤشر معدل البطالة 
) (

التضخم مؤشر معدل 
) (

مؤشر نصيب الفرد 
من النات  المحلي 

دوالر )االجمالي 
(أمريكي

مؤشر معدل نمو 
مساهمة قطاع 
الصناعات التحويلية 

) (

ق ا  مالية الحكومة

مؤشر نسبة 
 المالي       الفائض

إلى النات  المحلي 
) (

مؤشر نسبة 
االيرادات الضريبية 
إلى اجمالي 
) (االيرادات 

مؤشر معدل نمو 
االيراداتالعامة بدون 

) (المنح 

الق ا  النقدي 
والمصرفي
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 تنفيذي ال ملخص الجزء األول: ال 

على مستوى الدول العربية  التنافسية    وضعيةتحسن   

الفترة ) عربية  أربع  في   نتيجة    ، (2020-2017خالل 

  فيما  ،الفرعية القطاعات  عدد من  في  تحسن مؤشراتها  

على   عربية  دول  س   التنافسيةحافظ     وضعيتها 

   .التقريرالمسجلة في العدد السابق من 

العربية الدول  مستوى  على    ،على  اإلمارات  حافظ  

في   األول  لمؤشر  الالمركز  االقتصادات  العام  تنافسية 

على    على  ستحواذهاالنتيجة  ،  العربية  األول  المركز 

وجاذبية   بيئة  مؤشر  في  ككل  المجموعة  مستوى 

ا  .االستثمار وحلّ   لسعودية  تلتها  الثاني،  المركز  في 

وُعمان  المغرب  وقطر   الثالث    كزاالمر  فيوالكوي  

  على مستوى على التوالي.  والرابع والخامس والسادس  

المقارنة  ودول  العربية  حلّ   الدول  في ،  سنغافورة 

الجنوبية  وكاألولى،    المرتبة الثانية  وريا  المرتبة  في 

الثافي  اإلمارات  و حلّ   لث المركز  فيما  في    ندتايال، 

ماليزيا   واستحوذت  الرابع،  على  والسعودية  المركز 

التوالي  والسادس  الخامس  ينالمركز حين  على  في   ،

 (. 2، الشكل رقم )السابعطر على المركز قحصل  

(: المراكز العشرة األولى في مؤشر 2الشكل رقم )
 تنافسية على مستوى دول المجموعة ككل ال

(2017-2020)   

 

 

 

 

 المصدر : معدي التقرير 

بالعدد   المتضمنة  الدول  ترتيب  نستعرض  يلي  فيما 

للتنافسية االقتصادات    في المؤشرات الفرعية  الخامس

 على النحو التالي: العربية

 مؤشر االقتصاد الكلي  .1

الجنوبية،   وكوريا  سنغافورة،  من  كل  جاءت 

كز الخمسة اوالسعودية، وتايالند، واإلمارات في المر

ككل المجموعة  مستوى  على  العربية    األولى  )الدول 

المقارنة( دول  إلى  القيم  إضافة  متوسط  بلغ  حيث   ،

الفرعيةالمعيارية   ا   للمؤشرات  هذا  لهذه  ضمن  لدول 

(  0.677( و )0.747( و)0.882( و )1.116المؤشر )

 (.  3( نقطة على التوالي، الشكل رقم )0.505و)

 ( 2020-2017) مؤشر االقتصاد الكلي(: 3الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الق ا  الحقيقي مؤشر  1.1

قطر على المركز األول في مؤشر القطاع    استحوذت

العربية   الدول  مستوى  على  على  الحقيقي  والثالث 

(  0.765بقيمة معيارية بلغ  )مستوى المجموعة ككل  

المركز األول على   حصولها علىعزى ذلك إلى  يُ   نقطة.

مؤشري   في  ككل  المجموعة    التضخممعدلي  مستوى 

في  ،إلماراتلبالنسبة    أما  البطالة.و المركز   فحلّ  

ثاني على مستوى الدول العربية بقيمة معيارية بلغ  ال

من حصولها على مراكز متقدمة   ، مستفيدةً (0.602)

  ، نصيب الفرد من النات  المحلي اإلجماليات  في مؤشر

في   البحرين حلّ   فيما  .  التضخم معدل  و  ،ومعدل البطالة 

بقيمة  العربية  الدول  مستوى  على  الثالث  المركز 

بلغ    مستفيدةً ( 0.532)معيارية  من حصولها على   ، 

البطالة،   معدل  مؤشرات  في  متقدم  وحصة  مركز 

التحويلية   اإلجماليالصناعات  المحلي  النات     ، من 

بالنسبة    التضخم.عدل  مو ودول  لدول  لأما  العربية 

في مؤشر  حلّ  سنغافورة في المركز األول  المقارنة،  

الحقيقي   )القطاع  معيارية  نقطة1.138بقيمة  فيما    ،( 

حلّ  كوريا الجنوبية في المركز الثاني بقيمة معيارية 

 (. 4الشكل رقم )  ( نقطة،0.973بلغ  )
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 ( 2020-2017) (: مؤشر الق ا  الحقيقي4الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ا  مالية الحكومةمؤشر  2.1

من  استحو كل  المركز ذت  على  واإلمارات  السعودية 

األول والثاني على مستوى الدول العربية بقيم معيارية  

( )0.878بلغ   و  على  0.578(  نقطة  في   التوالي( 

الحكومة مالية  قطاع  إلى حصول  يُ   .مؤشر  ذلك  عزى 

مؤشر  على   السعودية في  متقدم  نمو   يمركز  معدل 

بدون   العامة  والاإليرادات  نسبة  مؤشر  منح 

المحلي النات   إلى  بينما  اإلجمالي  الفائض العجز   .

نسبة مؤشر  من مكانتها المتقدمة في  اإلمارات    تاستفاد 

الفائض العجز إلى النات  المحلي اإلجمالي، حيث حلّ   

المركز   ككل.    األولفي  المجموعة  مستوى  أما على 

العربية، فكان من  الدول  الثالث على مستوى  المركز 

(  0.520بقيمة معيارية بلغ  حوالي )   موريتانيانصيب  

العجز الفائض المالي   من مؤشر نسبة  ، مستفيدةً نقطة

ا المحلي   ( في المائة0.6-)البالغة    إلجماليإلى النات  

 (.  5الشكل رقم ) ،(2020-2017عن متوسط الفترة )

 ( 2020-2017)  مالية الحكومة مؤشر ق ا  (:5الشكل رقم ) 

 النقدي والمصرفي ق ا   المؤشر  3.1

النقدي    عمؤشر القطافي    المركز األول  في  قطر   حلّ 

مجموعة مستوى  على    العربية  الدول   والمصرفي 

ككلمستوى  على    دسالساالمركز  و الدول   مجموعة 

التوالي  معدل نمو األصول  من مؤشر    مستفيدةً   ،على 

المتعثرة  األجنبية   تونس سجل   بينما    .والقروض 

الثاني  على  ُمستفيدةً ،  المركز  حصولها    مركزال  من 

نمو صافي  ف  األول معدل  األجنبية ي مؤشر    األصول 

( بنحو  نم   ) 115.4التي  الفترة  لمتوسط   )2017 -

المركز  .(2020 الدول   الثالث  وكان  مستوى  على 

صولها على مركز نتيجة ح،  الكوي  من نصيب    العربية

مؤشر   في  إجمالي متقدم  من  المتعثرة  القروض 

،  إلى النات  المحلي  ومؤشر السيولة المحلية  القروض

 (. 6الشكل رقم )

   الق ا  النقدي والمصرفيمؤشر (: 6الشكل رقم ) 

(2017-2020 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الق ا  الخارجي مؤشر  4.1

القطاع   مؤشر  في  األول  المركز  السعودية  حقق  

على نتيجة  الخارجي،   األول  المركز  على  حصولها 

في   ككل  المجموعة  االحتياطيات    مؤشرمستوى 

)  الرسمية بلغ   مليار  486.6التي  أمريكي (  دوالر 

( الفترة  من  الثاني  المركز  و  ،(2020-2017لمتوسط 

نسبة الرسمية  حيث  االحتياطيات    للواردات   تغطية 

الفترة شهراً   45.4)  باألشهر  السلعية نفس  لمتوسط   )  .

الثاني،   المركز  على  اإلمارات  استحوذت  نتيجة فيما 

المركز األول على مستوى الدول العربية في   تسجيلها

التجاري  )نسبة التجارة الخارجية إلى    مؤشر االنفتاح 

( في المائة  165بنسبة بلغ  ) النات  المحلي اإلجمالي(
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 ( الفترة  على    ،(2020-2017لمتوسط  وحصولها 

في  متقدم  مركز المجموعة ككل   مؤشر   على مستوى 

الجاري الرسمية  الحساب  المركز    أما  .واالحتياطيات 

العربية   الدول  مستوى  على  نصيب  فالثالث  من  كان 

المركز الثالث في  حصولها على  من    ، مستفيدةً الكوي  

و الجاري  الحساب  مؤشر    ةمتقدم  تبةمرمؤشر  في 

 (. 7، الشكل رقم ) االحتياطيات 

 ( 2020-2017) الق ا  الخارجيمؤشر (: 7الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة وجا بية االست مار  بيمؤشر  .2

على المركز األول على مستوى    اإلمارات   ت استحوذ

العربية مستوى    ، الدول  على  ككل والثاني  المجموعة 

فيما حلّ  قطر   على صعيد    ،بيئة وجاذبية االستثمار. 

  والرابع   المركز الثاني والثالث  ُعمان والسعودية فيو

التوالي على  العربية  الدول  مجموعة  مستوى  ،  على 

 (.  8الشكل رقم )

   (: مؤشر بي ة وجا بية االست مار8الشكل رقم ) 

(2017-2020 ) 

 

 ق ا  بي ة األعمال مؤشر  1.2

مستوى   على  األول  المركز  في  اإلمارات  حلّ  

، نتيجة حصولها على مراكز متقدمة المجموعة ككل

فيما سجل  البحرين  .  المؤشرات الفرعيةجميع  في  

  دسوالسا   ،على مستوى الدول العربية  المركز الثاني

من حصولها   ، مستفيدةً على مستوى المجموعة ككل

  ، تسجيل الملكية  يفي مؤشرين  متقدم  ينعلى مركز

الضرائب.  حل   ودفع  المركز    السعودية  فيما  في 

على حصولها  ل الثالث على مستوى الدول العربية،  

مؤشر في  متقدم  الملكية  يمركز  وحماية    ، تسجيل 

 (.  9رقم )  الشكل ،المستثمرين 

 ( 2020-2017)  بي ة األعمالمؤشر (: 9الشكل رقم )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسات والحوكمة الرشيدة ق ا   مؤشر  2.2

في المركز األول على مستوى الدول اإلمارات  حل   

ككل  العربية المجموعة  مستوى  على  في    والثاني 

  نتيجة  ،مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة

مستوى   على  الثاني  المركز  على  حصولها 

  ، اإلداريالفساد  مكافحة    يفي مؤشر  المجموعة ككل

المركز الثاني على  في  تلتها قطر    ،وفعالية الحكومة

الدول   يُعزى    العربية،مستوى  في ما  تقدمها  إلى 

و  يمؤشر اإلداري،  الفساد  القانون.  مكافحة  سيادة 

في   ُعمان  جاءت  كمحصلة فيما  الثالث،  المركز 

وسيادة    اإلداري، الفساد  مكافحة  لتقدمها في مؤشري  

 (.  10، الشكل رقم )القانون
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 والحوكمة الرشيدة (: المؤسسات 10الشكل رقم ) 

 (2017-2020 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ق ا  البنية التحتيةمؤشر  3.2

مستوى    علىاإلمارات    حصل  على  األول  المركز 

عزى . يُ في مؤشر قطاع البنية التحتية  المجموعة ككل

في   األول  المركز  على  استحواذها  إلى   يمؤشرذلك 

الجوي  والشحن  الهواتف    ،النقل  في  واالشتراك 

في    علىوحصولها    ،الخلوية الثاني  مؤشر المركز 

المُ  الكهربائيةالوق   الطاقة  على  للحصول  .  خص  

من    سجل  فيما   الثاني   ينالمركز  ُعمانو   قطركل 

مستوى   على  العربيةوالثالث  التوالي   الدول    ،على 

 (.  11الشكل رقم )

 ( 2020-2017) البنية التحتية مؤشر (:11الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشر العا  لتنافسية االقتصادات العربية  .3

سبق ما  إلى  مؤشرات   استناداً  من  ،  استعراضه 

اإلمارات  استحوذت من    ، قطرو  ،السعوديةو  ،كل 

  ىاألول  ستةالمراكز ال على  ُعمان  الكوي  وو  ، البحرينو

تجدر اإلشارة  .  على التوالي  على مستوى الدول العربية

ومصر، والمغرب،  ،  السودانيب كل من  تتحسن تر إلى  

. هذا التقرير مقارنة بالنسخة السابقة منهفي  موريتانيا  و

 .  (1جدول رقم ) 

   في تنافسية االقتصادات العربية وضعية ت ور (: 1جدول رقم )

 من تقرير تنافسية االقتصادات العربية  خامسوال رابعالين العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنافسية االقتصادات العربية الجزء ال اني: 

من التقرير بالمزيد من التفصيل  يتطرق الجزء الثاني  

إلى وضعية االقتصادات العربية في كل من مؤشري  

 االستثمار.االقتصاد الكلي، وبيئة وجاذبية 

من  يستعرض الجزء  تقرير    الخامسالعدد    هذا  من 

العربية   االقتصادات  العربية،  تنافسية  الدول  وضعية 

فيما يتعلق بالمتغيرات المتضمنة في كل ودول المقارنة  

ومؤشر   الكلي،  االقتصاد  مؤشر  وجاذبية من  بيئة 

للد خالل  واالستثمار،  العربية  )ال ل  - 2017فترة 

وذلك  2020 المعيارية(.  المنهجية  على    باالعتماد 

فيإلالمشار   رقم    يها  تقديرات    (1)اإلطار  في 

ً ترتيباً   هالمؤشرات الفرعية وترتيبا    .تنازليا

  على تبني  العربيةالدول  تركز العديد من  في هذا اإلطار  

و واستراتيجيات  تخطط  إلى  طنية  تحقيق  هدف 

االقتصادي   القاعدةو االستقرار  اإلنتاجية،    تطوير 

تقدمها  ر  يتطوو التي  بيئة    بهدفالخدمات  تسهيل 

البن  ،عمالألا اوتطوير  استقطاب لتحتية،  ى  أجل    من 

 .      : ُ   ي        
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ترتيب الدول على مستوى الدول في تقرير تنافسية 
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واألجنبيةاالستثمارات   االحتياطيات  و  ،المحلية  زيادة 

االقتصادية  التنمية  وتحقيق  األجنبية  العملة  من 

بمستويات   لالرتقاء  إلى  معيشيةالالمستدامة  إضافة   .

اإلنتاجية وتحسين    تهازيادة قدرول على  تعمل الد  ذلك

قطاعات   وتطوير  الوطنية  السلعية  الُمنتجات  كفاءة 

قُدرات من  تُعرقل  التي  الحواجز  لُمواجهة    هاالخدمات 

 .التنافسية

 الكلي االقتصاد مؤشر .1

ركائز  من  الكلي   االقتصاد   مؤشر  يتكون :  هي  ، أربع 

  الحكومة،  ماليةإحصاءات    وقطاع  الحقيقي،  القطاع

  تشمل .  والمصرفي  النقدي  والقطاع  الخارجي،  والقطاع

عشر  األربع  الركائز ستة  ً كمي  اً متغير  على   موزعةً   ا

  خمس   يشملو   الحقيقي  القطاع:  التالي  النحو  على

  ثالث   يشملو  الحكومة  مالية  وقطاع  متغيرات،

  متغيرات،   أربع  يشملو  الخارجي  والقطاع  متغيرات،

 . متغيرات خمس ويشمل والمصرفي النقدي  والقطاع

 مؤشر الق ا  الحقيقي  1.1

 : التالية كميــــةال متغيراتالمن  الحقيقيالقطاع يتكون 

   .الحقيقي النمو معدل (1

   .التضخم معدل  (2

 . البطالة معدل (3

قطاع (4 النات     التحويلية  الصناعات  حصة  من 

 . المحلي اإلجمالي

 اإلجمالي  المحلي  النات  من الفرد نصيب (5
 

 الحقيقي   النمو معدل 1.1.1

العربية  الحقيقي    النمو   معدل  انكمش الدول  لمجموعة 

مقارنة بمعدل نمو   2020عام في في المائة  5.5بنحو  

انكماش عزى  ويُ .  2019عام  في  في المائة    1.7بلغ نحو  

العربية   الدول  في  االقتصادي  جائحة إلى  النمو  تأثير 

أعقب  كلي والجزئي الذي  غالق ال، بسبب اإل19-كوفيد

 
      ت     ك       . ق ع        ت     ق             ،  ق ع    1

لنفط متأثرة  العالمية لسعار  األ كذلك تراجع  الجائحة، و

  تراجع الطلب العالمي.، إضافة إلى تأثير جائحةالب

فرادى  العربية  للدول  النمو  كمش  ان  ،بالنسبة  معدل 

العربية  أغلب  في  الحقيقي     2019  بعام   مقارنةالدول 

 (. 2رقم ) ، جدول19-كوفيدبجائحة متأثرة  

مصر   استحوذت  على  عربياً  األول  المركز  على 

(  1.376مستوى المجموعة ككل بقيمة معيارية بلغ  )

( في المائة 4.2نقطة، كمحصلة لتحقيق معدل نمو بلغ )

ً 2020-2017لمتوسط الفترة )   (. المركز الثاني عربيا

بلغ   كان   معيارية  بقيمة  موريتانيا  نصيب  من 

نقطـــة،  0.736) )بمتوسط  (  نمـــو  في 2.0معدل   )

بالمركز الثالث بقيمة معيارية   األردنالمائة. فيما حلّ   

( في 1.7بمتوسط معدل نمو بلغ )نقطة    (0.466بلغ  )

 ( 12، وشكل رقم )(3، جدول رقم )1المائة

  تركيا كل من  لدول المقارنة، فقد استحوذت    أما بالنسبة 

الثالث  ماليزياو  الهندو المراكز  على   ةعلى  األولى 

( بلغ   معيارية  بقيم  المقارنة  دول  (  1.042مستوى 

( نقطة على التوالي، يذكر أن  0.777( و ) 0.867و)

بالمركز    تركيا المجموعة   الثانيحلّ   مستوى  على 

( بلغ  حقيقي  نمو  بمعدل  عن  3.0ككل  المائة  في   )

 (. 2020-2017متوسط الفترة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مؤشر ترتيب الدول في معدل النمو الحقيقي 12شكل رقم )

 ( 2020-2017) متوسط الفترة
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  2جدول رقم )
   (: القطاع الحقيق 

