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 2017تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

 مقدمة

  دولة  190 اقتصاداتعن البنك الدولي، يبحث في  يصدرتقرير سنوي هو

ومناخ بيئة حول العالم، وينظر في مجاالت التقدم أو التراجع في 

تشكل مجاالت أنشطة  عدة بنوديتضمن  بالدول،الخاص  االستثمار

وفق قدرتها على توفير بيئة أعمال مناسبة للمشاريع  يصنفهاثم  األعمال،

 .الجديدة والقائمة حول العالم

 من حياة األعمال  مؤشر 11يقيس التقرير األنظمة التي تؤثر على و

في ترتيب  لمؤشراتمن هذه ا 10تقرير هذا العام  شمللقد التجارية، و

بخالف مؤشر تنظيم سوق العمل، سهولة ممارسة األعمال التجارية 

، والجدول التالي يبين المؤشرات ""ليس مدرج في ترتيب هذا العام 

 :وشرح مبسط لكل منها

 هشرح المؤشر

بدء النشاط 

 التجاري

جميع اإلجراءات المطلوبة رسمياً من رواد األعمال أو  يتضمن
المطبقة عملياً لبدء نشاط صناعي أو تجاري وتشغيله، باإلضافة 

والتكلفة ( )تسجل المدة الزمنية باأليام التقويميةإلى الوقت 
)تحسب التكلفة كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد 

والحد األدنى المدفوع من رأس  ( الالزمينفي االقتصاد المعني
وُيسّجل كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد )المال

وتتضمن هذه اإلجراءات استخراج كافة  ،(في االقتصاد المعني
أي إشعارات أو إثباتات أو التراخيص والتصاريح الالزمة، واستيفاء 

بيانات مطلوب تسجيلها لدى األجهزة المختصة تتعلق بالشركة 
 .الموظفينو

استخراج 

تراخيص 

 البناء

جميع اإلجراءات المطلوبة من منشأة أعمال في قطاع  يحتوي
 مع، لها الصحيوتوصيل المياه والصرف  منشأةالبناء لتشييد 

يقيس  كما، الوقت والتكلفة الالزمين الستكمال كل إجراء حساب
، لتقييم جودة أنظمة البناء، قوة رقابة مؤشر رقابة جودة البناء
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الجودة وآليات السالمة، وأنظمة تحديد المسؤولية والتأمين، 
 .ومؤشر الشهادات المهنية

الحصول 

على 

 الكهرباء

جميع اإلجراءات المطلوبة من منشأة األعمال لتوصيل  يشمل
. وتشمل هذه اإلجراءات تقديم الطلبات لهاالكهرباء بصورة دائمة 

مؤسسات الكهرباء والتوقيع على عقود معها، وكافة إلى 
عمليات الكشف والتصاريح الضرورية من الهيئات األخرى، 

أضاف تقرير هذا  .الخارجية والنهائية باإلضافة إلى أعمال التوصيل
هما  العام مقياسين جديدين لمؤشر الحصول على الكهرباء

الكهرباء، موثوقيّة التّغذية وشفافية التّعرفة وسعر  مقياس
ويتضّمن مقياس موثوقيّة التّغذية وشفافية التّعرفة بيانات كمية 
حول مدة وتواتر انقطاع التيار الكهربائي فضال عن معلومات نوعية 
حول اآلليات التي وضعتها مؤّسسة الكهرباء لرصد انقطاع التيار 

ومعلومات حول شفافيّة . الكهربائي وإعادة التّغذية الكهربائيّة
رفة وسهولة الحصول عليها باإلضافة إلى وجود رادع مالي التّع

)مثل شرط التعويض على يهدف إلى الحد من إنقطاع التيار 
على مؤّسسة الكهرباء عندما يتجاوز  العمالء أو فرض غرامات
ا معيًنا(  انقطاع التيار حّدِّ

تسجيل 

 الملكية

 الكامل لإلجراءات الضرورية عند قيام منشأة التسلسليهتم ب

)المشتري( بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى )البائع(،  أعمال

ومن ثم نقل سند الملكية إلى المشتري حتى يتمكن من 

استخدام العقار المشترى لتوسيع أنشطة أعماله، أو كضمانة 

عينية للحصول على قروض جديدة، أو بيعه إلى منشأة أعمال 

لتكلفة ويحسب التقرير الوقت وا أخرى إذا اقتضى األمر ذلك. 

