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 2017 أكتوبر        ممارسة أنشطة األعمال": "تقرير البنك الدولي

  

 "2018 –تحسن تصنيف دولة الكويت في التقرير األخير للبنك الدولي "ممارسة أنشطة األعمال 

وفقا  لألنظمة التي تؤثر على  اقتصادا   190 في 2018عام يقيس مدى سهولة ممارسة أنشطة األعمال للأصدر البنك الدولي تقريره األخير الذي 

تجاري مجاال  لألعمال التجارية. ووفقا للتقرير، تركزت أغلبية اإلصالحات التي أجرتها الدول التي تناول التقرير تحليلها على بدء النشاط ال 11

ارة عبر الحدود. وفيما يتعلق بتصنيفات الدول الفردية، احتفظت الثالثة دول األولى بترتيبها السابق وهي والحصول على االئتمان تليها التج

ة نيوزيلندا وسنغافورة والدانمرك، كما حسنت الواليات المتحدة ترتيبها بارتفاعها مركزين واحتاللها المرتبة السادسة. وضمن الدول العشر

حيث ارتفعت من المرتبة السادسة عشرة إلى المرتبة التاسعة على خلفية تنفيذها ألكبر عدد من اإلصالحات  األوائل، حققت جورجيا أكبر قفزة،

صادي والتنمية في تنظيم األعمال منذ بدء تقرير ممارسة أنشطة األعمال. وفيما يتعلق بالمراكز اإلقليمية، احتلت الدول التابعة لمنظمة التعاون االقت

ارة الالئحة بحصولها على أعلى المتوسطات من حيث درجة سهولة ممارسة األعمال، يليها أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة ذات الدخل المرتفع صد

 على التوالي. ،شرق آسيا والمحيط الهادئ

 

 مقارنة 2018 2017 حسب الترتيب -سهولة ممارسة األعمال التجارية 

       دول 10أعلى 

 ال تغيير 1 1 نيوزيالندا

 ال تغيير 2 2 سنغافورة

 ال تغيير 3 3 الدنمارك

 تحسن 4 5 جمهورية كوريا

 تراجع 5 4 هونغ كونغ

 تحسن 6 8 الواليات المتحدة األميركية

 ال تغيير 7 7 المملكة المتحدة

 تراجع 8 6 النرويج

 تحسن 9 16 جورجيا

 تراجع 10 9 السويد

    المصدر: البنك الدولي
 

 

وتيرة تطبيق اإلصالحات على الصعيد اإلقليمي، سجلت منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا أعلى معدل من اإلصالحات على ب فيما يتعلقو

خرى على مستوى كافة المعايير التي يعنى التقرير بقياسها. كما اتسمت المنطقة أيضا  بأعلى معايير التأثير لتلك اإلصالحات مقارنة بالمناطق األ

، فيما يعزى في األساس إلى انخفاض المستويات األساسية للمقارنة، حيث جاءت المنطقة في أدنى المراتب من حيث متوسطات مستوى العالم

معايير سهولة ممارسة أنشطة األعمال. وفيما يتعلق بأكثر عناصر اإلصالح شيوعا، ركزت منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا على بدء 

 .عبر الحدودالنشاط التجاري والتجارة 

 

 باحتفاظهاشهدت جميع الدول تقريبا تغيرا  في ترتيبها، في حين كانت قطر هي االستثناء الوحيد فقد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أما 

بينما سجلت تونس أكبر تراجع من  103 المركزمركزا  ليصل إلى  15للتحسن في األردن الذي قفز  . وقد لوحظ أكبر معدل83مركز رقم بال

إصالحا خالل العام الماضي ونفذت ما  29. ووفقا للبنك الدولي، قامت دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإجراء 88إلى  77المركز 
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على خفض متوسط عدد مشروعا  اصالحيا  على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية. وقد ساعدت تلك اإلصالحات المنطقة  292يصل إلى 

يوم في العام الماضي. إال انه رغما  عن ذلك، هناك تباينا  شاسعا  في  17إلى  2003يوم في العام  43األيام الالزمة لبدأ النشاط التجاري من 

متاحة تحت تصرف الحكومات الترتيب الفردي لدول المنطقة فيما نعتقد انه يعزى الختالف أساليب الحكم والهيكل الديمغرافي، فضال عن الثروة ال

اإلصالح المشترك بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مرتبطا  بالحصول على االئتمان مقارنة بدفع الضرائب  محورالمختلفة. وكان 

 لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.