  مؤشر معدل النمو 
 %() الحقيق 

  2017 2018 2019 2020 
المؤشر  
 المعياري

تيب   الي 

 1 1.38 1.6 5.6 5.3 4.2 مرص

 2 1.04 0.7 0.9 2.8 7.5 تركيا

 3 0.87 8.9- 5.0 6.1 7.0 الهند

يا  ز  4 0.78 6.8- 4.3 4.7 5.7 مالي 

 5 0.74 4.1- 5.9 2.1 3.5 موريتانيا 

 6 0.69 1.1- 2.0 2.7 3.2 كوريا الجنوبية

 7 0.52 6.3- 2.4 4.2 4.1 تايالند 

 8 0.47 2.5- 2.0 1.9 2.1 األردن 

 9 0.46 5.1- 0.7 3.4 4.3 افريقياجنوب 

 10 0.31 8.2- 2.3 3.0 4.2 المغرب 

 11 0.17 5.9- 1.7 1.2 2.4 اإلمارات 

ازيل   12 0.15 4.7- 1.1 1.3 1.3 الير

 13 0.11 9.2- 1.8 2.0 3.8 البحرين

 14 0.05 5.3- 0.2- 1.5 1.6 قطر

 15 0.03- 5.6- 0.3 2.4 0.7- السعودية 

 16 0.04- 7.2- 0.8 1.4 1.3 الجزائر 

 17 0.04- 6.4- 0.5 1.8 0.3 ُعمان 

 18 0.05- 9.6- 1.0 2.7 1.9 تونس 

 19 0.06- 11.2- 2.0 2.4 2.9 اسبانيا

 20 0.18- 8.1- 0.2 0.8 1.4 سنغافورة 

 21 0.28- 5.0- 2.1 0.8 5.1- اليمن

 22 0.34- 3.9- 2.6- 2.3- 0.7 السودان 

 23 0.58- 12.4- 3.9 0.6- 2.5- العراق 

 24 0.62- 9.1- 0.4 1.2 4.7- الكويت

 25 1.63- 19.9- 5.6- 1.9- 0.9 لبنان 

 26 3.90- 32.2- 2.5  ..  ... ليبيا 

 .             ، ق ع          ت   ق      ،       ت     ك              :     ق

  جمالي اإل  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب ؤشر  م  2.1.1

 الحقيقي 

 

الجنوبية  وقطر  سنغافورة    حلّ  وكوريا  واإلمارات 

المراكز الخمس األولى في هذا المؤشر.    فيوالكوي   

 ( نقطة2.57قيمة معيارية بلغ  )أعلى    قطر قد سجل   ف

نصيب  متوسط  مع ارتفاع  على مستوى الدول العربية  

ألف دوالر    61الفرد من النات  المحلي اإلجمالي إلى  

، وسجل   ( 2020-2017متوسط الفترة ) عن  أمريكي  

قيم )  ةاإلمارات  بلغ   نقطة1.57معيارية  بمتوسط    ( 

دوالر أمريكي    ألف  43بلغ نحو  من النات   نصيب الفرد  

والبحرين  الفترة  نفس عن   الكوي   سجل   بينما   ،

(0.79( و  نقطة  0.46(  بلغ (  الفرد  نصيب  بمتوسط 

دوالر    23.7و    29.6 التواليألف  نفس    على  خالل 

   .الفترة 

ً قيم  ا سجلت  ، فقدوُعمان  السعودية أما     نحو   بلغ    معيارية  ا

الثامن    ينفي المركز  ا نقطة وحلَت(  0.030و )(  0.356)

حيث بلغ نصيب    على مستوى المجموعة ككل،والتاسع  

  16و    21.8نحوبهما  الفرد من النات  المحلي اإلجمالي  

لمتوسط نفس الفترة    على التوالي  دوالر أمريكي  ألف 

   الزمنية.

حلّ  سنغافورة في المركز    ، على مستوى دول المقارنة

بقيمة معيارية بلغ     ككل  على مستوى المجموعة  األول

بل ة ــنقط  (2.66) حيث  نصـ،  الفرد  ـ غ  النات   يب  من 

اإلجمالي   أمري  63والي  ـحالمحلي  دوالر    كيـــألف 

كوريا  حل   فيما  .  (2020-2017رة )ــط الفت ــــلمتوس

المركز الثاني على مستوى دول المقارنة   الجنوبية في

نصيب    بلغ، حيث  على مستوى المجموعة ككل  رابعوال

المحلي   النات   من  ألف    32حوالي    جماليإلاالفرد 

بينما  .  (2020-2017دوالر أمريكي لمتوسط الفترة )

المركز    سبانياإحلً    علفي  دول الثالث  مستوى  ى 

مستــــــالمقارن  على  والسادس  ككل،   الدولوى  ـــــة 

  (.3جدول رقم  ) ( و13)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 .صندوق النقد العربي، والبنك الدوليمحسوبة من قاعدة بيانات المصدر: 
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 (  3جدول رقم )

   مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 )دوالر أمريكي(  

   البنك الدولي"قاعدة بيانات" ، وقاعدة البيانات االقتصادية المصدر: صندوق النقد العربي،      

 المؤشر الفرعي تم احتسابه من قبل ُمعدي التقرير.     
 

 معدل التضخم  مؤشر  3.1.1

في  متوسط  ارتفع   التضخم    عربية  دول  خمسمعدل 

  السودان،  بما يشمل كل منفي المائة    13نسب فاق   ب

وو واليمنلبنان،  و ،  متوسط    ليبيامصر،  الفترة  عن 

التضخم  (2017-2020) معدل  بلغ  فيما  تونس    في. 

عن متوسط نفس  في المائة    ( 4.8)و  ( 4.9)الجزائر  و

في حين سجل  بقية الدول    الزمنية على التوالي.الفترة 

في المائة    (2.7)أقل من  متوسط معدل التضخم  العربية  

 .  (2020-2017الفترة ) خالل

الثة الث  كزاعلى المر  وُعمان  استحوذت قطر واإلمارات

العربية  ى  ألولا الدول  مستوى  معدل على  مؤشر  في 

)التضخم   بلغ   معيارية  و)0.556بقيم   )0.512)  

الفترة  نقطة    (0.480و)   ( 2020-2017)عن متوسط 

ً متوسطتضخم  المعدل    لسجحيث  ،  على التوالي  بلغ   ا

على في هذه الدول  في المائة  (  0.5و )(  0.0( و )0.6-)

   التوالي للفترة المذكورة. 

العراق، والبحرين،  كل من األردن، و   سجلفي حين  

بلغمتوسط  المغرب  و تضخم  )ــ ن   معدل   في  ( 0.5حو 

في و)  المائة  المائة  (  1.2األردن،  المغربفي  ،  في 

( في المائة في  0.07( في المائة في العراق، و)0.9و)

الفت  العراق )ـــلمتوسط  وحل2020-2017رة  في     ( 

على  المركز   والسابع  والسادس  والخامس  الرابع 

 على مستوى الدول العربية. التوالي 

المقارنة،   لدول  بالنسبة  ند  تايالاستحوذت  فقد  أما 

األولو المركز  على  مستوى    والثاني  سنغافورة  على 

المقارنة   )دول  بلغ   معيارية    ( 0.528بقيمة 

  2017 2018 2019 2020 
ة  الزمنية  متوسط الفي 

(2017-2020 ) 
المؤشر  
 المعياري

تيب   الي 

 1 2.67 63,033.4 59,798 65,233 66,189 60,914 سنغافورة 

 2 2.58 61,411.3 50,805 64,782 68,794 61,264 قطر

 3 1.55 43,113.4 44,866 43,103 43,839 40,645 اإلمارات

 4 0.93 32,052.1 31,489 31,762 33,340 31,617 كوريا الجنوبية 

 5 0.79 29,655.8 22,838 32,032 33,994 29,759 الكويت

 6 0.75 28,794.7 27,057 29,614 30,338 28,170 سبانيا إ

 7 0.46 23,699.4 23,593 23,504 23,991 23,709 البحرين

 8 0.36 21,848.2 20,110 23,140 23,339 20,804 السعودية 

 9 0.03 16,020.7 14,736 16,529 17,338 15,479 ُعمان 

يا  ز  10 0.26- 10,861.0 10,402 11,415 11,373 10,254 مالي 

 11 0.34- 9,366.1 8,538 9,042 9,370 10,514 تركيا 

ازيل  12 0.39- 8,610.2 6,797 8,717 9,001 9,925 الير

 13 0.46- 7,221.4 7,189 7,808 7,295 6,593 تايالند 

 14 0.47- 7,125.3 4,891 7,784 8,025 7,801 لبنان 

 15 0.52- 6,254.2 3,699 7,684 7,877 5,757 ليبيا

 16 0.54- 5,899.7 5,091 6,001 6,374 6,132 جنوب افريقيا 

 17 0.57- 5,288.0 4,157 5,955 5,834 5,205 العراق 

 18 0.63- 4,254.4 4,283 4,330 4,242 4,163 األردن

 19 0.65- 3,854.4 3,310 3,948 4,115 4,044 الجزائر

 20 0.68- 3,389.3 3,320 3,318 3,439 3,481 تونس

 21 0.69- 3,118.0 3,009 3,204 3,222 3,036 المغرب

 22 0.71- 2,889.4 3,548 3,020 2,549 2,441 مرص 

 23 0.76- 1,998.1 1,901 2,104 2,006 1,982 الهند

 24 0.78- 1,632.5 1,673 1,678 1,601 1,578 موريتانيا 

 25 0.83- 757.5 681 733 734 882 اليمن

 26 0.83- 693.2 595 442 624 1,112 السودان 
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التوالي، حيث سجل نقطة    (0.524و) الدولتان  على    

(  0.2-)تراجعاً في المستوى العام لألسعار بنسبة بلغ   

)0.17-و) الفترة  لمتوسط  التوالي  على   )2017 -

ع بينما  (.  2020 الثالث  المركز  إسبانيا  لى  سجل  

المقارنة  مستوى   )دول  بلغ   معيارية    ( 0.496بقيمة 

التضخم   ،نقطة الفترة  لمتوسط    بها  وسجل معدل  نفس 

  في المائة. (0.23)حوالي   الزمنية

                   ضخم  (      14ش     م )
 (2020-2017        ف    )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الب الـــــة  معدلمؤشر  4.1.1

في    10  عن يفوقما  إلى  معدل البطالة  متوسط  ارتفع  

،  تونس ليبيا، والسودان، واألردن، و من:في كل المائة 

و وواليمن،  الفترة  لومصر  الجزائر  العراق،  متوسط 

،  ليبياجل أعلى معدل بطالة في  وسُ   ،(2017-2020)

   .متوسط نفس الفترة عن في المائة ( 19.0)حيث بلغ 

العربية،   الدول  مستوى  والكوي   قطر  حلّ   على 

األول   اإلماراتو المركز  والثالث    في  على  والثاني 

  ( 0.987( و)1.045و)  (1.283بقيمة معيارية بلغ  )

  على التوالي  (2020-2017)عن متوسط الفترة    نقطة

البطالةمتوسط  حيث سجل   مستويات منخفضة   معدل 

المائــــة    (0.95)   بلغ  قطفي  مـتوسط  عن  ر  ـــفي 

في بطالة  المعدل  بينما بلغ  ،  ( 2020-2017)  رة ـــالفت

نحو    إلماراتاوفي    المائة، في    (2.59)الكوي   

   .ترة ــ الف نفس ط ــ متوس المائة عن( في 2.99)

في المرتبة  ند   تايال حلّ فقد  أما بالنسبة لدول المقارنة، 

المقارنةمجموعة  على مستوى    ىاألول والثانية  ،  دول 

ككل بقيمة معيارية بلغ  المجموعة  لدومستوى  على

بلغ    نقطة،  (1.260) البطالة معدل  متوسط  حيث 

  (.2020-2017)عن متوسط الفترة  في المائة    (1.11)

الثاني  سنغافورة حلّ   فيما   المركز  على    رابعوال  في 

ككل   المجموعة  بلغ  متوسط  بمستوى  بطالة  معدل 

 . عن نفس الفترة الزمنية في المائة (2.93)

إلى  الصــــناعات التحويلية   حصــــةمؤشــــر  5.1.1

 الناتج المحلي اإلجمالي

في  في المائة    10نسب فاق   دول عربية    تسعسجل   

المحلي  مؤشر   النات   إلى  التحويلية  الصناعات  حصة 

)  عناإلجمالي   األردن ،  (2020- 2017الفترة    ،وهي 

وو والسودانوالمغرب   ، مصرالبحرين،    ، وتونس  ،، 

 . واليمن ،ت واإلمارا ،والسعودية

والبحرين  استحوذت   األول    علىاألردن  المركز 

  السابعو  السادسوالثاني على مستوى الدول العربية و

بلغ    معيارية  بقيم  ككل  المجموعة  مستوى  على 

و)0.842) نقطة  0.788(  الف ــــمتوسل(  ترة  ــط 

التوالي   (2017-2020) حيث  على  مساهمة ،  بلغ  

التحويلية  اإلجمالي  الصناعات  المحلي  النات   في    إلى 

نحو والبحرين  المائة   ( 18.1)و    (18.5)   األردن  في 

 لى التوالي. ( ع2020-2017متوسط الفترة )عن 

حلّ    المقارنة،  دول  مستوى  المرتبة   تايالندعلى  في 

المجموعة ككل بقيمة معيارية دول  على مستوى    ىاألول

( بلغنقطة  (1.961بلغ   الصناعات    حصة  ، حيث 

في    (26.1)  من النات  المحلي اإلجمالي نحو  التحويلية

 (. 2020-2017)  ترة ـــالف متوسط عن ة ــالمائ
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70.4

24.2
20.9

17.3
13.6

4.9 4.8 2.7 2.3 1.5 1.2 0.9 0.7 0.5 0.5 0.0

-0.6-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

ن
سودا

ال

ن
لبنا

ن
اليم

رص
م

ليبيا

س
تون

جزائر
ال

ت
الكوي

موريتانيا

سعودية
ال

ب
المغر

ن
حري

الب

ق
العرا

ن
ألرد

ا

ن
ما
عُ

ت
ارا إلم

ا

طر
ق



 تنافسية االقتصادات العربية  
 

 

 
14 

 
  

 ( 4الجدول رقم )

 )%( ب الة كنسبة من إجمالي القوى العاملة  معدل ال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية. 

 العا  للق ا  الحقيقي مؤشر ال 

تشير النتائ   ،  اإلشارة إليها  ضوء المؤشرات السابق  في

كز  اعلى المر  والبحرين  واإلمارات  قطر إلى استحواذ  

على    يالقطاع الحقيقتنافسية  في مؤشر  الثالث األولى  

  ( 0.766بقيمة معيارية بلغ  )الدول العربية  مستوى  

عن متوسط    التوالي( نقطة على  0.533)   و  )0.600و )

( المركز  (2020- 2017الفترة  أما  من    الرابع.  فكان 

  نقطة   ( 0.238بقيمة معيارية بلغ  )  السعوديةنصيب  

الزمنية الفترة  المركز   في  ُعمان  جاءتفيما  .  لنفس 

معيارية  الخامس   بقيمة  العربية  الدول  مستوى  على 

 (. 5، جدول رقم )نقطة (0.201بلغ  )

 

 (:  5الجدول رقم )

 ( 2020- 2017عن متوسط الفترة )مؤشرات الفرعية للق ا  الحقيقي المعيارية للقيمة المؤشر االقتصاد الكلي: 

  
معدل النمو  

 الحقيقي 

نصيب الفرد من الناتج   

 المحلي االجمالي الحقيقي 
 معدل التضخم 

معدل  

 الب الة 

  الصناعات التحويلية  حصة

 إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

مؤشر الق ا   

 الحقيقي 

ترتيب  

 الدول 

       0.466 -0.630 0.478 -1.279 0.842 -0.025 16 

 6 0.590 0.268- 0.987 0.512 1.549 0.173  إل    ت

        0.112 0.460 0.448 0.854 0.788 0.533 7 

 19 0.237- 0.221 0.850- 0.176 0.679- 0.051-    س

         -0.035 -0.653 0.182 -0.307 -1.215 -0.406 20 

          -0.027 0.356 0.411 0.443 0.005 0.238 8 

         -0.338 -0.830 -4.337 -1.440 -0.538 -1.497 25 

 21 0.543- 1.537- 0.492- 0.466 0.572- 0.580-      ق 

 10 0.201 0.425- 0.963 0.480 0.030 0.041- عُ    

 3 0.766 0.639- 1.283 0.556 2.575 0.054 ق   

 12 0.135 0.870- 1.045 0.327 0.794 0.621-      ت

       -1.627 -0.469 -1.155 0.517 -0.974 -0.742 24 

       -3.897 -0.518 -0.423 -1.334 -1.532 -1.541 26 

     1.376 -0.707 -0.681 -0.111 0.503 0.076 14 

 13 0.088 0.398 0.006- 0.432 0.694- 0.310    غ ب 

           0.736 -0.777 0.351 -0.048 -0.809 -0.109 17 

      -0.278 -0.826 -0.928 -0.488 -0.489 -0.602 22 

          0.155 -0.386 0.092 -0.414 -0.419 -0.195 18 

 11 0.196 0.187 0.515 0.169 0.757- 0.867   ه  

               0.690 0.929 0.441 0.863 1.947 0.974 2 

         0.777 -0.260 0.393 0.892 1.330 0.627 5 

 1 1.138 1.047 0.996 0.524 2.666 0.458   غ      

         -0.058 0.746 0.496 -0.836 -0.227 0.024 15 

 23 0.657- 0.148- 2.640- 0.219 0.538- 0.180-    ب         

 4 0.760 1.961 1.260 0.528 0.464- 0.517    ال   

       1.042 -0.344 -0.157 -0.373 0.860 0.206 9 

  0172  2018 2019 2020 

 18.5 19.1 18.6 18.3 األردن

 5 2.28 2.23 2.46 االمارات 

 4.1 4.0 3.9 3.6 البحرين

 16.7 14.9 15.5 15.5 تونس 

 12.8 11.4 11.7 11.7 الجزائر 

 8.2 ...  6.0 6.0 السعودية 

 17.7 22.1 19.5 19.6 السودان

 13.7 12.8 ...  13.0 العراق 

 5.0 2.7 1.8 0.1 ُعمان 

 3.5 0.1 0.1 0.1 قطر 

 6.8 1.2 1.1 1.3 الكوي  

 6.6 6.0 6.1 6.2 لبنان 

 19.4 18.6 ...  28.7 ليبيا 

 10.5 8.6 10.9 12.2 مصر

 10.2 9.2 9.8 10.2 المغرب 

 10.7 9.6 .. 3.3 موريتانيا 

 13.4 12.9 ...  30.4 اليمن 

 .  بيانات البنك الدوليقاعدة ، وقاعدة البيانات االقتصاديةالمصدر: صندوق النقد العربي، 
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 مؤشر ق ا  مالية الحكومة 2.1

متغيرات    ةثالثمن    قطاع مالية الحكومة  مؤشر  يتكون

   :كمية، وهي

 اإليرادات العامة.معدل نمو  (1

الضريبية  (2 إجمالي   اإليرادات  من  كنسبة 

 .اإليرادات العامة

المالي/الفائض  (3 المحلي    العجز  النات   إلى 

 . اإلجمالي

 

ــير   ــاءاتتشـ رتفاع العجز المالي في اإلى  (2)  اإلحصـ

ة   دول العربـي ار دوالر   171.8بنحو  كمجموعـة  اـل ملـي

  214.7ليبلغ اجمـالي العجز    2020عـام  في  أمريكي  

مقــارنــة بنحو    2020عــام  في  مليــار دوالر أمريكي  

ارتفاع   يُعزى  .2019مليار دوالر أمريكي عام    42.9

  إلى تراجع اإليرادات العامة، نتيجة   2020عام العجز 

ة  دول العربـي د من اـل دـي ام والجزئي في الـع   اإلغالق الـت

وما نت  عنها من تراجع في ،  19-بسـبب جائحة كوفيد

ــة،   النفطي وغير  ــة  النفطي ــث  اإليرادات  ــ  حي   تراجع

ـطيــة   ـف ـن اـل رادات  ـحواـلي  اإلـي دوالر   136.4ـب يــار  ـل ـم

ادل   ا يـع ام    48.7أمريكي ـم ة ـع اـئ ة   2020  الـم ارـن مـق

ــتوياتها المســـجلة في عام    ارتفع بالمقابل    .2019بمسـ

ــقيــهاإل بشــ العربيــة  الــدول  العــام في    الجــاري   نفــاق 

ــمــالي عــام   900من    والرأســ أمريكي  مليــار دوالر 

  ل أي ـما يـعاد  ملـيار دوالر أمريكي  909.9إلى    2019

ة  1.1 ك، بلغ  .  2020عـام    في المـاـئ ذـل ة ـل ـــل كمحصــ

ــط   )متوســ نحو  ــالي  الم دوالر 112العجز  ــار  ملي  )

 ل( ما يعاد2020-2017متوسـط الفترة )عن أمريكي 

ة4.5حوالي ) اـئ ات  المحلي    ( في الـم ة من الـن ـــب كنســ

 .اإلجمالي للدول العربية المتضمنة في التقرير
 

نمو  مؤشر   1.2.1 بدون  معدل  العامة  اإليرادات 

 المنح  

من   كل  واستحوذت  والسعودية  على  الكوي   العراق 

الثالثة   )المراكز  بلغ   معيارية  بقيم  (  1.722األولى 

و)1.279و) التوالي   نقطة  (1.011(  مسجلةً على   ،  

( في المائة  7.5( و)9.3( و) 12.7معدل نمو بلغ نحو )

( الزمنية  الفتــــرة  على    (2020-2017لمتوسط 

في المركز الرابع على    مصرحلّ   في حين  .  التوالي

  ( 0.769قيمة معيارية بلغ  )المجموعة ككل بمستوى  

 
 . 2020صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد  2

بلغ  نقطة نمو  متوسط  ، حيث  العامة معدل  اإليرادات 

متوسط نفس  ( في المائة عن  5.9)نحو  دون المنح  ها بب

 . الفترة الزمنية
 

 كوريا الجنوبيةحلّ   ،  أما على مستوى دول المقارنة 

و األول  المركز  المجموعة    الخامسفي  مستوى  على 

وبلغ معدل   ،( نقطة0.673بقيمة معيارية بلغ  )  ككل

بها  نمو   العامة  )اإليرادات  المائة 5.2نحو  في   )  

الزمنيـــلمتوس الفترة  )ــــط  فيما  (2020-2017ة   .