تقرير ال باإلضافة إلى ذلك يقيس ،الالزمين الستكمال كل إجراء

يشمل  الذياقتصاد مقياس نوعية نظام إدارة األراضي في كل 

 خمسة أبعاد هي: 

 موثوقيّة البنية التحتيّة -

 شفافيّة المعلومات -

 التغطية الجغرافيّة  -

 على األراضي تسوية النزاعات -

 .حقوق الملكية المساواة في -

الحصول 

على 

 االئتمان

يقيس الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين فيما يتعلق 
تقيس مدى بالمعامالت المشمولة بضمانات من خالل مجموعة 

وجود بعض التدابير التي تسهل اإلقراض في قوانين الضمانات 
وتقرير المعلومات االئتمانية من خالل  واإلفالس،الرهنية 

التغطية ونطاقها وإمكانية الحصول على تقيس  مجموعة أخرى
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المعلومات االئتمانية المتاحة عن طريق مقدمي خدمة التقارير 
 .االئتمانية مثل مكاتب أو سجالت االئتمان

 حماية

المستثمرين 

 األقلية

يقيس قوة حماية المساهمين األقلية في حالة تضارب 
 من خالل مجموعة من المؤشرات وحقوق المساهمين المصالح

وضعت هذه البيانات  أخرى، وقدفي حوكمة الشركات لمجموعة 
بناًء على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين 
الشركات واألوراق المالية وهي تستند أيضاً إلى أنظمة األوراق 
المالية، وقوانين الشركات، وقوانين اإلجراءات المدنية وقواعد 

 .لدى المحاكم اإلثبات

يسجل الضرائب واالشتراكات اإلجبارية التي على شركة  دفع الضرائب
في سنة ما، وكذلك  المدفوعة او المستقطعةمتوسطة الحجم 

اإلجراءات التي تمثل عبئاً إدارياً في دفع الضرائب واالشتراكات 
وتشتمل الضرائب ، واالمتثال إلجراءات ما بعد التقديم

أو الضريبة  واالشتراكات الخاضعة للقياس على ضريبة األرباح
على مدخول الشركات، واشتراكات الضمان االجتماعي 
والضرائب الخاصة بالعمالة التي يدفعها رب العمل، وضريبة 
األمالك، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات 
األرباح، وضريبة األرباح الرأسمالية، والضريبة على المعامالت 

ب المركبات والطرق، وأية ضرائب المالية، ورسوم النظافة، وضرائ
 . أخرى صغيرةأو رسوم 

التجارة عبر 

 الحدود

يسجل الوقت والتكلفة المرتبطين بالعمليات اللوجستية الخاصة 
بتصدير واستيراد السلع والبضائع المرتبطين بثالث مجموعات 
ـ االمتثال للشروط والمتطلبات المستندية، وكذلك  من اإلجراءات ـ

 .لقوانين الحدود، والنقل الداخلياالمتثال 

الوقت والتكلفة الالزمين لتسوية نزاع تجاري في  يحسب إنفاذ العقود
محكمة الدرجة األولى المحلية باإلضافة إلى نوعية اإلجراءات 

من  متبني ايالقضائية الّذي يقيّم ما إذا كان كل اقتصاد 
 .الممارسات الفضلى التي تعزز نوعية وفعاليّة نظام المحاكم

تسوية 

حاالت 

 اإلعسار

يدرس الوقت والتكلفة والنتائج المتعلقة بإجراءات دعاوى إشهار 
)التفليسة( التي تكون المؤسسات المحلية طرفاً فيها، اإلفالس 

 باإلضافة إلى قياس صالبة اإلطار القانوني الساري على إجراءات
 . التصفية وإعادة التنظيم