 

 مقارنة 2018 2017 حسب الترتيب -سهولة ممارسة األعمال التجارية 

       دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 تحسن 21 26 االمارات العربية المتحدة

 تراجع 66 63 البحرين

 تراجع 69 68 المغرب

 تراجع 71 66 عمان

 ال تغيير 83 83 قطر

 تراجع 88 77 تونس

 تحسن 92 94 المملكة العربية السعودية

 تحسن 96 102 الكويت

 تحسن 103 118 األردن

 تراجع 128 122 مصر

 تراجع 133 126 لبنان

 تراجع 174 173 سوريا
        

    المصدر: البنك الدولي
 

من االقتصادات الستة تحسنا  في مراكزها.  ثالثوكان االتجاه العام لتصنيف دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيا في األغلب، حيث سجلت 

شهدت كال من البحرين مراكز مقارنة بالعام السابق.  5، مرتفعة بمعدل 21واستمرت اإلمارات في تصدر المجموعة بحصولها على المركز 

. وبينما احتفظت التعاون الخليجيعلى ترتيبهم الجيد نسبيا على صعيد دول مجلس  محافظتهموسلطنة عمان انخفاضا في تصنيفهما على الرغم من 

ة على قطر بنفس ترتيب العام الماضي، إال انها حققت تحسنا  فيما يتعلق بالمعلومات االئتمانية والتجارة عبر الحدود. وشهدت الكويت أكبر قفز

ي. كما حسن أكبر اقتصاد في في العام الماض 102مقابل حلولها في المركز  96مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتحتل اآلن المركز 

بإدخال ما مجموعه ستة إصالحات خالل العام الماضي.  92المركز  لتحتل المملكةسعودية، أداؤه بمعدل مركزين المنطقة، المملكة العربية ال

بلدا  إصالحيا  في العالم خالل العام الماضي والثانية من حيث أفضل الدول ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة  20وكانت المملكة من بين أفضل 

  العشرين.

 

 دول مجلس التعاون الخليجينبذة عن 

هذا جهودا  على عدد من الجبهات لتحسين ترتيبها.  ات المنطقةدول مجلس التعاون الخليجي إيجابيا  مع بذل كل اقتصاد ال يزال االتجاه العام في

ونعتقد أن اقتصادات دول مجلس التعاون اصالحا لتحين مناخ األعمال.  15واعتمدت البلدان الستة في مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 

 تراجع أسعار النفط واحتياج القطاع غير النفطي إلى دفعة من االطراف المشاركة بالقطاع الخاص. الخليجي تمر بمرحلة حرجة مع
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 االمارات

، مرتفعة بذلك خمسة مراكز 21ما زالت االمارات تحتفظ بموقع الصدارة على مستوى كافة دول مجلس التعاون الخليجي بحصولها على المركز 

.  حيث حققت 2015/2016دأبت االمارات على احراز تقدم متواصل وشهدت تقدما مماثال  في تقرير العام مقارنة بتصنيف العام الماضي. وقد 

ديل لتصفية االمارات تقدما  هائال  في أحد اهم المعايير الرئيسية العالقة المرتبطة بتسوية حاالت اإلعسار من خالل تقديم خيار إعادة الهيكلة كب

ابلة لالستمرار والتي يتوقع لها ان تتعافي ماليا . كما تبنت االمارات أفضل الممارسات العالمية في معالجة البيانات الشركات بهدف انقاذ الفئة الق

 قترض.االئتمانية بعد ان بدأت هيئة االئتمان بتوفير التصنيف االئتماني للمستهلك للبنوك والمؤسسات المالية لتقييم الجدارة االئتمانية للم

 

ات األخرى التي ساعدت اإلمارات على تحسين مركزها محور سهولة الحصول على تراخيص البناء وسهولة الحصول على وتضمنت اإلصالح

الكهرباء. فعلى صعيد قطاع البناء، تمكنت االمارات من تقليص الوقت الالزم الستخراج التراخيص وتخفيض تكلفة الحصول عليها من خالل 

اء والقض يط عملية توصيل التيار الكهربائيفي حين تم تسهيل عملية الحصول على الكهرباء عن طريق تبسإلغاء خطوة من االجراءات الالزمة. 