دول    الهندحلّ    مستوى  على  الثاني  المركز  في 

بقيمة    على مستوى المجموعة ككل  تاسع وال  ، المقارنة

 .( نقطة0.317معيارية بلغ  )

إجمالي    إلىاإليرادات الضريبية  نسبة  مؤشر   2.2.1

 اإليرادات العامة 

سجل  تونس أعلى قيمة في هذا المؤشر على مستوى  

نقطة،    (1.189المجموعة ككل بقيمة معيارية بلغ  )

إلى إجمالي  نسبة اإليرادات الضريبية  متوسط  حيث بلغ  

بها   العامة  )اإليرادات  المائة  88.53نحو  في  عن  ( 

( الفترة  المغرب  .  (2020-2017متوسط  في حلّ  

ككل المجموعة  مستوى  على  الثاني  ارق  فب  المركز 

بتونس مقارنة  )  طفيف  بلغ   معيارية    (1.188بقيمة 

الضريبية    ، نقطة اإليرادات  نسبة  إجمالي   إلى وبلغ  

متوسط  عن  ( في المائة88.49اإليرادات العامة نحو )

الفترة  الدول أ.  نفس  مستوى  على  الثالث  المركز  ما 

لبنانف  ،العربية  نصيب  من  نسبة  كان  بلغ   حيث   ،

نحو   اإليرادات  إجمالي  إلى  الضريبية  اإليرادات 

(78.6( الزمنية  الفترة  لمتوسط  المائة  في   )2017 -

  ( 0.850)  نحو  بلغ   قيمة معيارية(، وسجل   2020

 .  نقطة

حل  جنوب أفريقيا  فقد  ،  أما على مستوى دول المقارنة

  والثالث على مستوى المجموعة ككل في المركز األول  

( بلغ   معيارية  نقطة1.132بقيمة  حلّ   (  حين  في   .

المقارنة  دول  مستوى  على  الثاني  المركز  في  إسبانيا 

بقيمة معيارية بلغ     والرابع على مستوى الدول ككل

 .  ( نقطة1.131)

تج  اإلى الن   الفائض/العجز المالي   نسبة   مؤشر  3.2.1

 المحلي اإلجمالي 

دول   في  اإلماراتحلّ    مستوى  على  األول  المركز 

بقيمةالمجموعة     ( 1.712)نحو  بلغ   معيارية    ككل 

نحو  بها  الفائض المالي  متوسط نسبة  نقطة، حيث سجل  
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المائة  2.8) في  اإلجم  من(  المحلي  عن ـــالنات   الي 

الفت )ـــمتوسط  أما  2020- 2017رة  العراق  (. 

على المركز الثاني على مستوى المجموعة   تفاستحوذ

( بلغ   معيارية  بقيمة  نقطة1.618ككل  بلغ  (  ، حيث 

المالي   المائة  2.4)نحو  بها  الفائض  في  النات   (  من 

(.  2020-2017ط الفترة )ـــــلمتوس المحلي اإلجمالي  

بالمركز الثالث على مستوى    السعوديةفي حين حلّ   

والخامس على مستوى المجموعة ككل  الدول العربية  

وسجل    ، نقطــة(  1.171بقيمة معيارية بلغ  حوالي )

( نحـــو  المــالي  المائة  0.5العجز  في  النات   (  من 

أما بالنسبة لدول    لمتوسط نفس الفترة. المحلي اإلجمالي  

المركز األول على   في كوريا الجنوبية حلّ  المقارنة، 

المجموعة دول المقارنة والثالث على مستوى مستوى 

بلغ  فقد  ( نقطة،  1.340ككل بقيمة معيارية بلغ  نحو )

نسبة   المالي  متوسط  )لديها  الفائض  في 1.2نحو   )

اإلجمالي    المائــة المحلي  النات   الفترة  من  لمتوســط 

بالمركز الثاني على    سنغافورة حلّ    (.2017-2020)

على مستوى المجموعة   الرابعتوى دول المقارنة ومس

في المركز   ( نقطة.1.327ككل بقيمة معيارية بلغ  )

بقيمة   تايالند  المقارنة حلّ   الثالث على مستوى دول 

( حوالي  بلغ   نقطة  0.930معيارية  متوسط  عن  ( 

  (.2020-2017الفترة ) 

                  مالية الحكومة العا  ل  مؤشرال 

السعودية    ائ  إلى استحواذتتشير النعلى ما سبق،  بناءً 

مستوى المجموعة ككل بقيم    المركز األول على  على

( بلغ   المركز  و (،  0.878معيارية  على  اإلمارات 

بلغ   الثاني   معيارية  على    نقطة(  0.578)بقيمة 

على مستوى الدول العربية،  لث  أما المركز الثا   التوالي.

بقيمة معيارية بلغ  حوالي   المغربفكان من نصيب  

لرابع  في المركز ا  موريتانياحلّ   فيما  .  نقطة  (0.533)

معيارية   بقيمة  العربية  الدول  مستوى  بلغ   على 

   .نقطة (0.520)

المقارنة،   لدول  بالنسبة    سنغافورةاستحوذت  فقد  أما 

، والثاني دول المقارنة  مستوى  على المركز األول على

المجموعة ككل. أما المركز الثاني    دول  مستوىعلى  

تايالند  حين حلّ     ، فيكوريا الجنوبيةفكان من نصيب  

دول المقارنة والرابع    المركز الثالث على مستـوى  في

 (.6عة ككل، )جدول رقم والمجمدول   على مستوى

 (:  6الجدول رقم )

 لمؤشرات الفرعية لق ا  مالية الحكومة المعيارية ل قيمة المؤشر االقتصاد الكلي: 

 ( 2020-2017الفترة )متوسط 

  
الفائض/العجز المالي كنسبة  

 من الناتج المحلي 

االيرادات العامة  معدل نمو  

 بدون المنح  

نسبة  كااليرادات الضريبية 

 إجمالي اإليرادات من 

مؤشر مالية  

 الحكومة 
 ترتيب الدول 

 15 0.038 0.322 0.346- 0.137 األردن 

 5 0.578 0.165- 0.188 1.712 اإلمارات

 23 0.711- 1.409- 0.225 0.948- البحرين
 13 0.317 1.189 0.053 0.293- تونس

 18 0.377- 0.306- 0.151- 0.673- الجزائر 

 1 0.878 0.258- 1.722 1.171 السعودية 
 19 0.410- 0.731 2.111- 0.150 السودان 

 9 0.426 1.619- 1.279 1.618 العراق 

 24 0.760- 1.351- 0.514 1.442- عُمان 
 17 0.356- 1.333- 0.024- 0.291 قطر 

 22 0.582- 1.699- 1.011 1.057- الكوي 

 21 0.501- 0.850 0.564- 1.788- لبنان 
 25 1.242- 1.731- 1.553- 0.444- ليبيا 

 14 0.094 0.618 0.769 1.105- مصر 

 6 0.533 1.188 0.519 0.108- المغرب 
 8 0.520 0.152 0.499 0.908 موريتانيا 

 26 1.643- 0.781- 3.067- 1.081- اليمن

 11 0.366 1.131 0.138 0.171- اسبانيا 

 20 0.463- 0.218- 0.108- 1.063- البرازيل 

 12 0.332 1.081 0.317 0.402- الهند

 3 0.691 0.060 0.673 1.340 كوريا الجنوبية
 7 0.521 0.842 0.104- 0.824 ماليزيا 

 2 0.734 0.590 0.286 1.327 سنغافورة 

 4 0.643 0.803 0.197 0.930 تايالند 
 16 0.002 0.180 0.623- 0.449 تركيا 

 10 0.371 1.132 0.263 0.283- جنوب أفريقيا 

  .صندوق النقد العربي، وبيانات البنك الدوليقاعدة بيانات  المصدر: 

 عد من قبل الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في الجدول. المؤشر الفرعي أُ 
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 الق ا  النقدي والمالي مؤشر  3.1

من    مؤشر  يتكون والمصرفي  النقدي  أربعة القطاع 

 : ، وهيفرعية مؤشرات

 األجنبية. األصول  يصافمعدل نمو مؤشر   (1

للقطاع  الممنوح    المحلي  االئتمانحجم  مؤشر   (2

 . الخاص

إجمالي  مؤشر    (3 إلى  المتعثرة  القروض  نسبة 

 . القروض

النات   مؤشر   (4 إلى  المحلية  المحلي  السيولة 

 . اإلجمالي

 صافي األصول األجنبية  معدل نمو مؤشر 1.3.1

األجنبية    شير يُ  األصول  األصول  إلى  صافي  مجموع 

النقدية   السلطات  بها  تحتفظ  التي  والبنوك  األجنبية 

ناق  التزاماتها  التجارية والمؤسسات المالية األخرى  

 .  األجنبية

مستوى    تونساستحوذت   على  األول  المركز  على 

( نقطة،  3.4068المجموعة ككل بقيمة معيارية بلغ  )

  بلغ  معدل نموصافي األصول األجنبية بها حيث سجل  

(.  2020-2017( في المائة عن متوسط الفترة ) 115)

المركز الثاني على مستوى الدول في  قطر    حلّ بينما  

ككل  العربية معيارية    والمجموعة    بلغ بقيمة 

نقطة1.226) األصول    ، (  صافي  نمو  معدل  وسجل 

المائة  45.1)  بها  األجنبية في  الفترة  عن  (  متوسط 

  والرابع  الثالث  ينأما المركز(.  2020-2017الزمنية )

موريتانيا  من نصيب    فكانا  المجموعة ككلمستوى  على  

(  0.4199و )(  0.580بقيم معيارية بلغ  )  واإلمارات

معدل  نقطة بلغ  حيث  نحو  ،  األجنبية  األصول  نمو 

(24.2  )( المائة  (  19.1و  الفترة  عن  في  متوسط 

 .  على التوالي (2017-2020)

  جنوب أفريقيا حل   فقد  أما على مستوى دول المقارنة،  

  الخامس المركز األول على مستوى دول المقارنة و  في

بلغ    معيارية  بقيمة  ككل  المجموعة  مستوى  على 

الثاني كان من نصيب  0.2562) المركز  أما  نقطة،   )

 ( نقطة.0.256بقيمة معيارية بلغ  )  سبانياإ

 

 

للق ا     الممنوح  حجم االئتمان المحليمؤشر    2.3.1

 الخاص  

والثاني    األول  المركز  واألمارات  السعودية  سجل  

الدول   مستوى  بلغ   على  معيارية  بقيم  العربية 

(0.2036( و  نقطة0.1699(  وبلغ  (  حجم  متوسط  ، 

الخاص  االئتمان للقطاع  )  الممنوح  (  387.7حوالي 

أمريكي  320.2)و دوالر  مليار  الفترة  عن  (  متوسط 

. فيما حل  قطر بالمركز على التوالي  (2017-2020)

  بقيمة معيارية بلغ    الثالث على مستوى الدول العربية

الممنوح    حجم االئتمانمتوسط  وبلغ  ( نقطة  0.242-)

( مليار دوالر أمريكي  143.7حوالي ) للقطاع الخاص

 .  (7، جدول رقم )متوسط نفس الفترة الزمنية عن 

على مستوى دول المقارنة، استحوذت كوريا الجنوبية 
مستوى  إو على  والثاني  األول  المركز  على  سبانيا 

ككل   )المجموعة  نحو  بلغ   معيارية  (  3.426بقيم 
نقط1.989و) الهند  بينما  التوالي.    على  ة(  حل  

مستوى   على  والرابع  الثالث  المركز  في  والبرازيل 
 المجموعة ككل على التوالي. 
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 دوالر أمريكي(   مليون(: االئتمان الممنوح للق ا  الخاص )7الجدول رقم )

  2017 2018 2019 2020 
الزمنية  متوسط الفترة 

(2017 -2020 ) 
 الترتيب  المؤشر الفرعي 

 24 0.6149- 41,500 44,327 43,555 41,509 36,609 األردن

 25 0.6455- 24,272 25,255 25,317 23,433 23,085 اإلمارات 

 4 1.3837 1,168,609 1,176,238 1,154,354 1,227,463 1,116,379 البحرين

 21 0.5478- 79,330 72,814 63,797 67,231 113,479 تونس 

 3 1.6255 1,304,999 1,438,856 1,360,605 1,293,760 1,126,774 الجزائر 

 26 0.6554- 18,689 20,581 19,508 17,879 16,788 السعودية 

 23 0.6070- 31,580 34,223 32,798 30,995 28,305 السودان

 1 3.4264 2,292,914 2,497,910 2,434,706 2,216,503 2,022,537 العراق 

 16 0.3988- 123,189 132,889 125,634 119,137 115,095 ُعمان 

 19 0.5057- 51,353 43,912 51,798 56,510 53,193 قطر 

 22 0.5621- 8,684 8,053 8,533 8,724 9,425 الكوي  

 11 0.1559 403,425 440,792 431,541 373,896 367,471 لبنان 

 20 0.5397- 1,543 1,794 1,648 1,432 1,299 ليبيا 

 13 0.3536- 97,540 105,037 100,545 95,062 89,515 مصر

 17 0.4154- 54,164 57,359 55,885 53,324 50,089 المغرب 

 12 0.2424- 143,749 177,493 147,469 129,011 121,022 موريتانيا 

 9 0.2036 387,660 412,405 385,401 374,723 378,112 اليمن 

 8 0.2840 425,824 449,378 443,909 415,288 394,722 البرازيل

 2 1.9894 1,374,301 1,318,967 1,414,198 1,386,484 1,377,554 الهند 

 18 0.4301- 3,698 2,968 3,225 4,013 4,584 الجنوبيةكوريا 

 5 0.8037 693,647 779,895 730,178 660,076 604,440 ماليزيا

 14 0.3595- 32,045 29,323 30,269 34,453 34,136 سنغافورة

 6 0.5816 557,461 497,624 524,731 604,157 603,333 اسبانيا 

 10 0.1699 320,161 326,697 325,945 315,225 312,778 جنوب افريقيا

 15 0.3946- 1,782 2,310 2,330 1,124 1,364 تايالند 

 7 0.3450 453,399 453,229 476,417 482,766 401,186 تركيا

  .البنك الدولي "بيانات"قاعدة ، وقاعدة البيانات االقتصادية المصدر: صندوق النقد العربي، 

 من قبل الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في الجدول. المؤشر الفرعي أعد 

 

إلى    3.3.1 المتع رة  القروض  نسبة  جمالي  إمؤشر 

 القروض 
 

األول    قطر  استحوذت  المركز  والرابع  عربياً  على 

بلغ   معيارية  بقيمة  ككل  المجموعة  مستوى  على 

نقط0.825) حيثة(  متوسط    ،  بها  نسبة  انخفض 

عن  في المائة  (  1.768)   نحو  المتعثرة إلى  القروض

بينما سجل  الكوي   (.  2020- 2017متوسط الفترة )

على مستوى الدول العربية والخامس    المركز الثاني

ككل، المجموعة  مستوى  القيمة    على  سجل   حيث 

) بها  المعيارية   نقط0.824حوالي  متوسط    وبلغ   ة، ( 

المتعثرةنسبة   القروض  القروض  إجمالي  نحو   إلى 

المائة  1.767) في  )عن  (  الفترة  - 2017متوسط 

في المركز الثالث بقيمة   السعوديةحلّ   فيما  (.  2020

وبلغ  نسبة القروض    ، ( نقطة0.802معيارية بلغ  )

القروض  المتعثرة   إجمالي  )إلى  في 1.91حوالي   )

 .  متوسط نفس الفترة الزمنيةعن  المائة

 

استحوذت فقد  المقارنة،  للدول  بالنسبة  من   أما    كل 

الجنوبية  المركز وماليزيا    ، وسنغافورة  ،كوريا  على 

والثاني   ككل  والثالث  األول  المجموعة  مستوى  على 

(  0.865و)(  0.896( و)1.058بقيم معيارية بلغ  )

   نقطة على التوالي.
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إلى  بة القروض المتع رة القيمة المعيارية لنس(: 15الشكل رقم )

  ةـــالعربيفي الق ا  المصرفي بعض الدول إجمالي القروض 

(2017-2020 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . "ق ع          ت 2021      :     ق             ،   

   ق      " 

 

 

الناتج  مؤشر    4.3.1 إلى  المحلية  السيولة  نسبة 

 المحلي اإلجمالي 

على المراكز الثالثة    األردنو  المغربو  ليبيااستحوذت  

العربية  األولى الدول  مستوى  نسبة   على  مؤشر  في 

اإلجمالي   المحلي  النات   إلى  المحلية  بقيم  السيولة 

( نقطة 0.503( و)0.959( و)2.104بلغ  )معيارية  

التوالي، حيث سجل إلى      على  المحلية  السيولة  نسبة 

اإلجمالي المحلي    124و  162.9  حوالي  النات  

المائة    108.6و التوالي  في  الفترة  على  متوسط  عن 

الكوي  وقطر  على التوالي. فيما حلّ     (2017-2020)