  أولمن  اعتباراً  متاحةتكون  2017تقرير ممارسة أنشطة األعمال بيانات 

تحليل النتائج االقتصادية في المؤشرات تلك وتستخدم  ،2016يونيو 

 .نجحتنظمة انشطة األعمال التي أوتحديد ما هي إصالحات 
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 آلية حسابه
 

  تنازليا، يتم تصنيف االقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة األعمال

وتعنى " 1" بداية مناإلجراءات الحكومية األكثر مالئمة ألنشطة األعمال ب

أن البيئة التنظيمية أكثر وعالية في سهولة القيام بأنشطة األعمال  مرتبة

 . دارة شركة محليةإل قابلية

  ويتم تحديد ترتيب االقتصادات عبر قياس المسافة اإلجمالية للوصول إلى

يتألف كل منها من عدة  مؤشرات،عشرة الحد األعلى لألداء في 

ويقاس هذا الترتيب حتى  ،، مع إعطاء وزن متساو لكل موضوعمقاييس

 .2016يونيو 

  يقيس الحد األعلى لألداء الفرق بين أداء اقتصاد معين وأفضل الممارسات

المؤشرات الفرعية من  10مؤشر لـ  36عبر العينة الكاملة المؤلفة من 

تنظيم سوق  مجالوتم استبعاد )ممارسة أنشطة األعمال لسهولة 

تساعد هذه اآللة الحاسبة على فهم كيفية حساب و، (العامهذا  العمل

كما  االقتصادات،المسافة إلى الحدود لكل مؤشر مستخدم لتصنيف 

اقتصاد بمؤشرات تقرير قيم أي  تحليل ومقارنةيمكن للمستخدمين 

التأثير المحتمل لذلك على ترتيب  وبحث 2017ممارسة أنشطة األعمال 

 .االقتصاد الكلي
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 2017لتقرير ممارسة أنشطة االعمال لعام  الرئيسيةالنتائج 
 قياسي وهو عدد  –اقتصاداً  137أن رجال األعمال في  أوضح التقرير-

يونيو )الماضي شهدوا تحسينات في اإلطار التنظيمي المحلي في العام 

 .(2016 : يونيو2015

  اجمالي اإلصالحات التجارية ان  اقتصاداً  190ثق التقرير الذي يقيس كما و

ويمثل  %، 75أكثر من منها االقتصادات النامية إصالحاً نفذت  283بلغ 

األكثر شيوعا هذا ات اإلصالح ، وكانتربعها حواليإقليم جنوب الصحراء 

، ودفع الضرائب، والحصول على النشاط التجاريفي مجال بدء العام 

 .والتجارة عبر الحدود ،االئتمان

  بروناي دار السالم، كازاخستان، كينيا، اقتصادات هي أفضل عشرة(

بيالروس، اندونيسيا، صربيا، جورجيا، باكستان، اإلمارات العربية المتحدة، 

إصالحاً تجارياً مما جعلها األكثر تحسناً في  48حيث نفذت ( لبحرينوا

منطقة ولكن ال تزال أوروبا وآسيا الوسطى ال، التجاريةالقيام باألعمال 

 .التي نفذت إصالحاً واحداً على األقل االقتصاداتذات العدد األكبر من 

  مستمرة في سهولة ممارسة أنشطة وتشير بيانات التقرير الي نجاحات

عمال حول العالم إذ تعتمد الحكومات بشكل متزايد إصالحات أساسية األ

يوماً في  21ن تتعلق باألعمال، حيث يستغرق بدء النشاط التجاري اآل

سنوات، كما بلغ عدد  10يوماً منذ  46المتوسط حول العالم مقارنة بـ 

سنوات مقارنة بـ  10دفعة منذ  69مدفوعات الضرائب في طاجيكستان 

 .ندفعة اآل 12

  (األنثى –)الذكر الجنساني يتضمن تقرير ممارسة أنشطة األعمال البعد 

التجاري، وتسجيل  مؤشر بدء النشاط ألول مرة في بعض المجاالت مثل

في تقرير )مؤشر تنظيم سوق العمل  أدرجكما  العقود،وإنفاذ  ،الملكية

بيانات مفصلة عن األنظمة التي تنطبق على النساء ( العام الماضي

اقتصاد منها  23اقتصاداً حيث يفرض  38تباينات في  ووجدت والرجال،
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 تجاري،خطوات إضافية للنساء المتزوجات مقارنة بالرجال لبدء نشاط 