 للحصول على األعمال الخارجية. المرفقعلى التفاعل بين العميل و

 

 الكويت

مائة دولة في صدارة الترتيب مراكز واحتلت موقعاَ ضمن أول  6سجلت الكويت أكبر قفزة في سهولة ممارسة أنشطة األعمال بعد أن صعدت 

. وتمثلت اإلصالحات الرئيسية خالل العام الماضي في محوري بدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية. وأنشأت الكويت النافذة 96باحتاللها المركز 

ارية، اختصرت الكويت عدد األيام الواحدة وحسنت إجراءات تسجيل الشركات عبر اإلنترنت لبدء النشاط التجاري. وبالنسبة لتسجيل الملكية العق

 يوما ، كما حسنت من شفافية اإلجراءات اإلدارية الخاصة باألراضي. 35إلى  49الالزمة لتسجيل الملكية من 

 

 السعودية

التعاون على إثر تنفيذ المملكة أقصى عدد من اإلصالحات على مستوى دول مجلس  92تحسن مركز السعودية بمعدل مرتبتين واحتلت المركز 

ودفع  األقلية المستثمرينالتجاري وتسجيل الملكية وحماية  الخليجي. وكانت اإلصالحات الستة التي أقدمت عليها المملكة تتعلق ببدء النشاط

نية لغالبية العقود. وقد اعتمدت المملكة بكثرة على استخدام التكنولوجيا من خالل تحسين األنظمة اإللكترو فرضئب والتجارة عبر الحدود والضرا

 نظام إلكتروني إلدارة الحاالت لخدمةاستحدثت اإلصالحات التي أقدمت عليها بما في ذلك بدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية ودفع الضرائب و

ة اإلنترنت العقود. وقد جعلت المملكة بدء النشاط التجاري أسهل من خالل استخدام نظام الكتروني على شبك سهل فرضالقضاة والمحامين مما 

لة ودمجت اجرائي حجز األسماء التجارية وتقديم النظام األساسي في إجراء واحد، باإلضافة إلى تحسين نظام الدفع عبر اإلنترنت عن طريق إزا

اتخاذ  ، زادت المملكة من حقوق المساهمين ودورهم فياألقلية المستثمرين الرسوم. وفيما يتعلق بحمايةالحاجة إلى الحضور شخصيا  لدفع 

امالت القرارات الرئيسية من خالل توضيح هياكل الملكية والرقابة، األمر الذي يتطلب المزيد من الشفافية في الشركات وتنظيم اإلفصاح عن المع

متثال الوثائقي مع األطراف المعنية. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، جعلت المملكة التجارة عبر الحدود أسهل من خالل تقليل الوقت الالزم لال

 للصادرات والواردات حيث قلصت عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي.

 

 قطر

وادخلت إصالحات تتعلق بشكل خاص بالحصول على االئتمان  83احتفظت قطر بمركزها دون تغير عن العام السابق حيث احتلت المركز 

للمستهلكين للبنوك  على المعلومات االئتمانية بعد أن بدأت في توفير التصنيف االئتماني لوالتجارة عبر الحدود. وحسنت قطر من إمكانية الحصو

 ة والمقترضين. كما سهلت التجارة الخارجية من خالل افتتاح ميناء حمد الجديد.يمالوالمؤسسات ال
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 سلطنة عمان

وشمال افريقيا من حيث ترتيبها في الئحة سهولة ممارسة أنشطة احتلت عمان المركز الثالث خليجيا  والرابع على مستوى دول الشرق األوسط 

مراكز في تقرير العام السابق، شهدت تراجعا  في تصنيفها لهذا العام بواقع خمس مراكز حيث  4األعمال. وبعد ان سجلت عمان تحسنا  بمعدل 

في تصنيف الدول األخرى. إال انه رغما  عن ذلك، حققت  . ويعزى هذا التراجع الذي منيت به السلطنة إلى التحسن النسبي71المركز  تاحتل

ت عمان تحسنا من حيث التجارة عبر الحدود من خالل تعزيز نظام النافذة الواحدة للصادرات والواردات عبر اإلنترنت، وتمكنت من تقليص الوق

 على التوالي. ،ساعة 22و 23ير واالستيراد لينخفض من ساعات لوثائق التصد 7الالزم لالمتثال الوثائقي إلى 

 

 البحرين

مراكز مقارنة بترتيبها السابق، فيما يعزى أساسا إلى  3عالميا . حيث تراجعت البحرين بمعدل  66احتلت البحرين المرتبة الثانية خليجيا  والمركز 

نظام اإلصالحات المتعلقة بدفع الضرائب. هذا وقد قدمت البحرين نظاما  جديدا  في مجال الرعاية الصحية بحيث يتحمل صاحب العمل نفقات ال

 لموظفين مما جعل دفع الضرائب أكثر تعقيدا.لالصحي 

 

 