الرابع    في نحو  والخامس  المركز  بلغ   معيارية  بقية 

على التوالي لمتوسط نفس    نقطة(  0.179و )(  0.341)

 . الفترة 

من   كل  فاستحوذت  المقارنة،  لدول  كوريا  بالنسبة 

وماليزيا   وسنغافورة  الثالثة  الجنوبية  المراكز  على 

 .األولى على مستوى دول المقارنة

 لق ا  النقدي والمصرفيالعا  ل  مؤشرال 

الفرعيةالتطورات  على    بناءً  العام    لمؤشر  مؤشرات 

والمصرفيلل النقدي  من  تاستحوذ،  قطاع  قطر   كل 

وو المركز  الكوي   تونس  على    األولى  الثالثةعلى 

كدول  ال مستوى   بلغ   العربية  معيارية  بقيمة  كل 

،  على التوالي  نقطة(  0.192و)  (0.372و)  (0.497)

  السعودية و  المغرباإلمارات و  كل منحلّ   في حين  

مستوى    والسادس  الخامسو  الرابعالمركز    في على 

( نحو  بلغ   معيارية  بقيم  العربية  (  0.184الدول 

 نقطة على التوالي. ( 0.017و )( 0.128و)

الجنوبية   فحلّ  كوريا  المقارنة،  لدول  بالنسبة    فيأما 

بقيم  المركز   ككل  المجموعة  مستوى  على  األول 

في المركز    ( نقطة، وحل 1.530معيارية بلغ  نحو )

بقيم معيارية سنغافورة  سبانيا وإمن  كل  الثاني والثالث  

( نحو  و)0.694بلغ   التوالي0.590(  على  نقطة   )  ،

 (. 8رقم )  جدول
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 (:  8الجدول رقم )

 ( 2020-2017) والمصرفيلق ا  النقدي لمؤشر ا لمؤشرات الفرعية  المعيارية ل قيمة المؤشر االقتصاد الكلي: 

  

معدل  مؤشر 

صافي  نمو 

االصول 

 االجنبية 

 مؤشر االئتمان

الممنوح  المحلي

 للق ا  الخاص 

السيولة  مؤشر 

المحلية إلى  

الناتج المحلي 

 اإلجمالي 

مؤشر القروض 

إلى  المتع رة

 اجمالي القروض

ق ا   المؤشر 

النقدي 

 والمصرفي

 الترتيب 

 15 0.0354- 0.2633 0.5036 0.6070- 0.3013- األردن

 11 0.1841 0.0613 0.0855 0.1699 0.4199 اإلمارات 

 18 0.1863- 0.2412 0.2129- 0.6455- 0.1281- البحرين 

 8 0.3722 1.1028- 0.4559- 0.3595- 3.4068 تونس 

 23 0.6372- 1.0730- 0.2085- 0.6149- 0.6525- الجزائر 

 14 0.0171 0.8016 0.6226- 0.2036 0.3141- السعودية

 21 0.4380- 0.4259 1.7757- 0.4301- 0.0280 السودان 

 25 0.7826- 1.3368- 1.3409- 0.6554- 0.2025 العراق 

 16 0.1626- 0.6763 0.8233- 0.4154- 0.0879- ُعمان 

 6 0.4973 0.8250 0.1799 0.2424- 1.2267 ق ر 

 10 0.1918 0.8248 0.3414 0.3988- 0.0000 الكويت

 22 0.4776- 0.8308- 0.0000 0.5057- 0.5741- لبنان 

 19 0.2421- 2.3531- 2.1048 0.5621- 0.1581- ليبيا

 20 0.3098- 0.4312 0.2213- 0.5478- 0.9013- مصر

 13 0.1283 0.1545- 0.9595 0.3536- 0.0617 المغرب

 26 1.1217- 2.7042- 1.8229- 0.5397- 0.5800 موريتانيا 

 17 0.1772- 0.1223- 0.1165 0.3946- 0.3083- اليمن

 5 0.5754 0.6216 0.2080 1.3837 0.0882 اسبانيا

 9 0.2105 0.3956- 0.3880- 1.6255 0.0000 البرازيل 

 1 1.5304 1.0580 1.7115 3.4264 0.0741- الهند

 7 0.4551 0.8650 1.0506 0.1559 0.2511- كوريا الجنوبية 

 4 0.5908 0.8958 1.1182 0.2840 0.0652 ماليزيا

 2 0.6945 0.5324 0.0000 1.9894 0.2562 سنغافورة 

 12 0.1518 0.4708 0.4715- 0.3450 0.2629 تايالند

 3 0.5909 0.6000 0.9412 0.8037 0.0185 تركيا 

 24 0.6956- 0.4790 0.9772- 0.5816 2.8659- جنوب افريقيا

 البنك الدولي.  "بياناتقاعدة "، و"قاعدة بيانات االقتصادية"  المصدر: صندوق النقد العربي، 

 المؤشر الفرعي أعد من قبل الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في الجدول. 

 

 شر الق ا  الخارجي مؤ 4.1

من   الخارجي  القطاع  ُمؤشر  مؤشرات   أربعةيتكون 

 : ، وهيفرعية

   . االنفتاح التجاري .1

 . الحساب الجاري .2

 . االحتياطات الرسمية .3

الرسمية   .4 الخارجية  االحتياطيات  تغطية 

 للواردات السلعية باألشهر.  

 

 

 

 
3100 ×

(الواردات +الصادرات)

 النات   المحلي  االجمالي  
    االنفتاح التجاري =

 

 االنفتاح التجاري مؤشر  1.4.1

التجاري   الخارجيةهو  االنفتاح  التجارة  إجمالي   نسبة 

المحلي اإلجمالي  النات   المفاهيمية،  ،  3إلى  الناحية  من 

االنفتاح التيإلى    التجاري  يشير  بها   دم ين   الدرجة 

خالل  من  العالمي  االقتصاد  في  المحلي  االقتصاد 

الخارجية إلى    . التجارة  بالنسبة  التجارة  حجم  يعتمد 

من   متنوعة  مجموعة  على  اإلجمالي  المحلي  النات  

الدول  العوامل تنافسية  االعتماد    ة،منها مستوى  ومدى 

الواردات الخارجي  على  التوجه  مدى  إلى  باإلضافة   .

ت سياسات  تبني  خالل  االنفتاح  جارية  من  على  تشجع 

 . والخارجيةحجم األسواق المحلية خارجي، وكذلك ال
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  استحوذت اإلمارات على المركز األول على مستوى

في  المجموعة ككل    على مستوى  الدول العربية والثاني

  ( 1.302بقيمة معيارية بلغ  )مؤشر االنفتاح التجاري  

  في المائة عن  ( 165) مؤشرال  متوسط حيث بلغ، نقطة

المركز و  (.2020-2017)الفترة   في  البحرين  حلّ  

على   العربيةالثاني  الدول  على  الثالث  و  ،مستوى 

المستوى   بلغ   دول  معيارية  بقيمة  ككل  مجموعة 

التجاري    نقطة  (0.967) االنفتاح  حوالي  وبلغ مؤشر 

(146( الفترة  لمتوسط  المائة  في   )2017-2020 .)  

كان  الثالث  المركز العربية  الدول  مستوى   من  على 

)  بقيمة  تونس  نصيب بلغ   ،  نقطة  (0.289معيارية 

االنفتاح   مؤشر  بلغ  المائ   (106)حيث  عن ـــفي  ة 

 .  (2020-2017)  ترة ـــــ ط الف ـــمتوس

في  سنغافورة  حلّ   فقد  المقارنة،  لدول  بالنسبة  أما 

المركز األول على مستوى الدول ككل بقيمة معيارية 

مؤشر االنفتاح  متوسط  ، حيث بلغ  نقطة  (3.968بلغ  )

 .   (2020-2017)الفترة  لمتوسط في المائة  321

 ميزان الحساب الجاري مؤشر  2.4.1

،  رئيسة بنود ثالثةمن الحساب الجاري   يتكون ميزان

 هي:

 .السلع والخدماتميزان  -

 (.)االستثمار الدخل األوليدخل  -

-  ( الثانوي  المباشرة  صافي  الدخل  من التحويالت 

   (.الدولوإلى 

  العربية  الدول  لمجموعة  الجاري   الحساب   تراجع فائض

  ليسجل  2019  عام   أمريكي  دوالر  مليار  73.5  من

عام    55.6بلغ    اً عجز أمريكي  دوالر   .2020مليار 

إلى  يُ  ذلك  من    فائض   تراجععزى  التجاري  الميزان 

مليار    65.5إلى    2019مليار دوالر أمريكي عام    241

تراجع سعر برميل    نتيجة  2020عام  دوالر أمريكي  

من   عام    64النفط  أمريكي    41.5إلى    2019دوالر 

، عالوة على تأثير انخفاض  2020دوالر أمريكي عام  

كوفيد لجائحة  نتيجة  الخارجي  الطلب  .  19-مستويات 

نسبةكمحصلة   تراجع   الجاري  ا الحس  لذلك  إلى  ب 

من   اإلجمالي  المحلي  )النات   المائة  (  2.7حوالي  في 

)  إلى  2019عام   النات   2.3- نحو  إلى  المائة  في   )

 . (4) 2020 عام المحلي اإلجمالي 

 
 ، "          ق    ي         2021    ق                4

"       

على المركز األول على مستوى    اإلمارات استحوذت  

و العربية  مستوى    الرابعالدول  المجموعة  دول  على 

معيارية بلغ   بقيمة  في مؤشر الحساب الجاري  ككل  

الجارينقطة  (1.039) الحساب  ميزان    ، حيث سجل 

مليار دوالر أمريكي عن متوسط   (31.6بلغ )فائضاً  

حلّ   (2020-2017)الفترة   المركز   في  السعودية. 

 ً عربيا ككل   سادسوال  الثاني  المجموعة  مستوى  على 

ميزان  سجل  حيث  ،  نقطة  ( 0.787بقيمة معيارية بلغ  ) 

الجاري بلغبها    الحساب  مليار دوالر    (25.3)  فائضاً 

. فيما حلّ   (2020-2017)  أمريكي عن متوسط الفترة

  المركز الثالث على مستوى الدول العربية في    الكوي 

ككل  بعوالسا المجموعة  مستوى  معيارية    على  بقيمة 

سجل ميزان الحساب الجاري فائضاً  و (،  0.629بلغ  ) 

ط الفترة  ـــمليار دوالر أمريكي عن متوس  (21.3)بلغ  

فقد    .(2017-2020) المقارنة،  لدول  بالنسبة  أما 

الجنوبيةاستحوذت   على   كوريا  األول  المركز  على 

بلغ   دول  مستوى   معيارية  بقيمة  ككل  المجموعة 

الجاري  نقطة  (2.650) الحساب  ميزان  ، حيث سجل 

ً ـــفائضاً مالي ار دوالر  ــــــملي  (72)  طـــ في المتوس  بلغ  ا

الفت ــــمتلأمريكي      وحل  .(2020-2017) رة  ـــوسط 

وتايالند سنغافورة  نم  والثالث    كل  الثاني  المركز  في 

( عن متوسط  1.058( و)2.078معيارية بلغ  )ة  بقيم

 ( على التوالي. 2020-2017الفترة ) 

 الرسمية  االحتياطيات مؤشر 3.4.1

الرسمية  االحتياطيتبر  تع األهمية في    اً مؤشرات  غاية 

الدول مقدرة  الخارجية،    لقياس  الديون  تسديد  على 

من  الرسمية    االحتياطيات  تتضمن و   الودائع، كل 

،  ب الذه  األجنبية، واالحتياطيات من  بالعملة  والسندات

ومركز  السحب  وحقوق   في   االحتياطي  الخاصة، 

  القابلة   والودائع  االجنبية،  والعملة  الدولي،  النقد  صندوق

  صندوق   وأسهم   الودائع،  من  وغيرها  للتحويل،

  اآلجلة  العقود   مثل  ،المالية   والمشتقات   االستثمار

 للدولة.  احتياطية  كأصول والخيارات

  مستوى  على  األول  المركز  على  السعودية  استحوذت 

بقيمة في مؤشر االحتياطيات الرسمية  ككل    المجموعة

( بلغ   نقطة2.457معيارية  من  ف.  (  تراجعها بالرغم 

المائة    9.2بنحو   متوسط  فقد    ،2020في  بلغ 
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 دوالر  مليار  486.6  حوالي   الرسمية  االحتياطيات

   .(2020-2017) ط الفترة ـلمتوسأمريكي 

 

المركز الثاني على مستوى مجموعة   اإلماراتسجل  

ككل   سابعوال   العربيةالدول   المجموعة  مستوى  على 

( بلغ   معيارية  بلغ 0.0885- بقيمة  حيث  نقطة،   )

الـرسمية   االحتياطيات  مليـار    (103.7)متــوسط 

أمري متوس  كيــــدوالر  الفتـــعن  - 2017)رة  ــــط 

المركز الثالث  ليبيا والجزائر فقد حلتا في  أما  .  (2020

بقيم معيارية بلغ     العربيةعلى مستوى الدول والرابع  

( )0.306- حوالي  و  عن  0.307-(  التوالي  على   )

الفت  ةــــالمسجل  االحتياطيات  وسطمت رة  ــــعن 

)  (70.9)حوالي    البالغة،  (2017-2020)  (70.8و 

 .على التوالي مليار دوالر أمريكي

األول المركز    في  الهندأما بالنسبة لدول المقارنة، حلّ   

مستوى  دول  مستوى    ىعل على  والثاني  المقارنة 

بلغالمجموعة حيث    الرسمية   االحتياطيات  متوسط   ، 

أمريكي    (436)حوالي   دوالر  الفترة  لمتوسط  مليار 

استحوذت  (2017-2020) الجنوبية . في حين    كوريا 

والثالث    الثاني على مستوى دول المقارنةعلى المركز  

بلغ   المجموعة ككلدول  على مستوى   معيارية  بقيمة 

نقطة 1.921) وحلّ   (  الثالث  البرازيل  ،  المركز  في 

مستوى دول المقارنة والرابع على مستوى الدول  على  

 . ( نقطة1.629بقيمة معيارية بلغ  ) ككل

 

 

 (:  9الجدول رقم )

 ( 2020-2017عن متوسط الفترة ) مؤشرات الفرعية للق ا  الخارجيالمعيارية لل قيمةالمؤشر االقتصاد الكلي: 

  

االنفتاح 

 التجاري

االحتياطيات  

 الرسمية 

تغ ية االحتياطيات  

 الرسمية 

الحساب 

 الجاري

مؤشر الق ا  

 الخارجي 
 الترتيب

 17 0.349- 0.339- 0.263- 0.682- 0.112- األردن

 6 0.425 1.039 0.552- 0.089- 1.302 اإلمارات 

 14 0.217- 0.280- 0.792- 0.764- 0.967 البحرين 

 19 0.365- 0.365- 0.653- 0.734- 0.290 تونس 

 18 0.356- 0.964- 0.471 0.308- 0.621- الجزائر 

 2 1.331 0.787 2.554 2.457 0.473- السعودية

 26 0.807- 0.415- 0.848- 0.771- 1.192- السودان 

 7 0.118 1.284- 0.006 2.123 0.372- الهند

 20 0.369- 0.503- 0.304- 0.670- 0.001- ُعمان 

 10 0.090- 0.015 0.156 0.569- 0.038 ق ر 

 9 0.080 0.629 0.021 0.515- 0.183 كوريا الجنوبية 

 15 0.314- 0.605- 0.131 0.560- 0.221- لبنان 

 4 0.862 0.088- 3.596 0.307- 0.248 ليبيا

 23 0.538- 0.607- 0.236- 0.519- 0.792- مصر

 16 0.349- 0.382- 0.346- 0.590- 0.078- المغرب

 21 0.379- 0.236- 0.579- 0.772- 0.070 موريتانيا 

 25 0.609- 0.302- 0.644- 0.772- 0.718- اليمن

 11 0.093- 1.863- 0.897 1.629 1.033- البرازيل 

 13 0.192- 0.594 0.145- 0.379- 0.836- العراق 

 3 0.998 2.650 0.354- 1.922 0.225- الكويت

 8 0.092 0.217 0.379- 0.100- 0.628 ماليزيا

 1 1.803 2.079 0.106- 1.272 3.969 سنغافورة 

 12 0.188- 0.800 0.772- 0.376- 0.406- اسبانيا

 22 0.460- 0.485- 0.363- 0.465- 0.527- جنوب افريقيا

 5 0.537 1.058 0.036 0.653 0.399 تايالند

 24 0.571- 1.151- 0.533- 0.114- 0.487- تركيا 

 بيانات البنك الدولي.  قاعدة ، و"قاعدة البيانات االقتصادية" المصدر: صندوق النقد العربي، 

 المؤشر الفرعي أعد من قبل الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في الجدول. 
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الرسمية مؤشر   4.4.1 الخارجية  االحتياطيات  تغ ية 

 باألشهرللواردات السلعية 
 

ــر عن م الـدولــيُعبر هـذا المؤشــ  ةعلى تغطيــ  ةقـدرة 

ية ها منواردات اـس لع األـس هور  الـس وكذلك   لعدد من الـش

ــرف    دعم  ــعر صــ ــهم في بـما عملتـها الوطنـية  ســ يســ

 ها.استقرار

المروالجزائر    والسعوديةليبيا    استحوذت  كز  اعلى 

بقيم  األولى    ةالثالث ككل  المجموعة  مستوى  على 

 ( نقطة0.471)( و2.554و)  (3.596معيارية بلغ  )

التوالي  اإلحصاءاتعلى  أشارت  حيث  أن    إلى  ، 

  والسعوديةليبيا  في كل من    تكفي  لرسميةاالحتياطيات ا 

وارداتـــلتغطي والجزائر   لم  هاــــة  دة  ـــ السلعيــــة 

شهــراً(    18.6شهــراً( و )  45.4)   و شهــراً(  58.9)

التوالي   متوس على  الفت ــعن    . (2020-2017)رة  ـــط 

   في حين حلّ  قطر بالمركز الرابع بقيمة معيارية بلغ

 ( نقطة 0.156)

 فيأما على مستوى دول المقارنة، فقد حلّ  البرازيل  

مستوى   األولالمركز     المقارنة  مجموعة  دول  على 

( بلغ   معيارية  تكفي  نقطة  (0.897بقيمة  حيث   ،

  السلعية لمدة  وارداتهالتغطية  بها  االحتياطيات الرسمية  

 (. 2020-2017لمتوسط الفترة ) ( شهراً 24.1)

 لق ا  الخارجيالعا  ل  مؤشرال 

األول   المركزعلى  السعودية  استحواذ    أظهرت النتائ 

مستوى   العربيةمعلى  الدول  على    ، جموعة  والثاني 

ككل المجموعة  للقطاع   مستوى  العام  المؤشر  في 

ليبيا  حلّ   و  (،1.331بقيمة معيارية بلغ  )الخارجي  

الثاني   فياإلمارات  و مستوى    والثالث  المركز  على 

( بلغ   معيارية  بقيمة  العربية  و    (0.862الدول 

كان  ف  الرابع. أما المركز  على التوالي  نقطة (  0.425)