 .الملكيةالتملك واستخدام ونقل  علىاقتصاد من قدرة المرأة  16ويحد 

 مؤشر دفع الضرائب ليغطي عمليات ما بعد  توسع التقرير هذا العام في

 مثل استرداد الضرائب - ما يحدث بعد أن تدفع الشركة الضرائب  -اإليداع 

تضمن تقرير هذا العام ريبية والطعون الضريبية اإلدارية، كما والمراجعة الض

 .العامة أيضا تحليل على مؤشر األنظمة المتعلقة بالمشتريات

 هي دراسات( 6) التقرير تضمن: 

 ة في مجاالت الحصول على الكهرباءحال 

  الحقوق القانونيةالحصول على االئتمان"" 

 المعلومات االئتمانية" االئتمان الحصول على" 

 حماية المستثمرين األقلية 

 دفع الضرائب 

 التجارة عبر الحدود 

تعرض ، وكذلك مرفقين في مجاالت تنظيم سوق العمل والبيع للحكومة 

عن من المعلومات  إما مؤشرات جديدة أو مزيداً  فقاتدراسات الحالة والمر

في  تم تنفيذهاالتي تم جمعها من خالل تغييرات المنهجية التي  البيانات

 .العامين الماضيين

  التقرير مؤشر تجريبي لهذا العام حول أنظمة المشتريات العامة، احتوي

لوصول )إمكانية امجاالت  5اقتصاد في  78حيث درس المناقصات في 

آليات  -الحوافز  –التأخر عن الدفع  –الضمان في العروض  -والشفافية 

% من  15:10(، وتمثل المشتريات العامة في المتوسط من الشكاوى

مر الذي يوفر فرصا فريدة للقطاع أاجمالي الناتج المحلي القتصاد ما، ال

 .الخاص

  ضم أقليم منطقة شرق آسيا والمحيط الهندي أثنين من االقتصادات

العشر األول وهما سنغافورة وهونج كونج، وأثنين من االقتصادات العشر 
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األكثر تحسنا وهما بروناي دار السالم واندونيسيا، ونفذت اقتصادات 

 .اصالحا لتحسين سهولة ممارسة أنشطة االعمال 45المنطقة مجتمعة 

 تمكين النساء والرجال ة يظل الهدف الشامل لهذا التقرير هو في النهاي

من ريادة االعمال خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من 

لتحسين مناخ االعمال وخلق فرص الحكومات حول العالم خالل سعي 

  .جديدة عمل

 2017 يف تقرير ممارسة أنشطة االعمالعامليا ترتيب الدول 
 

 في سهولة ممارسة أنشطة االعمال من  مركز الصدارةلندا وزياحتلت ني

وهونج كونج وكوريا والنرويج اقتصاداً تليها سنغافورة ثم الدنمارك  190بين 

والمملكة المتحدة والواليات المتحدة والسويد وجمهورية مقدونيا 

 .السابقةاليوغسالفية 

  األخير 190توسع التقرير ليشمل دولة الصومال التي احتلت المركز " "

 .في سهولة ممارسة أنشطة االعمال

  والجدول التالي يبين ترتيب الدول العشرين االولي في تقرير ممارسة

 2017أنشطة االعمال لعام 

 الترتيب الدولة الترتيب الدولة

 11 تايوان 1 نيوزيلندا

 12 استونيا 2 سنغافورة

 13 فنلندا 3 الدنمارك

 14 التفيا 4 هونج كونج

 15 استراليا 5 كوريا

 16 جورجيا 6 النرويج

 17 المانيا 7 المملكة المتحدة

 18 ايرلندا 8 الواليات المتحدة

 19 النمسا 9 السويد

 20 ايسلندا 10 مقدونيا

 فرص متكافئة للجميع  – Doing Business 2017-تقرير ممارسة أنشطة االعمال  :المصدر      
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 7201يف تقرير ممارسة أنشطة األعمال  افريقيادول الشرق األوسط ومشال نتائج 
 

 وتيرة إصالحات األعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  تتسارع

من اقتصاديات  15بشكل كبير خالل العام الماضي، وإجماال، وجد أن 

إصالحاً لتسهيل ممارسة أنشطة  35قد نفذت مجموع  20الـ المنطقة 

      مقارنة بالمتوسط السنوي الذي بلغ وتُعتبر هذه زيادة كبيرة ،األعمال

 .الماضية سنوات 5الـ إصالح خالل  19

  تصدرت اإلمارات العربية المتحدة قائمة اقتصادات المنطقة حيث حلت في

ت حل (،66)( وسلطنة عمان 63)عالمياً، تتبعها البحرين  26المرتبة الـ 

ة االقتصادات العشراإلمارات العربية المتحدة والبحرين من بين قائمة 

 .ناً في العالماألكثر تحس

 ف حيث يكل ،لت المنطقة أداًء ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاريسج

% من الدخل القومي للفرد في  26بدء نشاط تجاري في المنطقة 

% في اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي  3المتوسط، مقارنًة بـ 

لرغم من ذلك، تتّخذ اقتصادات والتنمية ذات الدخل المرتفع، وعلى ا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا خطوات لتحسين عملية التأسيس 

للشركات الناشئة، وخالل العام الماضي، نفذت تسعة اقتصادات 

 .إصالحات في مجال بدء النشاط التجاري

  ل أداًء سيئاً على قد سجويجد التقرير أّن الشرق األوسط وشمال أفريقيا

)مستخدمة ألول مرة في التقرير هذا جنساني الجديدة مقاييس البعد ال

فية % من اقتصادات المنطقة تفرض عواقب تنظيمية إضا 70أّن  ( إذالعام

في المملكة العربية مثال ، بالرجال على النساء الرائدات مقارنة

تم طلب ثالثة إجراءات إضافية من النساء المتزوجات لبدء السعودية، ي

هذه المتطلبات في المملكة العربية  وأيضاً من ،نشاط تجاري وتشغيله

 .الشركةالسعودية تكمن في ضرورة توظيف مدير ذكر إلدارة 
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 جيّداً بشكل عام  اً وتؤدي اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا أداء

في التوسع في مجال دفع الضرائب، الذي يغطي اآلن عملية ما بعد 

لبنان استثناء  لويشكاإليداع، كالمراجعة الضريبية واالسترداد الضريبي، 

ملحوظ حيث يستغرق وقت االمتثال السترداد الضريبة على القيمة 

 .جداً ة عالية دساعة وهي م 45المضافة 

  قامت بها بعض دول اإلقليموالجدول التالي يلخص اإلصالحات التي. 