نصيب   )  الكوي  من  بلغ   معيارية    ( 0.079بقيمة 

 . نقطة

 ي ل ق ا  االقتصاد الكالعا  ل  مؤشرال 

  ، لقطاع االقتصاد الكلي  لى المؤشرات الفرعيةإ استناداً  

وجاءت   واإلمارات  كز االمر   فيالكوي   السعودية 

العربيةى  األولالثالثة   الدول  مجموعة  مستوى    ، على 

حين أما   في  الرابع.  المركز  على  قطر  استحوذت 

فقد المقارنة،  لدول  استحوذت سنغافورة على    بالنسبة 

مستوى   على  األول  الالمركز  ككل    مجموعةدول 

ند  تايالكوريا الجنوبية على المركز الثاني و  حصل و

 . المجموعة ككلدول  المركز الرابع على مستوى  على  

 مؤشر بي ة وجا بية االست مار .2

ً تالبنية التح تلعب   رئيسا هماً مو  ية وبيئة األعمال دوراً 

حيث    جذب في   األجنبية،  بدرجة   تساهم االستثمارات 

من أهم  تعتبر  كما  االستثمارات،  زيادة حجم  في  كبيرة  

بما  وذلك    األجنبية المباشرة،  العوامل الجاذبة لالستثمار

في    اتعمليتسهيل  يشمل   البدء  تراخي   استخراج 

نية تحتية حاضنة لالستثمارات )مثل  المشاريع، وتوفر ب 

وسهولة الحصول على  مؤهلة  مواني ومطارات    وجود

.  (لخإ ،..وفةتوفر شوارع مرصمدى الكهرباء والمياه و

تحديد  في    همية ودور هذه المؤشراتأيُشار إلى زيادة  

االستثمار  مدى مناخ  وجاذبية  ثم  .  لديها  سالمة  من 

االستثمار  مؤشرات أصبح    وجاذبية  غاية   بيئة  في 

فرص   عن  يبحثون  الذين  للمستثمرين  األهمية 

رجة ومكانة هذه المؤشرات د  حيث تعكس،  استثمارية

   .بين اقتصاديات العالم تلك الدول اقتصاديات 

جاذبية االستثمار بيئة و يتكون مؤشر  في هذا اإلطار،  

 : ، وهيمن ثالثة مؤشرات فرعية

 .بيئة األعمال مؤشر  .1

 .البنية التحتيةمؤشر  .2

 المؤسسات والحوكمة الرشيدة.  مؤشر  .3

  اً متغير  13 من المؤشرات الرئيسة لهذا المؤشر تتكون

ً كمي  .ا

 مؤشر بي ة األعمال  1.2

مؤشرات    البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدوليةدر  ص ي

التي    التدابيروضح  تو،  بيئة األعمال في العالمتتعلق ب

أجل    بهاقام    من  وزيادة  األعمال  بيئة  تهيئة  الدول 

على  تنافسي مستويات   يساعد  بما    استقطاب تها 

   .الستثمارات األجنبيةا

من تقرير    لخامسا في العدد  تم اعتماد خمسة مؤشرات  

العربية االقتصادات  بيئة    تنافسية  مؤشر  لقياس 

وهي مؤشرات: البدء في المشروع التجاري،  ،  األعمال

الحصول على  ووتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين،  

 .ومؤشر دفع الضرائب الكهرباء
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 المشرو  التجاري  في بدءال مؤشر 1.1.2

اليُركز   اإلجراءاتمؤشر  هذا  بها   على  قام   التي 

سبيل  الدول   األعمالفي  بيئة  والمتطلبات    تحسين 

ل النشاط  ء لبدالمطلوبة  مزاولة  مثل  ،  التجاري  في 

التراخي   الُمتطلبات    كلواستكمال    ،استخراج 

باألساسية   شرك المتعلقة  المثال    م تهانشاط  سبيل  على 

العمل،  ) تأشيرات  رأس  استخراج  من  األدنى  والحد 

وكذلك    ،تجاري  مشروعأي  المال المطلوب للبدء في  

يحتاج التي  الزمنية  من    لالنتهاءالمستثمر    اهالُمدة 

 (. المطلوب تاإلجراءا 

الدول  مستوى المركز األول على في  اإلمارات جاءت

  المجموعة ككل في دول  مستوى  على  العربية والثالث  

التجاري    مؤشر النشاط  بلغ     بقيمةبدء  معيارية 

من انخفاض عدد اإلجراءات    مستفيدةً   ،نقطة  (1.266)

رواد    اإلجراءات لدى  إلنجازوالفترة الزمنية المطلوبة  

من من  األعمال  كل  يحتاج  والرجال، حيث   هما النساء 

  أيام إلنجازها.   3.5إجراءين ويحتاج المستثمر إلى  إلى  

لبدء النشاط    رأس المال المطلوبإضافة إلى انخفاض  

، وبلغ   فرد)صفر( من الدخل القومي لل  التجاري إلى

متوسط الفترة  ( نقطة عن  100من    87.3قيمة المؤشر )

الثاني  في    المغربحلّ    .  (2017-2020) المركز 

بلغ    معيارية  بقيمة  العربية  الدول  مستوى  على 

من   81.6وسجل المؤشر قيمة بلغ  )  نقطة  (0.704)

فيما  (.  2020-2017عن متوسط الفترة )  ( نقطة100

بلغ     ُعمانحلّ    معيارية  بقيمة  الثالث  بالمركز 

(  100من    74.2قيمة بلغ  )    وسجل  نقطة   (0.625)

 .نقطة عن متوسط نفس الفترة الزمنية

على على مستوى دول المقارنة، استحوذت سنغافورة  

 ةمجموعة ككل بقيمدول الاألول على مستوى  المركز  

كوريا الجنوبية    وحل  ، نقطة  (1.702معيارية بلغ  )

 . (1.400بقيمة معيارية بلغ  ) في المركز الثاني

 مؤشر تسجيل الملكية 2.1.2

المؤشر    يتضمن لنقل  جميع  هذا  المطلوبة  اإلجراءات 

عند نقل الملكية  يُشترط حيث  عقار تجاري،سند ُملكية 

ً مملوكالعقار    أن يكون أو    منطقة تجاريةوفي    بالكامل  ا

يوجد  و)،  سكنية أو  ال  الطبيعية،  للمياه  مصادر  فيها 

تاريخي آثار  أو  طبيعية،  هذه  ةمحمية  أن  باعتبار   ،)

للدول مملوكة  تكون  المؤشر    .ةاألماكن   أربعةيتضمن 

 ، وهي:  بنود أساسية

 .عدد اإلجراءات لنقل سند الملكية (1

 .المدة الزمنية باأليام لنقل الملكية (2

ضرائب وأي  ال رسوم والتشمل  و  تكلفة نقل الملكية (3

 .  اتللتوثيق ومصلحة العقار يتم دفعهامبالغ 

جودة    مؤشرال  قيس، ي نوعية نظام إدارة األراضي  (4

  تتعلق من خالل مؤشرات فرعية  إدارة األراضي  

التحتية،ب البنية  المعلومات،    موثوقية  وشفافية 

 والتغطية الجغرافية، وتسوية منازعات األراضي.  

المركز األول على مستوى  على  اإلمارات    ستحوذت ا

،  نقطة  (1.340المجموعة ككل بقيمة معيارية بلغ  )

األراضي  نظام  إدارة  كفاءة  نسبة  ارتفاع    نتيجة 

التسج وانخفاض   نحو    ليتكلفة  المائة   0.2إلى    في 

( نقطة عن  100من    89.7وبلغ  قيمة المؤشر نحو )

في المركز الثاني على    (.2020-2017متوسط الفترة ) 

جاءت   ككل  المجموعة  معيارية   قطرمستوى  بقيمة 

( نقطة1.190بلغ    )  ( المؤشر  ( 100من    87وبلغ 

الفترة  نفس  متوسط  عن  المركز  نقطة  على  الثالث  . 

  ةبقيمالسعودية  مستوى المجموعة ككل كان من نصيب  

( بلغ   نقطة 0.993معيارية  قيمة    ،(  المؤشر  وسجل 

نقطة  100من    83.5) الفتـــرة  (  متوســـط  عــــن 

(2017-2020 .) 

في  أ سنغافورة  فحلّ   المقارنة،  دول  مستوى  على  ما 

ككل المجموعة  مستوى  على  والثالث  األول   المركز 

 . ( نقطة0.974بقيمة معيارية بلغ  )

 الحصول على الكهرباء مؤشر  3.1.2 

للحصول  لمطلوبة اإلجراءات اعلى   هذا المؤشريركز 

وصيلها إلى المشروعات والمصانع.  على الكهرباء وت

مرافق   التعاقدالمطلوبة    اإلجراءاتتتضمن   مع 

الكهرباء، وجميع عمليات التفتيش والتخلي  الالزمة  

أعمال  الكهرباء،    توزيعرات  داإمن   إلى  إضافة 

والنهائية.   الخارجية  من التوصيل  المؤشر  يتكون 

 المؤشرات الفرعية التالية: 

 . اإلجراءاتعدد   (1

 . الوق  )باأليام( (2
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 . التكلفة )كنسبة من متوسط الدخل القومي للفرد( (3

مدى   (4 تغّذيةمؤشر  الكهرباء  موثوقية    شبكات 

 . تعريفة الكهرباءوشفافية 

األول    سجل  المركز  مستوى اإلمارات  على 

  ، نقطة  (1.205بقيمة معيارية بلغ  )المجموعة ككل  

( نقطة عن  100من    100قيمة المؤشر نحو )   وبلغ

أما المركز الثاني على  .  ( 2020-2017متوسط الفترة )

والسابع على مستوى المجموعة   مستوى الدول العربية

نصيب    ،ككل من  بلغ     ُعمانفكان  معيارية  بقيمة 

وسجل متوسط هذا المؤشر قيمة بلغ     ،نقطة  (0.518)

( الفترة  100من    85.9نحو  متوسط  عن  نقطة   )

الدول    .(2017-2020) مستوى  على  الثالث  المركز 

المغرب بقيمة معيارية بلغ     العربية كان من نصيب 

)    بلغحيث    ةنقط  (0.345) المؤشر  من   82.4فيمة 

 . ( نقطة لمتوسط نفس الفترة الزمنية100

الجنوبية على   اكوري استحوذتبالنسبة لدول المقارنة،  

ككل    المركز المجموعة  مستوى  على  بقيمة الثاني 

( بلف   نقطة1.201معيارية    ماليزيا  حلّ فيما  ،  ( 

مستوى  المركز   على  الالثالث  ككل دول    مجموعة 

بقيمة معيارية بلغ     والثاني على مستوى دول المقارنة

 ( نقطة. 1.110)

 حماية المست مرين مؤشر  4.1.2

ال المؤشر  ب  التي   جوانب يقيس  األوراق  تتعلق  قوانين 

قوانين    ، المالية إلى  إضافة  الشركات،  وقوانين 

المحاكم  وقواعد  المدنية    على   يركزكما    .اإلجراءات 

التي تهتم ب  األقلية في حقوق  حماية  طبيعة اإلجراءات 

  ؤشر حماية المستثمرين م   يتكون   .الُمساهمة  الشركات 

 مؤشرات فرعية وهي:  بعةمن س

  ةالمسؤولالجهة  ، وهذا المؤشر معني ب اإلفصاح (1

حول   قانونيةال   اتموافقتقوم بتقديم جميع الالتي  

الحكومية  الدوائر  إلى  التجارية  الصفقات 

 . المعنية

 . القدرة على مقاضاة المديرين (2

اإلدارة   (3 مجلس  مقاضاة  على  الُمساهمين  قدرة 

 . والمدراء على سوء استخدام اإلدارة

 .القضائية  إمكانية قيام المساهمين برفع الدعاوى (4

 . المساهمة في مجلس اإلدارة حماية األقلية  (5

حول فرعي  ؤشر  يتضمن مو  ،الشركاتحوكمة   (6

 . المساهمينحقوق 

 . لملكية والرقابة ومدى شفافية الشركاتاحول  (7

األول على مستوى الدول  في المركز  السعودية    حلّ  

ككل  ،  العربية  المجموعة  مستوى  على  في والرابع 

بقيمة   المستثمرين  حماية    لغ  بمعيارية  مؤشر 

وسجل متوسط هذا المؤشر قيمة بلغ     ،نقطة  (1.002)

.  (2020-2017( نقطة للفترة )100من    80.5نحو )

في   اإلمارات  جاءت  بقيمة  فيما  عربياً  الثاني  المركز 

( بلغ   بلغ     ، (0.911معيارية  قيمة  المؤشر  وسجل 

. في حين جاءت  الفترة ( لمتوسط نفس  100من    78.5)

ً في    المغرب بقيمة معيارية بلغ     المركز الثالث عربيا

 .( نقطة0.322نحو )

ماليزيا وسنغافورة   المقارنة، حل   على مستوى دول 

مستوى    فيوتايالند   على  األولى  الثالثة  المراكز 

عن  المجموعة   )ككل  الفترة  (  2020- 2017متوسط 

 على التوالي. 

 دفع الضرائب مؤشر  5.1.2

التي   والمساهمات  الضرائب  المؤشر   تجمعهايقيس 

محليات(. إضافة  التحادي أو  االالحكومة )على مستوى  

إلى    تدفعالتي  ب العمل  اصح وأإلى مساهمات الحكومة  

الخاصيدا صن التقاعد  العمالاديق  أو صن  ة،ق    ،تأمين 

  التيمن المؤشر    القيمة المضافةضريبة  تم استبعاد  وقد  

من ثمانية   المؤشركون  يت  .ةتؤثر على األرباح المحاسبي

 مؤشرات فرعية، وهي: 

 . الضرائبمدفوعات  عدد  (1

الضريبية   إلنجاز الالزم  الوق    (2 المعامالت 

 . (في السنة )بالساعات

إجمالي الضريبة ومعدل المساهمة )كنسبة من  (3

 . الربح(

الالزمة  لالمتثال    الالزم   الوق  (4 لإلجراءات 

 . ضريبة القيمة المضافة )الساعات(سترداد  ال

سترداد ضريبة القيمة المضافة الالالزم  الوق    (5

 . (في السنة سابيعباأل)

على  لتدقيق  الالزم  الوق    (6 الدخل  ضريبة 

 . ساعات(بال الشركات ) 

الستكمال مراجعة ضريبة الدخل    الالزم   الوق  (7

    .(في السنة سابيعباألعلى الشركات )
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على   والثاني  المركز األول  على  تاإلماراحلّ  قطر و

  (1.496مستوى المجموعة ككل بقيمة معيارية بلغ  )

المؤش  ،نقطة(  1.291و) بلغ  اً  قيمبهما  ر  ـــوسجل 

عن  100من    95.9و  99.4) نقطــــة  متوسط  ( 

)ــــالف  التوالي.2020-2017ترة  على  المركز    (  أما 

المجموعة ككل كان من على مستوى  والرابع    لثالثا 

)نصيب   معيارية  بقيمة  والكوي   ( 1.262البحرين 

متوسط  (  1.090و) قيمة  ) ا وبلغ   - 2017لفترة 

 نقطة على التوالي. ( 92.5و 95.4( نحو )2020

 بي ة األعمال العا  ل مؤشر ال 

بيئة األعمال التي تم استعراضها،  بناًء على مؤشرات  

مستوى  في  اإلمارات    حلّ  على  األول  دول  المركز 

.  نقطة  (1.203المجموعة ككل بقيمة معيارية بلغ  )

  دسفي المركز الثاني عربياً والسا   بحرينفيما حلّ  ال

بلغ    معيارية  بقيمة  ككل  المجموعة  مستوى  على 

المركز الثالث على مستوى الدول . أما  نقطة  (0.579)

معيارية بلغ  العربية فكان من نصيب السعودية بقيمة  

نقطة.  0.503) المقارنة،  أما  (  دول  مستوى  فقد  على 

المركز    فيوماليزيا  وكوريا الجنوبية  حلَ  سنغافورة  

المجموعة   دول  مستوى  على  والرابع  والثالث  الثاني 

)  ككل بلغ   معيارية  و)1.150بقيم   )0.936  )

   .على التوالي( 0.799و)

   لمؤشرات الفرعية لبي ة األعمالالمعيارية لقيمة ال مؤشرات بي ة وجا بية االست مار: (: 10الجدول رقم )

 ( 2020-2017متوسط الفترة )

 

 

 

  

 

 بيانات البنك الدولي.  قاعدة المصدر: 

   .قبل الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في الجدولالمؤشر الفرعي أعد من 

 الدول
بدء النشاط  

 التجاري 

تسجيل 

 الملكية 

الحصول على  

 الكهرباء 

حماية 

 المست مرين 
 دفع الضرائب

مؤشر بي ة  

 االعمال
 الترتيب

 17 0.077- 0.18- 0.03- 0.47- 0.045 0.18- األردن

 1 1.203 1.266 1.291 0.911 1.34 1.266 اإلمارات 

 6 0.579 0.488 1.262 0.141 0.93 0.488 البحرين 

 15 0.022 0.429 0.6- 0.096 0.16- 0.429 تونس 

 24 1.096- 1.1- 1.16- 1.74- 1.19- 1.1- الجزائر 

 9 0.503 0.041 0.151 1.002 0.993 0.041 السعودية

 22 0.937- 1.24- 1.28- 1.33- 0.11- 1.24- السودان 

 21 0.715- 1.32- 0.6- 0.56- 0.44- 1.32- العراق 

 10 0.437 0.625 0.961 0.24- 0.326 0.625 ُعمان 

 12 0.357 0.164 1.496 1.38- 1.19 0.164 ق ر 

 13 0.286 0.08- 1.09 0.232 0.242 0.08- الكويت

 19 0.546- 0.78- 0.34- 0.65- 0.34- 0.78- لبنان 

 26 1.784- 2.06- 0.59- 1.83- 3.64- 2.06- ليبيا

 18 0.412- 0.27- 1.23- 0.141 0.59- 0.27- مصر

 11 0.425 0.704 0.718 0.322 0.034 0.704 المغرب

 23 0.976- 0.3- 1.82- 1.2- 0.24- 0.3- موريتانيا 

 25 1.468- 2.18- 0.02 1.47- 0.02- 2.18- اليمن

 8 0.534 0.776 0.63 0.549 0.342 0.776 البرازيل 

 20 0.698- 0.49- 2.3- 0.164 0.72- 0.49- الهند

 16 0.004 0.16- 0.46- 0.979 1.01- 0.16- كوريا الجنوبية 

 3 0.936 1.4 0.773 0.708 0.597 1.4 ماليزيا

 4 0.799 0.686 0.131 1.342 0.726 0.686 سنغافورة 

 2 1.15 1.702 1.038 1.251 0.974 1.702 اسبانيا

 14 0.158 0.201 0.431 0.979 0.35- 0.201 جنوب افريقيا

 5 0.761 1.079 0.215 1.251 0.215 1.079 تايالند

 7 0.556 0.607 0.207 0.798 0.84 0.607 تركيا 
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 المؤسسات والحوكمة الرشيدة 2.2

عن   الدولي  مجموعة  يَصدُر  مؤشرات  سنوياً  البنك 

  تتعلق   ، حيثفاعلية الحكومة والحوكمة الرشيدةبتتعلق  

والسياسات  ب  اتالمؤشر  هذه  المحاكم  في  عدالة 

والمقيمين المواطنين  تجاه  الدولة  ومؤسسات  مدى  ، 

الحكومة   افعالية  للمحسوبيفي  والرشاوي    اتلتصدي 

والسليمة كذلك  و الفّعالة  السياسات  تنفيذ  على  قُدرتها 

وواحترام   األضمان  القانون  إلىفرادحقوق  إضافة   . 