 المنفذةاإلصالحات  الدولة

 االمارات المتحدة

نفذت التفتيش المبني على المخاطر خالل البناء، 

اقتصاد آخر في العالم قد تبنوا  13وانضمت بذلك إلى 

جعلت بدء النشاط  هذا النوع من الممارسات الفضلى، و

ق عبر تبسيط حجز االسم وتوثي التجاري أكثر سهولة

  . عقد التأسيس ومزج إجراءات التسجيل

 البحرين

نفذت إصالحات في مجاالت بدء النشاط التجاري،  

حيث الحصول على االئتمان، التجارة عبر الحدود، 

سهلت من عملية تأسيس الشركات الناشئة لرواد 

األعمال من خالل تخفيض الحد األدنى لرأس المال 

من الدخل القومي للفرد إلى  % 190بشكل كبير من 

ت االئتمانية ، حسنت أيضاً الحصول على المعلوما% 3

عبر ضمان حق المقترضين في االطالع على بياناتهم 

بالقانون، وسهلت التصدير عبر تحسين البنية التحتية 

  .وتبسيط اإلجراءات عند جسر الملك فهد

 المغرب

جعلت بدء النشاط التجاري أسهل عبر استحداث بوابة 

الكترونية لحجز اسم تجاري وتخفيض رسوم التسجيل، 

ماية المستثمرين األقلية عبر توضيح وعززت من ح

 .هياكل الملكية واإلدارة وتطلب المزيد من الشفافية

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/10/25/pace-of-business-reforms-speeds-up-in-the-middle-east-and-north-africa-despite-conflict-says-new-doing-business-report
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/10/25/pace-of-business-reforms-speeds-up-in-the-middle-east-and-north-africa-despite-conflict-says-new-doing-business-report
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/10/25/pace-of-business-reforms-speeds-up-in-the-middle-east-and-north-africa-despite-conflict-says-new-doing-business-report
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/10/25/pace-of-business-reforms-speeds-up-in-the-middle-east-and-north-africa-despite-conflict-says-new-doing-business-report
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 تقريراليف  مصر ودول إقليم الشرق األوسط ومشال افريقياترتيب 

والجدول التالي يوضح ترتيب مصر ودول اإلقليم في تقرير ممارسة أنشطة 

 2017االعمال لعام 

 فرص متكافئة للجميع  – Doing Business 2017-تقرير ممارسة أنشطة االعمال : المصدر

 

 

 

 

 

 الدولة

 الترتيب 

داخل 

 االقليم

الترتيب 

 عالمياً 
 الدولة

الترتيب 

داخل 

 االقليم

الترتيب 

 عالمياً 

 140 12 الضفة الغربية وغزة 26 1 اإلمارات العربية المتحدة

 153 13 جزر القمر 63 2 البحرين

 156 14 الجزائر 66 3 سلطنة عمان

 160 15 موريتانيا 68 4 المغرب

 165 16 العراق 77 5 تونس

 168 17 السودان  83 6 قطر

 171 18 جيبوتي 94 7 السعودية

 173 19 سوريا  102 8 الكويت

 179 20 اليمن 118 9 األردن

 188 21 ليبيا 122 10 مصر

 190 22 الصومال 126 11 لبنان



 

- 13 - 
 

 

 نتائج دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تقرير يوضح  الجدول التالي

 .المؤشرات الفرعية مستوي على 2017ممارسة أنشطة االعمال عام 

 

 فرص متكافئة للجميع  – Doing Business 2017 -تقرير ممارسة أنشطة االعمال : المصدر

 
 

 

 

 الدولة
الترتيب 

 العام

بدء 
النشاط 
 التجاري

استخراج 
 التراخيص

الحصول 
 على

 الكهرباء

تسجيل 
 الملكية

الحصول 
 على

 االئتمان

حماية 
المستثمرين 

 األقلية

دفع 
 الضرائب

التجارة 
عبر 
 الحدود

انفاذ 
 العقود

تسوية 
حاالت 
 االعسار

 104 25 85 1 9 101 11 4 4 53 26 االمارات العربية المتحدة

 88 110 82 4 106 101 25 72 19 73 63 البحرين

 94 60 67 12 118 133 35 69 52 32 66 سلطنة عمان

 131 57 63 41 87 101 87 57 18 40 68 المغرب

 58 76 92 106 118 101 92 40 59 103 77 تونس

 116 120 128 1 183 139 26 44 21 91 83 قطر

 169 105 158 96 63 82 32 28 15 147 94 السعودية

 108 66 157 6 81 118 67 115 144 173 102 الكويت

 142 124 50 79 165 185 96 48 109 106 118 األردن

 109 162 168 162 114 82 109 88 64 39 122 مصر

 143 127 134 67 145 118 103 122 135 139 126 لبنان

 169 122 99 101 158 118 93 70 157 169 140 الضفة الغربية وغزة

 169 179 107 168 145 118 90 135 92 161 153 جزر القمر

 74 102 178 155 173 175 162 118 77 142 156 الجزائر

 169 83 137 188 123 157 102 146 118 80 160 موريتانيا

 169 138 179 52 123 181 115 133 104 164 165 العراق

 153 147 184 141 187 170 89 113 145 156 168 السودان

 71 184 155 106 178 181 168 172 120 172 171 جيبوتي

 161 159 176 81 87 170 154 151 187 136 173 سوريا

 152 142 189 92 132 185 83 188 94 161 179 اليمن

 169 143 114 121 185 185 187 128 187 163 188 ليبيا

 169 109 156 190 190 185 148 188 187 184 190 الصومال
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 2017تقرير ممارسة أنشطة األعمال  مصر يف حتليل وضع

  حيث 2017عام  مراكز بتقرير ممارسة أنشطة األعمال 9مصر تقدمت 

دولة مشاركة بالتقرير، مقارنة  190 إجماليمن  122الـ احتلت المركز 

حققته مصر لم يتحقق منذ  الذيالمركز هذا ، و2016عام  131بالمركز 

مصر  فيإنه يعطى رسالة إيجابية بأن مناخ االستثمار كما  2010عام 

 .تحسن ملحوظ عالمياً  في

  ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة االعمال والجدول التالي يوضح

 .وانعكاسه على مؤشراته الفرعية 2017، 2016عامي 

 

 التغير في المراكز  2016 2017 بيــــــــان

 9+ 131 122 الترتيب العام

 34+ 73 39 بدء النشاط التجاري

 49+ 113 64 استخراج تراخيص البناء

 56+ 144 88 الحصول على الكهرباء

 2+ 111 109 تسجيل الملكية

 3- 85 82 الحصول على االئتمان

 8+ 122 114 حماية حقوق المستثمرين االقلية

 11- 173 162 دفع الضرائب

 11- 177 168 التجارة عبر الحدود

 7- 169 162 انفاذ العقود

 10+ 119 109 تسوية حاالت االعسار

 عدة سنوات - Doing Business-تقرير ممارسة أنشطة االعمال : المصدر
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  تقدماً مقارنة أن هناك عدد من المؤشرات شهدت أشار التقرير

  :وهي 2016بعام 

 39مركزاً لتحتل المركز  34 بدء النشاط التجاريمؤشر  فيمصر  تقدم -

عالمياً، نظرا لما قامت به الهيئة العامة لالستثمار بدمج عدد من 

مجمع خدمات االستثمار،  فياإلجراءات الخاصة بتأسيس الشركات 

وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام باإلجراءات الخاصة باستخراج 

التأمينات االجتماعية نيابة عن  فيالشهادة الضريبية والتسجيل 

 .المستثمر

لتحتل  -استخراج تراخيص البناءمؤشر  مركزاً في 49 مصر تقدم -

، بفضل إنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة اإللكترونية 64المركز 

والخاصة بعدد اإلجراءات  الدوليوتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك 

 0 والمدة الزمنية الالزمة الستخراج تراخيص البناء

 لتحتل الحصول على الكهرباء مؤشر فيمركزاً  56 وتقدمت أيضا  -

 الدوليتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك من خالل ، 88المركز 

  والخاصة بعدد مرات االنقطاع ومدته خالل العام

من ، 109المركز  لتحتل تسجيل الملكية مؤشروتقدمت مركزين في  -

إنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة االلكترونية فضال عن خالل 

بما أدى إلى اختصار الوقت الالزم  الدوليتصحيح البيانات لدى البنك 

 الملكية.لتسجيل 

"  المستثمرين األقليةحماية حقوق  مؤشرمراكز في  8وتقدمت  -

تعديل قواعد قيد من خالل  114المركز  " لتحتلصغار المساهمين

القرارات  فيالشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم 

المصيرية للشركة، فضالً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات 

  الشركات.
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حتل المركز تل تسوية حاالت اإلعسار مؤشرمراكز في 10تقدمت  -