اإل للفساد  التصدي  في  القضاء  وجميع  داري  دور 

العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قِبل الحكومة 

 .والتي تصب في خدمة المواطن

نود اإلشارة بأن قيمة كل مؤشر من  في هذا اإلطـــار،  

شير ارتفاع  . تنقطة  (2.5) و  (2.5-بين )تقع  المؤشرات  

دل على اإلجراءات الفعالة  يو  األفضلإلى    المؤشر  قيمة

المؤسسات والحوكمة   في تحسين وضعية  ساهم التي  

تمالرشيدة  التقرير،  .  هذا  إطار   ثالثةاختيار    في 

الحكومة وسيادة القانون  فعالية  مدى  مؤشرات تعكس  

 . ومكافحة الفساد اإلداري

 فاعلية الحكومةمؤشر  1.2.2

استحوذت اإلمارات على المركز األول على مستوى  

ككل  المجموعة  مستوى  على  والثاني  العربية  الدول 

( بلغ   معيارية  بفضل    ،نقطة   (1.430بقيمة  وذلك 

خطط  اعتمدت    حيث  ،الجهود التي تقوم بها اإلمارات

لتطوير والتميز    استراتيجية  لخدمة الحكومي  العمل 

اإلمارات  في  ساهم  ،  الجميع  تصنيف  كما  مشروع 

  الذي  "النجوم العالمي" نظامو مراكز خدمة المتعاملين 

فييغطي   الخدمة  الحكومي  مراكز  في    القطاع 

بلغ  متوسط    .اإلمارات على استحواذها مراكز متقدمة

( نحو  المؤشر  الفترة  1.43قيمة  لمتوسط  نقطة   )

(2017-2020 .) 

الثــاني المركز  في  قطر  الدول    حلّ   مستوى  على 

وسجل    ،نقطة (0.787بقيمة معياريـــة بلغ  ) العربية

( بلغ   قيمة  المؤشر  نقطة0.75متوسط  وذلك  (   ،

إلىاستراتيجي  هاتبنيلكمحصلة   تهدف  حياة    ات  توفير 

استخدام  وذلك من خالل  ؛  والمقيمين للمواطنين    أفضل 

الحديثة في القطاع الحكومي لتبسيط عمليات    قنياتالت 

  .الحكوميةالمراجعة في الدوائر 

البحرين في المركز الثالث عربياً بقيمة معيارية    جاءت

( قيمة    ، نقطة  (0.316بلغ   المؤشر  متوسط  وسجل 

،  (2020-2017( نقطة لمتوسط الفترة )0.43بلغ  )

"رؤية    عمل تح  مسمى  استراتيجيةكمحصلة لتبينها  

تهدف  حيث  "،  2030عام    ةاديصمملكة البحرين االقت 

السياسات  التركيز  إلى   للحكومة على وضع  األساسي 

في الدوائر    القدرة التنافسيةوكذلك رفع كفاءة    المبتكر

إنتاجية   بحيث،  الحكومية أكثر  العام  القطاع  يصبح 

 .وفعالية

المركز    فيعلى مستوى دول المقارنة حلّ  سنغافورة 

بقيمة معيارية   المجموعة ككلدول  األول على مستوى  

 . ( نقطة2.281بلغ  )

 سيادة القانون مؤشر  2.2.2

ثقة بفعالية القضاء والمحاكم  ال   مدى  مؤشر علىاليُركز  

 حقوق الملكية.  لالدولة ضمان لعقود وا  وكيفية تنفيذ

قطر في المركزين األول والثاني على  اإلمارات وحل   

والرابع والخامس على مستوى    مستوى الدول العربية

ككل )  المجموعة  بلغ   معيارية    ( 1.014بقيم 

)  ، (0.981)و بلغ   قيمة  المؤشر    0.84وسجل 

الفترة    نقطة(  0.81و ع 2020-2017)لمتوسط  لى ( 

ُعمان    التوالي. الثالث  سجل   معيارية المركز  بقيمة 

( نحو    نقطة  (0.615بلغ   المؤشر  هذا  متوسط  وبلغ 

 (. 2020-2017( نقطة عن الفترة )0.48)

من   كل  استحوذت  المقارنة،  دول  مستوى  على 

كوريا الجنوبية على المركز األول والثاني سنغافورة و

و )2.117بقيم معيارية بلغ  ) على  نقطة  (  1.392( 

 . التوالي

 الفساد اإلداري  مكافحة مؤشر 3.2.2

جميع    التدابير الهادفة إلى مكافحةعلى    مؤشرالركز  ي

والمحسوبي اإلداري  الفساد  المؤسسات    ةأشكال  في 

 التي تؤدي إلى تعطيل أعمال المراجعين.   ،العامة

حقق  اإلمارات المركز    ،على مستوى الدول العربية
العربية األول   الدول  مستوى  على    ،على  والثاني 

،  في مؤشر مكافحة الفساد اإلداري مستوى المجموعة  
 .نقطة (1.536سجل  قيمة معيارية )  حيث

 ً والثالث على مستوى المجموعة   المركز الثاني عربيا
حصل  على   حيث،  الثاني  قطر  ككل كان من نصيب

في حين حلّ  كل   .نقطة  (1.125)بلغ  معيارية قيمة 
و ُعمان  ومن  الثالث    المركز  فياألردن  السعودية 
(  0.572معيارية بلغ  )بقيم  عربياً  والخامس  والرابع  
   .على التوالينقطة ( 0.434( و)0.526و)

على مستوى دول المقارنة، استحوذت سنغافورة على 
بقيمة  ككل  المجموعة  مستوى  على  األول  المركز 

 (. 2.692معيارية بلغ  )
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 المؤشر العا  للمؤسسات والحوكمة الرشيدة 

اإلمارات   المركز األول   فيبناًء على ما سبق، حلّ  

على  والثاني  العربية  الدول  مجموعة  مستوى  على 

مستوى المجموعة ككل بعد سنغافورة. فيما حلّ  قطر  

ُ   في عربيا الثاني  ُعمان   ،المركز  استحوذت  بينما 

والرابع  والبحرين  والسعودية   الثالث  المركز  على 

 العربية على التوالي. والخامس على مستوى الدول 

 

 

 

 

 

 (: 11الجدول رقم )

 لمؤشرات الفرعية لمؤشر المؤسسات والحوكمة الرشيدة المعيارية ل قيمة الة االست مار: مؤشرات بي ة وجا بي

 ( 2020-2017الفترة ) متوسط

 بيانات البنك الدولي.  قاعدة المصدر: 

   .المؤشر الفرعي أعد من قبل الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في الجدول

 

 التحتية البنية  مؤشر  3.2

التحتية البنية  المعبدة،  و  تُعتبر  الطرق  في  المتمثلة 

الطاقة   وتوزيع  النقل  وخطوط  والموانئ  والجسور، 

المياهالكهربائية،   لمصادر  الوصول  من  ومدى   ،

حاضنة  التي    الضروريات كبيئة  المستثمرين  تهم 

تهم   وكذلك  استقطاب  لالستثمارات،  في  الدول 

المباشر األجنبي  عجلة تالي  بالو  االستثمار  تحريك 

 الترتيب  مؤشر فعالية الحكومة  الفساد االداري  سيادة القانون   فعالية الحكومة    

 10 0.3162 0.4342 0.3635 0.1511 األردن

 2 1.3267 1.5363 1.0137 1.4302 اإلمارات 

 9 0.3373 0.1131 0.5828 0.3160 البحرين 

 14 0.0475 0.1144 0.1494 0.1214- تونس 

 20 0.6086- 0.5180- 0.8190- 0.4889- الجزائر 

 8 0.3876 0.5720 0.3103 0.2805 السعودية

 23 1.3743- 1.4716- 1.1714- 1.4798- السودان 

 24 1.4642- 1.3481- 1.7837- 1.2607- العراق 

 7 0.4511 0.5261 0.6154 0.2118 ُعمان 

 5 0.9646 1.1250 0.9815 0.7872 ق ر 

 15 0.0339 0.0552- 0.2697 0.1130- الكويت

 22 0.8363- 0.9958- 0.8318- 0.6813- لبنان 

 25 1.8039- 1.6214- 1.9437- 1.8466- ليبيا

 19 0.5060- 0.5287- 0.4206- 0.5686- مصر

 16 0.0631- 0.0216- 0.0664- 0.1013- المغرب

 21 0.6741- 0.6742- 0.6320- 0.7161- موريتانيا 

 26 1.8497- 1.6741- 1.8358- 2.0391- اليمن

 18 0.2439- 0.2631- 0.1623- 0.3062- البرازيل 

 13 0.0891 0.0550- 0.0802 0.2421 الهند

 3 1.1610 0.8734 1.3925 1.2170 كورية الجنوبية 

 6 0.6975 0.4169 0.6898 0.9859 ماليزيا

 1 2.3602 2.6819 2.1174 2.2812 سنغافورة 

 4 1.0310 0.8999 1.1482 1.0449 اسبانيا

 11 0.2159 0.2596 0.0460 0.3421 جنوب افريقيا

 12 0.0909 0.2401- 0.1351 0.3778 تايالند

 17 0.0866- 0.0861- 0.2289- 0.0553 تركيا 
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 يتكون مؤشر  .المرجوة   ق معدالت النمويتحق ونتاج  اإل

 من خمسة مؤشرات فرعية، وهي: البنية التحتية

األفراد الذين يستخدمون اإلنترن  )كنسبة  نسبة   (1

 من السكان(. 

للتصدير   (2 الحدودي  االمتثال  مؤشر  )وق  

من   قيمته    0شير  ي، حيث  100إلى    0تتراوح 

وق   إلى تقدم    100و  االمتثالضعف وق   إلى  

 . االمتثال(

 كم(.  النقل الجوي والشحن )مليون طن (3

اله (4 الخلوي وااشتراكات    100)لكل    ةتف 

 شخ (. 

 . الوصول إلى الطاقة الكهربائية )باأليام( (5

اإلنترنت   1.3.2 يستخدمون  الذين  األفراد  مؤشر 

   5)كنسبة من السكان( 

والبحرينحلّ    والكوي   المركز    قطر  الثالثة  في 

ككل   األولى المجموعة  مستوى  معيارية   على  بقيمة 

لمتوسط    نقطة(  1.180( و) 1.199و)  (1.286بلغ  )

( نسبة  (2020-2017الفترة  الرتفاع  كمحصلة   ،

في المائة من   (98.4)فوق  ما يمستخدمي االنترن  إلى  

 . إجمالي السكان

حلّ    المركز    اإلمارات فيما  مستوى    الرابعفي  على 

،  نقطة  (1.167بقيمة معيارية بلغ  )  المجموعة ككل

  ( 98.1) حوالي  نترن   اإل   يبلغ  نسبة مستخدم  حيث 

في    (.2020-2017في المائــــــة لمتوســـط الفتــــرة )

مستوى    السعوديةحلّ     الخامسالمركز   الدول  على 

عن    نقطة  (1.059بقيمة معيارية بلغ  )ككل    العربية

( الفترة  حيث (2020-2017متوسط  نسبة بلغ     ، 

 . في المائة (95.3)نترن  اإل مستخدمي

كوريأ حل   فقد  المقارنة،  دول  مستوى  على    اما 

دول المقارنة  مستوى  األول على    في المركز  الجنوبية

 والرابع على مستوى المجموعة ككل. 

 6  وقت االمت ال الحدودي للتصديرمؤشر  2.3.2

يعتبر وق  االمتثال الحدودي للتصدير الوق  المرتبط  

واللوائح المتعلقة    الدولةفي    الجمركيةباالمتثال للوائح  

عبور   أجل  من  اإللزامية  األخرى  التفتيش  بعمليات 

الوق    إلى  إضافة  الدولة،  حدود  التصدير  شحنة 

 
 . 2020البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية االقتصادية،   5
  100( إلى  وق  امتثال جيدبما يُمثل  )  0تتراوح قيمة المؤشر من     6

يتضمن  (. وق  امتثال جيد جدا من حيث التخلي  الجمركيبما يُمثل )

على   أو  الميناء  في  لمعالجتها  والتكلفة  المطلوب 

المتثال على وق  ُمخص  لالحدودها. يشمل الوق   

تجريها   التي  والتفتيش  الجمركي  التخلي   إجراءات 

الوكاالت األخرى المتعلقة بالتصدير. تقع قيمة المؤشر  

(، وتشير ارتفاع القيمة إلى األفضل من حيث  0-100)

 . وق  االمتثال

حلّ    العربية،  الدول  المركز   في  تونس على مستوى 

  على مستوى   لرابعاو  على مستوى الدول العربية  األول

بقيم  دول ككل  )  ةالمجموعة  بلغ     (1.098معيارية 

  الفترة  ( لمتوسط 93.1)لمؤشر  اقيمة    بلغ ، حيث  نقطة

 قطر واإلماراتو  المغربحلّ   فيما  .  (2017-2020)

على مستوى الدول    والرابع  كز الثاني والثالثاالمر  في

( بلغ   معيارية  بقيم  (  0.773و)  (1.057العربية 

المؤشر  نقطة  (  0.746و) قيمة  وبلغ   التوالي،  على 

قطر  ل   ةـــنقط   (84.4)و  ،للمغربنقطة    (92)حوالي  

لإلمارات83.6و) نقطة  الفترة    (  - 2017)لمتوسط 

2020) . 

إسبانيا    فقد استحوذت  ،أما على مستوى دول المقارنة 

األول    وتركيا المركز  مستوى  والثاني  على  على 

  (100)، حيث حصل  على قيم بلغ   المجموعة ككل

 (.  2020-2017)لمتوسط الفترة   نقطة (94.5)و

طن   3.3.2 )مليون  والشحن  الجوي  النقل    - مؤشر 

 كم(

مؤشر   ويقيس  الشُ النقل  حجم  الجوي  حنات  الشحن 

كل واألكياس والحقائب الدبلوماسية التي يتم حملها في  

 ( الرحلة  مراحل  من  طائرة  من  مرحلة    عندتشغيل 

التالي(، ويقاس بالطن  في المطار  اإلقالع إلى هبوطها  

 المتري لعدد الكيلومترات المقطوعة.

األول  اإلمارات  حلّ    المركز  مستوى في  على 

  نقطة، (  3.116بقيمة معيارية بلغ  )المجموعة ككل  

متوسط   بلغ  )حيث  حوالي  الشحنات  (  15,870حجم 

  (. 2020-2017عن متوسط الفترة ) مليون طن متري

الثاني   ككل  المركز  المجموعة  مستوى  من  على  كان 

وبلغ حجم    ، (2.261بقيمة معيارية بلغ  )  قطر نصيب  

لمتوسط  ( مليون طن متري  12,126الشحنات حوالي )

( حلّ   (.  2020- 2017الفترة  بالمركز   العراقفيما 

بقيمة معيارية بلغ     الدول العربيةالثالث على مستوى  

التصدير   لعملية  المطلوبة  وثائق  عدد  على  الحدودي  االمتثال  وق  

تكلفة والوق    وكذلك  والميناء  البرية  سواًء  الحدود  في  المستغرق 

 التصدير.
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( حوالي  0.025-نحو  الشحنات  حجم  متوسط  وبلغ   )

متري 2,350) طن  مليون   )  ( الفترة  - 2017عن 

2020)  . 

حل    فقد  المقارنة،  دول  مستوى  على    اكوريأما 

األول على مستوى دول المقارنة    في المركزالجنوبية  

ككل  ثالثوال المجموعة  مستوى  معيارية    على  بقيمة 

   .( نقطة2.052بلغ  )

  100مؤشر اشتراكات الهاتف الخلوي )لكل   4.3.2

 7شخص(

المتنقل   الخلوي  الهاتف  اشتراكات  المؤشر عدد  يقيس 

يتضمن عدد اشتراكات الدفع اآلجل، وعدد الحسابات  و

خالل   استخدم   التي  )أي  مسبقًا  المدفوعة  النشطة 

االشتراكات  المؤشر  ستثني  ياألشهر الثالثة األخيرة(.  

مودم   أجهزة  أو  البيانات  بطاقات  ،  USBعبر 

العامة المتنقلة  البيانات  خدمات  في   ،واالشتراكات 

ا  القنوات  ذي  المحمول  ونقطة    ، لقصيرة والراديو 

بعد عن  الالسلكي  ،االتصال  وخدمات    ،والترحيل 

 القياس عن بُعد. 

على مستوى  استحوذت اإلمارات على المركز األول  

( بلغ   معيارية  بقيمة  ككل    نقطة   (2.324المجموعة 

( نحو  المؤشر  هذا  متوسط  لكـــل  200.97وسجل   )

. المركز  (2020-2017( شخ  عن الفتــــرة ) 100)

الكوي  نصيب  من  كان  الدول    الثاني  مستوى  على 

  ، حيث ة( نقط1.456بقيمة معيارية بلغ  نحو )  العربية

شخ (    100( لكل )170.1سجل المؤشر قيمة بلغ  )

في المركز الثالث    ُعمانلمتوسط نفس الفترة. فيما حلّ   

سجل  ، حيث  نقطة  (0.617بقيمة معيارية بلغ  نحو )

( نحو  لكل  140.2المؤشر  لمتوسط  100)(  ( شخ  

 نفس الفترة الزمنية.

جنوب  ند وعلى مستوى دول المقارنة، استحوذت تايال

األولىأ الثالثة  المركز  على  وسنغافورة  بقيم    فريقيا 

( نقطة 0.859( و)1.191( و)1.654معيارية بلغ  )

 (. 2020-2017على التوالي لمتوسط الفترة الزمنية )

إلى   5.3.2 الوصول    الكهربائيةال اقة  مؤشر 

 باأليا ( )

الوق  المطلوب للحصول على الكهرباء  يقيس المؤشر  

للحصول على توصيل  المطلوبة  عدد األيام    ممثالً في

 
 . 2019البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية االقتصادية،  7

كهرباء دائم. يحدد هذا اإلجراء متوسط المدة التي يشير  

في  ضرورية  بأنها  والخبراء  الكهرباء  مرفق  إليها 

القانون،    العملية، الممارسة   بموجب  مطلوبة  وليس  

 الستكمال اإلجراء. 

اإلمارات والمغرب  على مستوى الدول العربية، حل   

بقيمة معيارية بلغ     الثالثة األولىكز  افي المروُعمان  

و)0.641و)  (1.541) نقطة0.519(  بلغ  (  حيث   ،

  ( 13.8الكهربائية )األيام للحصول على الطاقة  متوسط  

و)43.3و) التوالي  47.3(  على  أيام  لمتوســــط  ( 

( ّحل   (2020-2017الفـــترة  فيما  األردن  و  مصر. 