 .لإلعسار القانوني، بسبب تحسن قوة اإلطار 109

  شهدت  التيهناك عدد من المؤشرات  أشار التقرير انكما

  وهي: 2016بعام تراجعاً مقارنة 

، بسبب 82مراكز ليحتل المركز  3 مؤشر الحصول على االئتمانتراجع  -

هذا المجال، إال أن هذا المؤشر  فيقيام دول أخرى بإصالحات عديدة 

سيتقدم كثيرا بمجرد صدور الالئحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة 

 . مؤخراصدر  الذي

، بسبب 162مركزاً ليحتل المركز  11 مؤشر سداد الضرائبوانخفض   -

بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت  الدوليقيام البنك 

ة المضافة، وهو القانون الذي رتبطة بضريبة القيموالتكلفة واإلجراءات الم

  التقرير.مصر بعد إعداد  اقرته

، 168مركزا ليحتل المركز  11 مؤشر التجارة عبر الحدودوتراجع أيضا  -

بسبب وضع قيود على السحب واإليداع بالعملة األجنبية، وتعقيد 

الالزمة إلتمام عملية اإلجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات 

 االستيراد.

 .162مراكز ليحتل المركز  7 مؤشر إنفاذ العقودكما تراجع  -
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 ريادة االعمال العام القادمتقرير  يف أداء مصر جمهودات لتحسني
 

 

  وزارات برئاسة الدكتورة سحر نصر وزير االستثمار  9تم تشكيل لجنة من

ترتيب مصر في تقرير ممارسة والتعاون الدولي لبحث سبل تحسين 

 .الصادر عن البنك الدولي 2018أنشطة االعمال لعام 

  اجتمعت ورشة عمل مع بعثة البنك الدولي لمناقشة الخطوات التي

اتخذتها مصر على مستوي كل وزارة في المؤشرات التي يقيس على 

، ومن جانبها، أشادت 2017أساسها تقرير ممارسة األعمال، حتى مايو 

قامت بها الحكومة خالل  التيالبنك الدولي، باإلجراءات االقتصادية بعثة 

تقرير  فيتحسين ترتيب مصر  فيسوف تساهم  والتيالفترة الماضية، 

 .القادم ممارسة أنشطة األعمال

  في  الجهات المعنية بالحكومة المصريةوالجدول التالي يوضح جهود
 :في تقرير ممارسة أنشطة االعمال القادم ترتيبهاتحسين 

 االجراء الجهة

 وزارة اإلسكان
استخدام نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الحصول على  -

 .تراخيص البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة

 وزارة الكهرباء
 .يوم 18:34كهرباء من الاختصار وقت حصول أي مشروع على  -

 .أي انقطاع للكهرباء استحداث آلية جديدة لقياس -

 .العمل على برنامج إلتاحة المعلومات والحصول عليها إلكترونياً  - وزارة العدل

  .ميكنة دفع الضرائب - وزارة المالية

 وزارة التجارة والصناعة
ضمن قانون االستيراد  -ميكنة المستندات المطلوبة إلكترونياً  -

 .والتصدير

 وزارة النقل
الموانئ والربط اإللكتروني في إطار تطوير تطبيق نظام ميكنة  -

 .الموانئ البحرية

حالياً تعديل قانون الشركات والئحة سوق المال، بالتزامن  جاري - هيئة الرقابة المالية

 .مع صدور قانون الضمانات المنقولة، والالئحة التنفيذية له

 مواقع إخبارية مصرية: المصدر       
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 ادرــــــــــاملص
 تكافؤ الفرص –Doing Business 2017تقرير ممارسة االعمال  -

 .الصادر عن مجموعة البنك الدولي –للجميع 

موقع  –ترتيب الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة االعمال  -

 .العربية

ترتيب االقتصادات ولمحات سريعة عن األقاليم االقتصادية  -

  .مجموعة البنك الدولي –العالمية 

اإلجراءات الحالية لتحسين ترتيب مصر في ريادة االعمال العام  -

 .جريدة البورصة –بوابة فيتو  –المصري اليوم  –المقبل 

 

 

 
 