المركز   والخامس في  الدول    الرابع  مستوى  على 

و عشر الالعربية  والحادي  مستوى    عاشر  على 

ككل )  المجموعة  بلغ   معيارية  (  0.344بقيم 

 . على التوالينقطة ( 0.283و)

المقارنة،   دول  مستوى  من  على  كل    اكوريحلّ  

المركز  الجنوبية   المجموعة في  مستوى  على  األول 

( بلغ   معيارية  بقيمة  بلغ  1.564ككل  حيث  نقطة،   )

حوالي   الكهربائية  للطاقة  للوصول  أيام  عدد  متوسط 

ً ( يوم13) . فيما حلّ  ماليزيا في المركز الثاني على ا

بلغ  معيارية  بقيمة  المقارنة  دول    ( 1.121)  مستوى 

 . نقطة

لبنية التحتية العا  ل  مؤشرال  

سبق استعراضه من المؤشرات الفرعية،   بناًء على ما

مستوى  باإلمارات    حلّ  على  األول  دول  المركز 

. في حين  في المؤشر العام للبنية التحتية  ككل  مجموعةال

قطر   الدول    فيحلّ   مستوى  على  الثاني  المركز 

مجموعة ككل. أما دول الالعربية والثالث على مستوى  

والمغرب الثالث   ا فاستحوذت  ،ُعمان  المركز    ،على 

 . العربيةدول على مستوى  والرابع 

 فيأما بالنسبة لدول المقارنة، فحلّ  كورية الجنوبية  

المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل، في حين 

مستوى    حلّ  على  الرابع  المركز  في  سنغافورة 

 المجموعة ككل. 
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 (:  12الجدول رقم )

   لمؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتيةالمعيارية ل  يمةالقمؤشرات بي ة وجا بية االست مار: 

 ( 2020-2017عن متوسط الفترة ) 

  

األفراد الذين 

يستخدمون  

اإلنترن  )٪  

 من السكان(

وق  االمتثال  

الحدودي  

 للتصدير السلعي 

النقل الجوي  

والشحن )مليون 

 كم(  -طن 

اشتراكات الهاتف 

  100لكل الخلوي )

 شخ (

الوق  للحصول على  

الطاقة الكهربائية 

 )باأليام( 

مؤشر البنية 

 التحتية
 ترتيب الدول

 17 0.537- 0.23- 0.283 0.537- 0.135 0.03- األردن

 1 3.116 1.77 1.541 3.116 0.746 1.167 اإلمارات 

 15 0.487- 0.028 0.51- 0.487- 0.28- 1.18 البحرين

 21 0.572- 0.1 0.02- 0.572- 1.098 0.2- تونس 

 20 0.569- 0.81- 2.07- 0.569- 0.5- 0.61- الجزائر 

 11 0.343- 0.197 0.138 0.343- 0.059 1.059 السعودية 

 24 0.574- 1.19- 0.18- 0.574- 2.38- 1.6- السودان

 22 0.572- 0.44- 0.405 0.572- 0.61- 0.69- الهند 

 13 0.457- 0.345 0.519 0.457- 0.303 0.775 ُعمان 

 2 2.261 0.941 0.092 2.261 0.773 1.204 قطر 

 16 0.492- 0.271 0.1 0.492- 0.87- 1.199 الكوي  

 19 0.562- 0.67- 0.75- 0.562- 0.87- 0.408 لبنان 

 25 0.575- 1.01- 1.64- 0.575- 0.31- 1.74- ليبيا 

 14 0.472- 0.19- 0.344 0.472- 0.253 0.46- مصر

 18 0.553- 0.303 0.641 0.553- 1.057 0.145 المغرب 

 26 0.575- 0.61- 0.08- 0.575- 0.13- 1.78- موريتانيا 

 23 0.574- 1.14- 0 0.574- 2.38- 1.55- اليمن 

 8 0.177- 0.47- 1.96- 0.177- 0.228 0.12 البرازيل

 7 0.025- 0.59- 0.235 0.025- 0.64- 1.56- العراق 

 3 2.052 1.212 1.564 2.052 1.066 1.085 كوريا الجنوبية

 9 0.248- 0.493 1.121 0.248- 0.505 0.621 ماليزيا

 4 0.861 0.913 1.076 0.861 1.133 0.643 سنغافورة

 10 0.311- 0.167 0.94- 0.311- 1.356 0.807 اسبانيا 

 12 0.413- 0.39- 1.36- 0.413- 1.15- 0.2- افريقيا وبجن

 6 0.003 0.548 1.015 0.003 0.264 0.15- تايالند 

 5 0.794 0.355 0.443 0.794 1.151 0.167 تركيا

 بيانات البنك الدولي.  قاعدة المصدر: 

   .المؤشر الفرعي أعد من قبل الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في الجدول

بي ة وجا بية االست مار العا  ل مؤشر ال  

المؤشرات    في وجاذبية  الفرعية  ضوء  بيئة  لقطاع 

اإلاالستثمار سجل   على ،  األول  المركز  مارات 

 مجموعةالالعربية والثاني على مستوى  دول  المستوى 

ً   في  ككل. فيما حلّ  قطر  والثالث    المركز الثاني عربيا

 المركز  في  ُعمانعلى مستوى المجموعة ككل، وحلّ   

كما    على مستوى المجموعة ككل.  ثامنعربياً وال  الثالث

المركز الرابع على مستوى الدول    فيحلّ  السعودية  

    العربية في مؤشر بيئة وجاذبية االستثمار.

حلّ    المقارنة،  لدول  المركز سنغافورة  بالنسبة  في 

  ا كوريجاءت  األول على مستوى المجموعة ككل، فيما  

الثاني على مستوى دول المقارنة   المركز  فيالجنوبية  

ككل.    الثالثو المجموعة  مستوى    حل  بينما  على 

ماليزيا في المركز الثالث على مستوى دول المقارنة  

ال   فيو مستوى  خامس  المركز  المجموعة دول  على 

 ككل. 
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 المملكة األردنية الهاشمية

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

2.50.4668-2.11.92.0معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
4,1634,2424,3304,283-0.63018

0.83.30.30.4787-0.9-معدل التضخم )%(.

1.27823-18.318.619.118.5معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
19.219.018.517.30.8426

7.00.13712-3.4-2.4-2.6- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

0.34621-9-8-56معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

605864710.32212نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.30119-20.40.14.1-0.6-معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
28,30530,99532,79834,223-0.60723

108.5104.9106.3114.50.4997السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

5.34.95.05.50.26315القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.11213-90.288.585.765.4درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.68221-14,39213,39214,32915,920االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.26313-6.907.679.3012.61تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.33915-3,488-948-2,967-4,399-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
66.8......-0.02615

67.367.367.367.30.13514وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.56917-..159176154النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

0.56920-99887768اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

55.055.055.055.00.28311الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.130.110.110.110.15113فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.300.260.230.210.3639سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.270.260.150.070.4348الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.18217-59.661.384.484.5بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

66.466.466.466.40.04513تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

80.580.580.580.50.25214الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.47118-42.050.050.050.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.02916-71.071.771.778.7دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

قطاع بيئة االعمال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

المؤشر

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

5.90.17311-2.41.21.7معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
40,64543,83943,10344,8661.5493

2.10.5124-1.9-2.02.1معدل التضخم )%(.

2.52.22.35.00.9875معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
10.810.910.511.6-0.26815

0.11.7121-0.25.85.5- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

18.20.18814-6.019.01.3معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

0.16516-42.649.651.052.0نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

27271660.4204معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
312,778315,225325,945326,6970.17010

90.184.491.4111.60.07912السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

5.35.66.58.20.06117القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

1.3022..175.0159.7160.9درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.0897-95,06099,195113,925106,702االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.55220-4.65.15.96.1تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

27,50040,49937,32120,9821.0394الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
94.898.599.1100.01.1674

83.683.683.683.60.7468وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

3.1161..166161596314762النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

209.0208.5200.6185.82.3241اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

28.010.010.07.01.5412الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

1.421.421.431.331.4302فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.850.800.810.921.0144سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.171.131.151.111.5362الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

78.981.694.194.81.2663بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

89.689.689.690.11.3401تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

99.9100.0100.0100.01.2051الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

78.078.078.080.00.9117حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

99.499.499.485.31.2912دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال
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مملكة البحرين

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

9.20.11213-3.82.01.8معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
23,70923,99123,50423,5930.4607

2.30.4489-1.82.81.4معدل التضخم )%(.

3.63.94.04.10.8549معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
18.517.717.918.30.7887

0.94820-12.5-4.7-6.3-10.0- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

260.22512-81826-معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

1.40923-1361417نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.12816-6-4213-معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
23,08523,43325,31725,255-0.64525

0.22114-79.476.382.998.3السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

0.24116..5.65.54.8القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.9673..143.1151.4142.4درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.76423-2,6222,1511,9612,024االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.79225-1.961.351.364.55تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.28013-1,220-794-2,221-1,601-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
95.998.699.799.51.1803

0.27817-56.256.256.256.2وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.48715-..390421311النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

158.3133.3115.8102.80.26010اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

0.51119-85.085.085.069.0الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.330.190.180.430.3169فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.460.450.410.490.5838سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.070.11312-0.15-0.14-0.02-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

68.070.189.689.60.48810بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

81.181.181.186.20.9305تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

78.074.874.879.70.07215الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

52.064.064.066.00.14115حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

93.993.993.9100.01.2623دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال
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الجمهورية التونسية

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

0.05118-9.6-1.92.71.0معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
3,4813,4393,3183,320-0.67920

4.93.75.35.60.17618معدل التضخم )%(.

0.85022-15.515.514.916.7معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
14.814.3113.414.60.22110

0.29316-9.6-3.0-4.3-5.7- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

1.20.05316-4.11.48.4-معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

888890891.1891نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

1221063.4071-348130معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
34,13634,45330,26929,323-0.35914

0.46517-73.872.373.484.5السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

1.10323-..13.813.213.3القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.2906..100.0110.0107.9درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.73422-5,4825,0307,2238,925االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.65323-3.072.604.366.38تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.36516-2,531-3,275-4,443-4,080-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
55.564.266.7..-0.20318

93.193.193.193.11.0984وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.57221-..121313النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

125.4127.7126.3125.70.22512اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

0.02316-65.065.065.065.0الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.12117-0.20-0.11-0.08-0.23-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.000.060.040.140.14912سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.070.11411-0.05-0.11-0.13-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

64.667.288.594.60.42911بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.15917-61.862.762.763.7تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

82.382.482.482.30.34210الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

56.062.062.062.00.09616حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.59921-60.162.262.269.4دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

0.03516-7.2-1.31.40.8معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
4,0444,1153,9483,310-0.65319

4.86.45.62.40.18217معدل التضخم )%(.

0.30716-11.711.711.412.8معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
4.44.34.54.9-1.21524

0.67319-12.3-4.9-6.3-5.6- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

0.15120-18.9-3.4-19.61.8معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

0.30619-45.445.049.339.1نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.65223-15-20-16-11-معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
36,60941,50943,55544,327-0.61524

0.21613-79.381.380.896.1السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

1.07322-..12.312.714.8القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.62121-55.357.952.045.2درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.30811-96,05478,63561,51546,870االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

23.6119.2615.5415.910.4714تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.96423-18,637-16,495-17,180-22,029-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
47.749.057.5..-0.61220

0.49919-50.350.350.350.3وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.56920-..252826النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

0.29015-110.8111.7105.5103.9اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

2.06625-180.0180.084.084.0الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.48919-0.53-0.44-0.59-0.53-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.81921-0.78-0.78-0.86-0.86-سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.51819-0.64-0.64-0.60-0.68-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.10022-47.648.577.978.0بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.19025-43.844.344.344.3تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.28719-62.071.971.972.1الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.73925-20.020.020.020.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.16322-53.953.953.953.9دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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المملكة العربية السعودية

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

0.02715-5.6-0.72.40.3-معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
20,80423,33923,14020,1100.3568

0.83.40.41112-1.22.1معدل التضخم )%(.

8.20.44312..6.06.0معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
12.912.812.513.00.00512

11.21.1715-4.4-4.2-9.2- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

15.71.7221-33.130.90.5معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

0.25818-62.052.544.825.1نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.31421-8.9-1.7-1-7-معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
378,112374,723385,401412,4050.2049

0.46519-69.962.866.881.9السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

1.62.01.92.20.8026القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.47318-64.266.763.750.6درجة االنفتاح التجاري )%(.

496,423496,589499,576453,6562.4571االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

48.2747.4342.7443.232.5542تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

19,6470.7876-10,46471,97138,229الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
94.293.395.797.91.0596

57.257.269.277.40.05915وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.34311-..86810851024النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

121.5122.6120.5124.10.11013اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

68.068.068.035.00.13813الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.260.260.320.150.28010فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.340.100.140.240.31010سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.230.360.360.270.5726الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

61.963.880.193.10.04114بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

81.284.184.184.50.9933تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

76.879.979.991.80.33011الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

76.080.080.086.01.0024حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

75.075.075.080.50.15113دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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جمهورية السودان

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

0.33822-3.9-2.6-2.3-0.7معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
1,112624442595-0.830

26

4.33726-16.963.351.0150.3معدل التضخم )%(.

1.44025-19.619.522.117.7معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
6.911.08.310.3-0.53819

7.00.15011-4.4-2.6-1.1- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

2.11125-16.926.4-50.9-11.6-معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

0.7319..82.873.169.4نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.98.20.02811-..12.0معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
4,5844,0133,2252,968-0.43018

1.77623-24.932.735.431.9السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

3.35.04.04.40.42614القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

1.19226-18.921.826.210.0درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.77124-9028531,2031,101االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.84826-1.321.731.591.71تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.41518-4,234-5,843-4,679-4,611-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
....25.4..-1.60224

2.37726-0.00.00.00.0وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.57424-..610النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

1.21924-70.272.077.180.3اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

0.17518-70.070.070.070.0الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

1.48024-1.49-1.62-1.43-1.52-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.17123-1.07-1.12-1.11-1.26-سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.47224-1.39-1.43-1.53-1.53-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.24223-45.148.076.376.7بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.10716-63.663.763.763.7تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.72023-63.364.064.051.3الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.33122-26.030.030.030.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.28224-51.851.851.851.8دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر



 تنافسية االقتصادات العربية  
 

 

 
40 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهورية العراق

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

0.58023-12.4-0.63.9-2.5-معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
5,2055,8345,9554,157-0.57217

1.40.50.20.60.4668معدل التضخم )%(.

0.49220-13.012.813.7معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
2.32.12.22.8-1.53726

0.71.6182-1.7-0.910.9 العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

42.41.2792-40.937.60.9معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

1.61924-8.15.33.77.5نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

8015250.2037معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
16,78817,87919,50820,581-0.65526

1.34122-41.138.040.464.4السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

1.33724-11.416.014.217.8القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.83624-40.743.639.436.5درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.37913-49,39964,72268,02057,897االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.14511-8.166.908.3219.19تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

14,89334,36915,76216,6720.5948الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
18.220.141.0..-1.56323

0.64321-33.933.959.059.0وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.0257-..240727041938النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

0.92022-87.386.984.383.6اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

59.259.255.052.90.23512الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

1.26123-1.33-1.32-1.26-1.27-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.78424-1.75-1.76-1.64-1.63-سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.34823-1.28-1.40-1.37-1.39-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.31624-44.744.776.577.3بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.43621-58.157.757.757.3تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.66522-61.661.761.761.9الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.56119-46.046.046.046.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.59720-63.563.563.563.5دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر



 تنافسية االقتصادات العربية  
 

 

 
41 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطنة ُعمان

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

0.04117-6.4-0.31.80.5معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
15,47917,33816,52914,7360.0309

0.90.4806-0.11.11.6معدل التضخم )%(.

1.82.75.00.9636..معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
10.09.610.1..-0.42517

1.44225-16.9-9.0-4.9-11.1- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

18.70.5147-5.4-14.326.5معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

1.35122-15.416.218.16.5نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.08815-..3.4-5.416.8-معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
50,08953,32455,88557,359-0.41517

0.82320-59.256.760.577.7السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

0.6767..1.92.73.4القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.00111-..86.490.590.0درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.67020-16,08917,38916,66215,008االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.30414-8.008.828.049.53تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.50320-8,659-4,264-4,288-10,979-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
80.285.590.395.20.7758

67.967.967.983.30.30310وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.45713-..435510567النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

148.8140.0138.2133.80.6176اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

62.062.035.030.00.5197الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.190.190.190.140.21212فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.410.430.460.620.6157سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.340.250.250.230.5267الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

67.268.893.493.50.6258بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

70.771.171.173.00.32610تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

83.686.586.587.10.5187الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.24417-52.052.052.056.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

90.690.290.290.20.9616دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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دولة قطر

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

5.30.05414-0.2-1.61.5معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
61,26468,79464,78250,8052.5752

2.50.5561-0.6-0.40.2معدل التضخم )%(.

0.10.10.13.51.2831معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
8.79.28.67.2-0.63920

8.60.29110-6.62.20.2- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

0.02417-20.0-0.4-4.427.3-معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

1.33321-15.013.914.714.6نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

272172601.2272معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
121,022129,011147,469177,493-0.24212

102.984.590.3112.60.18010السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

2.010.8254     1.61.91.8القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.03810..91.591.890.3درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.56918-14,80930,35639,64440,834االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

11.8910.9415.1720.110.1565تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

3,6170.01510-6,42616,6524,260الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
97.499.799.799.71.2041

81.985.285.285.20.7737وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

2.2612..109701266712740النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

146.4141.9138.3131.80.5997اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

67.067.067.044.00.09215الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.740.740.630.910.7876فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.790.720.731.000.9815سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.900.730.720.781.1253الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

65.366.786.086.10.16413بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

83.784.184.196.21.1902تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

81.181.181.183.60.31213الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.37723-28.028.028.028.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

99.499.499.499.41.4961دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر



 تنافسية االقتصادات العربية  
 

 

 
43 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دولة الكويت

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

0.62124-9.1-4.71.20.4-معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
29,75933,99432,03222,8380.7945

3.33.22.22.10.32715معدل التضخم )%(.

1.31.11.26.81.0453معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
7.56.86.96.2-0.87022

1.05721-9.5-3.0-9.0-13.9- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

16.61.0113-4.222.628.2-معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

1.69925-4.35.32.73.1نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

3.110.26.28.80.00013-معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
115,095119,137125,634132,889-0.39916

101.592.592.2126.00.3418السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

1.91.61.52.00.8255القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.1838..97.8103.198.2درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.51515-33,51237,06639,80548,154االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

12.0014.2316.248.640.0218تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

9,60419,89833,34822,3930.6297الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
98.099.699.598.61.1992

0.87422-40.340.340.340.3وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.49216-..310392365النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

176.0171.6174.2158.51.4563اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

65.065.065.049.00.10014الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.11316-0.16-0.09-0.18-0.16-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.030.100.210.330.27011سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.05515-0.06-0.29-0.33-0.27-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.08415-61.562.681.488.4بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

68.068.468.475.10.24211تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.05116-71.871.871.881.9الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

60.064.064.066.00.23212حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

92.592.592.592.51.0904دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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الجمهورية اللبنانية

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

1.62725-19.9-5.6-1.9-0.9معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
7,8018,0257,7844,891-0.46914

1.15525-4.54.62.984.9معدل التضخم )%(.

6.26.16.06.60.51710معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
8.37.66.12.7-0.97423

1.78826-17.1-14.1-10.2-6.2- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

0.56422-16.6-6.6-8.62.6معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

76.280.083.874.40.8506نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.57422-29-13-15-4معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
53,19356,51051,79843,912-0.50619

..........260.1السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

0.83121-5.810.315.215.9القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.22114-68.368.296.071.7درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.56017-43,45540,56131,71115,640االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

14.6713.8717.0011.270.1316تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.60521-3,155-11,002-12,116-12,136-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
78.2......0.40811

0.87422-40.340.340.340.3وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.56219-..535752النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

1.54225-64.564.561.862.8اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

0.75520-89.089.089.089.0الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.68121-1.17-0.64-0.51-0.54-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.83222-0.90-0.76-0.82-0.83-سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.99622-1.15-1.11-1.00-0.97-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.78021-54.054.478.678.2بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.34019-59.659.459.459.4تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.61721-62.762.762.762.7الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.65220-44.044.044.044.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.34317-68.267.967.967.5دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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دولة ليبيا

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

3.89726-32.2-2.5....معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
5,7577,8777,6843,699-0.51815

0.42322-1.24.622.3-28.7معدل التضخم )%(.

1.33424-18.619.4....معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
2.41.72.13.3-1.53225

0.44418-56.6-23.936.518.8- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

1.55324-64.1-11.6-..47.1معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

1.73126-4.52.42.22.5نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.15817-11.3-0.3-2.410.9معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
9,4258,7248,5338,053-0.56222

2.1051..200.0146.9141.8السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

2.35325-21.021.021.021.0القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

89.792.8117.5114.10.2487درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.30710-70,77478,41078,46056,015االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

58.650.668.857.43.5961تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.08811-7,717-4,42611,2765,394الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
21.8......-1.74125

0.31118-55.355.355.355.3وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.57525-..1.20.70.8النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

0.75321-......91.5اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

1.63923-118.0118.0118.0118.0الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

1.84725-2.01-1.85-1.77-1.89-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.94426-1.97-1.79-1.78-1.82-سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.62125-1.62-1.55-1.59-1.63-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

2.05825-33.232.773.673.1بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

3.64026-0.00.00.00.0تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.80124-58.759.159.159.0الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.83026-18.018.018.018.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.59419-63.663.663.663.6دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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جمهورية مصر العربية

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

4.25.35.61.61.3761معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
2,4412,5493,0203,548-0.70722

0.68123-29.520.913.95.0معدل التضخم )%(.

0.11115-12.210.98.610.5معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
16.416.215.916.20.5038

1.10524-7.9-7.2-10.0-11.1- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

26.34.321.524.00.7694-معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

70.176.674.366.00.61810نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.90124-22-40173-205-معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
113,47967,23163,79772,814-0.54821

0.22115-92.3081.7777.2384.55السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

4.93.94.23.60.43113القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.79223-45.148.343.234.0درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.51916-23,61436,35241,80244,568االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.23612-8.328.708.9311.95تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.60722-14,227-10,210-6,277-7,919-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
45.046.957.371.9-0.46519

70.470.470.470.40.25312وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.47214-..404438483النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

0.58218-106.895.395.093.2اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

53.053.053.053.00.34410الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.56920-0.55-0.58-0.62-0.66-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.42119-0.36-0.41-0.54-0.52-سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.52920-0.81-0.59-0.55-0.64-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.27418-55.858.583.887.8بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.58822-55.055.055.055.0تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.11017-71.471.571.577.9الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

58.062.062.064.00.14114حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.23123-50.552.652.655.1دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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المملكة المغربية

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

8.20.31010-4.23.02.3معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
3,0363,2223,2043,009-0.69421

1.61.60.80.70.43211معدل التضخم )%(.

0.00613-10.29.89.210.2معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
15.715.715.714.80.3989

0.10813-7.6-3.8-4.1-4.0- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

7.15.24.50.00.5196معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

88.490.786.288.61.1882نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

55210.06210-9معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
89,51595,062100,545105,037-0.35413

119.4119.1119.1138.50.9605السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

0.15419-7.57.57.58.3القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.07812-84.088.087.178.6درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.59019-26,19024,43626,41335,999االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.34615-7.546.587.0511.06تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.38217-1,684-4,410-6,221-3,749-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
61.864.874.484.10.14513

88.788.793.796.91.0576وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.55318-..7898102النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

123.4124.2128.0133.90.25511اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

49.049.044.031.00.6416الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.10115-0.03-0.21-0.19-0.11-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.06616-0.09-0.14-0.16-0.16-سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.02213-0.35-0.22-0.14-0.13-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

68.671.793.093.00.7046بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

65.766.666.665.80.03414تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

79.681.381.387.30.3459الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

64.064.064.070.00.32211حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

85.785.785.787.20.7188دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

4.10.7365-3.52.15.9معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
1,5781,6011,6781,673-0.77724

3.31.52.32.40.35114معدل التضخم )%(.

0.04814-9.610.7....معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
7.77.87.85.8-0.80921

2.82.30.9087-0.3-1.6- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

9.30.4998-6.012.86.9معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

55.458.660.358.20.15214نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.5803..358.0-18معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
1,2991,4321,6481,794-0.54020

1.82324-27.929.829.5131.28السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

2.70426-22.422.623.424.1القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

92.096.693.090.70.0709درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.77225-8348931,0051,110االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.57921-5.005.105.484.63تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.23612-595-275-300-300-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
20.8......-1.77826

0.13516-55.361.661.661.6وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.57526-..00..النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

0.45016-95.1103.7104.1106.1اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

0.08417-67.067.067.067.0الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

0.71622-0.77-0.73-0.73-0.77-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.63220-0.59-0.69-0.60-0.73-سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.67421-0.81-0.81-0.75-0.74-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

0.30219-51.149.492.292.2بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.23718-61.261.361.361.4تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.33025-47.148.248.249.2الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.19521-32.032.032.032.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.81725-42.642.642.642.6دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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الجمهورية اليمنية

)1(القيمة المعيارية
ترتيب  ال

أوال :     االقتصاد الكلي

0.27821-5.0-5.10.82.1-معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة )%(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي)باألسعار الثابتة ( 

)دوالر أمريكي(.
882734733681-0.82625

0.92824-16.127.610.029.9معدل التضخم )%(.

0.48819-12.913.4....معدل البطالة )%(.

معدل نمو مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي )%(.
8.98.89.111.0-0.48918

1.08123-13.9-6.7-5.8-9.5- العجز / الفائض المالي كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي )%(.

3.06726-20.0-44.110.0-24.3-معدل نمو االيرادات العامة )بدون المنح( )%(.

0.78120-23.030.035.035.0نسبة االيرادات الضريبية من إجمالي اإليرادات )%(.

0.30820-..64-2273-معدل نمو صافي االصول االجنبية )%(.

حجم االئتمان المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك )مليون 

دوالر أمريكي(.
1,3641,1242,3302,310-0.39515

0.11711....82.5108.3السيولة المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(.

0.12218-..7.77.3..القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض )%(.

0.71822-36.348.457.046.3درجة االنفتاح التجاري )%(.

0.77226-6324281,0351,651االحتياطيات الرسمية )مليار دوالر امريكي(.

0.64422-6.475.682.362.34تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية باألشهر.

0.30214-1,104-2,375-2,400-2,180-الحساب الجاري )مليون دوالر امريكي(.

ثانياً :     جاذبية وبيئة االسثمار

األفراد الذين يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات 

)اإلنترنت( )٪ من السكان(
26.7......-1.55222

2.37725-0.00.00.00.0وقت االمتثال الحدودي للتصدير السلعي )باأليام(.

0.57423-....3..النقل الجوي والشحن )مليون طن - كم(.

1.79426-....55.253.7اشتراكات الهاتف الخلوي  )لكل 100 شخص(.

............الوقت المطلوب للحصول على الطاقة الكهربائية )باأليام(

2.03926-2.31-2.24-1.92-1.83-فعالية الحكومة )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.83625-1.78-1.79-1.75-1.64-سيادة القانون )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

1.67426-1.68-1.64-1.59-1.66-الفساد اإلداري )مؤشر من -2.5 إلى 2.5(.

2.18226-33.030.767.076.8بدء النشاط التجاري )مؤشر من 0 إلى 100(.

0.02215-65.265.265.265.2تسجيل الملكية )مؤشر من 0 إلى 100(.

3.68626-0.00.00.00.0الحصول على الكهرباء )مؤشر من 0 إلى 100(.

1.46724-26.026.026.026.0حماية المستثمرين )مؤشر من 0 إلى 100(.

74.174.174.174.10.02015دفع الضرائب )مؤشر من 0 إلى 100(.

المصدر : استبيان النقرير االقتصادي العربي الموحد اعداد مختلفة، صندوق النقد العربي.

 قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي.

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

)1( يشمل الترتيب الدول العربية ودول المقارنة معاً.

قطاع بيئة االعمال

حقيقي قطاع ال ال

حكومة  قطاع مالية ال

نقدي والمصرفي قطاع ال  ال

خارجي قطاع ال  ال

تحتية بنية ال ال

حوكمة الرشيدة المؤسسات وال

تنافسية مؤشرات ال
2017201820192020المؤشر
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 58          البنية التحتية 

 60          بيئة األعمال 
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 االقتصادي الكلي  أوال:

 نافسية المعيارية لمؤشرات الت  القيمة :الحقيقيالق ا   .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول  :المصدر
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 المعيارية لمؤشرات التنافسية   القيمة الحقيقي:الق ا  تابع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول. المصدر:
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 المعيارية لمؤشرات التنافسية   القيمة :الحكومةق ا  مالية   .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول. المصدر:
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 المعيارية لمؤشرات التنافسية القيمة  :والمصرفيلق ا  النقدي ا .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول. المصدر:
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 المعيارية لمؤشرات التنافسية  القيمة: والمصرفيلق ا  النقدي تابع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول. المصدر:
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 المعيارية لمؤشرات التنافسية  القيمة   الخارجي:الق ا   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول.  المصدر:

 

-2.00 0.00 2.00

السودان

البرازيل

العراق

مصر

اليمن

الجزائر

جنوب افريقيا

تركيا

السعودية

اسبانيا

الهند

كوريا الجنوبية

لبنان

األردن

المغرب

ُعمان

ق ر

موريتانيا

الكويت

ليبيا

تونس

تايالند

ماليزيا

البحرين

اإلمارات

سنغافورة

االنفتاح التجاري

-2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00

اليمن

موريتانيا

السودان

البحرين

تونس

األردن

ُعمان

المغرب

ق ر

لبنان

مصر

الكويت

جنوب افريقيا

العراق

اسبانيا

الجزائر

ليبيا

تركيا

ماليزيا

اإلمارات

تايالند

سنغافورة

البرازيل

كوريا الجنوبية

الهند

السعودية

االحتياطيات الرسمية
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 المعيارية لمؤشرات التنافسية   القيمة  الخارجي:تابع الق ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول.  المصدر:

 

-2.00 0.00 2.00 4.00

السودان

البحرين

اسبانيا

تونس

اليمن

موريتانيا

اإلمارات

تركيا

يا ز مالي 

جنوب افريقيا

كوريا الجنوبية

المغرب

مان
ُ
ع

األردن

مرص

العراق

سنغافورة

الهند

الكويت

تايالند

لبنان

قطر

الجزائر

ازيل الير

السعودية

دول تغ ية االحتياطيات الخارجية الرسمية في ال

العربية للواردات السلعية باألشهر

-2.00 0.00 2.00

ازيل الير

الهند

تركيا

الجزائر

مرص

لبنان

مان
ُ
ع

جنوب افريقيا

السودان

المغرب

تونس

األردن

اليمن

البحرين

موريتانيا

ليبيا

قطر

يا ز مالي 

العراق

الكويت

السعودية

اسبانيا

اإلمارات

تايالند

سنغافورة

كوريا الجنوبية

الحساب الجاري
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 جا بية االست مار بي ة و:  ثانيا  
 

 القيمة المعيارية لمؤشرات التنافسية   التحتية:البنية   .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول.  المصدر:

 

-2.000 0.000 2.000

الجزائر

موريتانيا

ليبيا

السودان

العراق

اليمن

الهند

مصر

تونس

جنبو افريقيا

تايالند

األردن

البرازيل

المغرب

تركيا

لبنان

ماليزيا

سنغافورة

ُعمان

اسبانيا

السعودية

كوريا الجنوبية

اإلمارات

البحرين

الكويت

ق ر

(٪ من السكان)األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 

-4.000 -2.000 0.000 2.000

السودان

اليمن

جنبو افريقيا

الكويت

لبنان

العراق

الهند

الجزائر

ليبيا

البحرين

موريتانيا

السعودية

األردن

ازيل الير

مرص

تايالند

مان
ُ
ع

يا ز مالي 

اإلمارات

قطر

المغرب

كوريا الجنوبية

تونس

سنغافورة

تركيا

اسبانيا

وقت االمت ال الحدودي للتصدير
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 : القيمة المعيارية لمؤشرات التنافسية البنية التحتيةتابع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول.  المصدر:

 

-2.00 0.00 2.00 4.00

موريتانيا

ليبيا

السودان

اليمن

الهند

تونس

الجزائر

لبنان

المغرب

األردن

الكويت

البحرين

مرص

مان
ُ
ع

جنوب افريقيا

السعودية

اسبانيا

يا ز مالي 

ازيل الير

العراق

تايالند

تركيا

سنغافورة

كوريا الجنوبية

قطر

اإلمارات

كم-النقل الجوي والشحن مليون طن 

-4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00

اليمن

لبنان

السودان

األردن

العراق

ليبيا

الهند

تركيا

مرص

ازيل الير

موريتانيا

الجزائر

اسبانيا

السعودية

تونس

المغرب

البحرين

كوريا الجنوبية

يا ز مالي 

قطر

مان
ُ
ع

سنغافورة

جنوب افريقيا

الكويت

تايالند

اإلمارات

شخص100اشتراكات الهاتف الخلوي  كل 

-3.00-2.00-1.00 0.00 1.00 2.00

الجزائر

ازيل الير

ليبيا

جنوب افريقيا

اسبانيا

لبنان

البحرين

السودان

موريتانيا

تونس

قطر

الكويت

السعودية

العراق

األردن

مرص

الهند

تركيا

مان
ُ
ع

المغرب

تايالند

سنغافورة

يا ز مالي 

اإلمارات

كوريا الجنوبية

الوقت الم لوب للحصول على ال اقة الكهربائية
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 : القيمة المعيارية لمؤشرات التنافسية االعمال  ةبي   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول.  المصدر:

 

-4 -2 0 2

اليمن

ليبيا

العراق

السودان

الجزائر

لبنان

ازيل الير

موريتانيا

مرص

األردن

الهند

الكويت

السعودية

قطر

جنوب افريقيا

تونس

البحرين

تركيا

مان
ُ
ع

يا ز مالي 

المغرب

اسبانيا

تايالند

اإلمارات

كوريا الجنوبية

سنغافورة

  ء    ش          

-2

ليبيا

الجزائر

الهند

ازيل الير

مرص

العراق

جنوب افريقيا

لبنان

موريتانيا

تونس

السودان

اليمن

المغرب

األردن

تايالند

الكويت

مان
ُ
ع

اسبانيا

كوريا الجنوبية

يا ز مالي 

تركيا

البحرين

سنغافورة

السعودية

قطر

اإلمارات

 ؤش           ل   
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 : القيمة المعيارية لمؤشرات التنافسية االعمال  ةبي تابع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول.  المصدر:

-5 0 5

اليمن

موريتانيا

ليبيا

السودان

العراق

لبنان

جنوب افريقيا

الجزائر

ازيل الير

مرص

الكويت

البحرين

األردن

قطر

تركيا

السعودية

تونس

المغرب

اسبانيا

مان
ُ
ع

الهند

سنغافورة

تايالند

يا ز مالي 

كوريا الجنوبية

اإلمارات

مؤشر الحصول عل الكهرباء

-5 0 5

ليبيا

الجزائر

اليمن

قطر

السودان

موريتانيا

لبنان

العراق

األردن

مان
ُ
ع

تونس

البحرين

مرص

ازيل الير

الكويت

المغرب

اسبانيا

كوريا الجنوبية

تركيا

اإلمارات

الهند

جنوب افريقيا

السعودية

سنغافورة

تايالند

يا ز مالي 

 ؤش             ث    
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 القيمة المعيارية لمؤشرات التنافسية  :الرشيدة والحوكمة المؤسسات ق ا  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم احتسابها من قبل معدي التقرير، استنادا على مؤشر القيمة المعيارية وبيانات الدول.  المصدر:

-4.00-2.000.00 2.00 4.00

اليمن

ليبيا

السودان

العراق

موريتانيا

لبنان

مرص

الجزائر

ازيل الير

تونس

الكويت

المغرب

تركيا

األردن

مان
ُ
ع

الهند

السعودية

البحرين

جنوب افريقيا

تايالند

قطر

يا ز مالي 

اسبانيا

ةكورية الجنوبي

اإلمارات

سنغافورة

              

-2.000.00 2.00 4.00

ليبيا

اليمن

العراق

السودان

لبنان

الجزائر

موريتانيا

مرص

تركيا

ازيل الير

المغرب

جنوب افريقيا

الهند

تايالند

تونس

الكويت

السعودية

األردن

البحرين

مان
ُ
ع

يا ز مالي 

قطر

اإلمارات

اسبانيا

ةكورية الجنوبي

سنغافورة

            

-2.000.00 2.00 4.00

اليمن

ليبيا

السودان

العراق

لبنان

موريتانيا

مرص

الجزائر

ازيل الير

تايالند

تركيا

الكويت

الهند

المغرب

البحرين

تونس

جنوب افريقيا

يا ز مالي 

األردن

مان
ُ
ع

السعودية

ةكورية الجنوبي

اسبانيا

قطر

اإلمارات

سنغافورة

  ف     ال    



 تنافسية االقتصادات العربية  
 

 

 
63 

 
  

 لمصادر ا

 

 عداد مختلفة. أتقرير االقتصادي العربي الُموحد، ال صندوق النقد العربي،   .1

 صندوق النقد العربي، قاعدة البيانات االقتصادية.  .2

 منظمة الدول المصدرة للبترول "األوبك"، قاعدة البيانات اإلحصائية.   .3

 

4. ILO, Labor Statistical Database. 

5. IMD, World Competitiveness Yearbook, Appendix I: Methodology and Principles of 

Analysis, World Competitiveness Center,  2019. 

6. Innovation Agenda: “A Policy Statement on American Competitiveness", 2008. 

7. International Monetary Fund, World Economic Outlook Database October, 2021. 

8. Paul R. Krugman, “Making Sense of the Competitiveness Debate”, Oxford review of 

Economic Policy, Massachusetts Institute of Technology, 1996. 

9. OECD, Handbook on Constructing Composite Indicators, methodology and user guide, 

2008. 

10. The World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 0202 , 

www.weforum.org. 

11. United Nation, Comtrade Database, unstats.un.org. 

12. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019-2020. 

13. United Nation, Comtrade Database, unstats.un.org. 

14. World Bank, Database, www.worldbank.org . 

15. World Bank, Doing Business Reports 2021, www.doingbusiness.org . 

16. World Trade Organization/UNCTAD, Trade Database, www.trademap.org .  

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx
http://www.weforum.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.trademap.org/

