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 2013ديسمبر  8القاهرة، 

 ناجي بن حسين
 مدير وحدة تنظيم األعمال التابعة إلدارة مناخ االستثمار

 مجموعة البنك الدولي – 
 

 زانيلي أليسيو
 أخصائي تنمية القطاع الخاص

 مجموعة البنك الدولي –مجموعة المؤشرات الشاملة 



 :مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة األعمال      

 تركز على اللوائح المتعلقة بدورة حياة المشروعات المحلية
 .الصغيرة والمتوسطة الحجم

 

تبنى على أساس سيناريوهات حاالت معيارية  . 
 

تقاس على أكثر المدن كثافة سكانية في البلد المعني  . 
 

تركز على القطاع الرسمي. 

أو  استقرار االقتصاد الكلي أو الفساد أو مستوى مهارات القوى العاملةجميع جوانب بيئة األعمال مثل ال تقيس 
 . القرب من األسواق، أو جميع جوانب تنظيم االستثمار األجنبي أو األسواق المالية

 ؟تقرير ممارسة أنشطة األعمالما الذي يقيسه 



3 

تؤثر اللوائح حسبما يقيسها تقرير ممارسة أنشطة األعمال على 
 الشركات طوال دورة حياتها 

3 

 عند بدء النشاط
 بدء النشاط التجاري  •
 تشغيل العاملين •

 عند الحصول على موقع
 استخراج تراخيص البناء •
 الحصول على الكهرباء  •
 تسجيل العقار•

 أثناء عمليات التشغيل اليومية 
 دفع الضرائب  •
 التجارة عبر الحدود •

 عند الحصول على تمويل 
 الحصول على ائتمان  •
 حماية المستثمرين •

 عندما تسوء األمور 
 إنفاذ العقود   •
 تسوية حالة اإلعسار •



Note: The distance to frontier measure shows how far on average an economy is at a point in time from the best performance achieved by any economy on each 
Doing Business indicator since 2003 or the first year in which data for the indicator were collected. The measure is normalized to range between 0 and 100, with 
100 representing the frontier. The data refer to the 183 economies included in Doing Business 2010 (2009) and to the income group classifications for 2013. Six 
economies were added in subsequent years. 
Source: Doing Business database. 

كانت طائفة البلدان ذات الدخل المنخفض هي أكثر البلدان  التي 
 مقارنة بغيرها من البلدان 2009ضيقت الفجوة التنظيمية منذ عام 
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 دخل عال

 دخل فوق متوسط

 دخل دون متوسط

 دخل منخفض

 2013-2009، )النقاط بالنسبة المئوية(متوسط التحسين في االقتراب من الحد األعلى لألداء 
 
 

 تقرير مؤشرات من مؤشر كل على البلدان من أي حققه أداء أفضل عن معينة زمنية نقطة عند بلد أي بعد مقدار لألداء األعلى الحد من االقتراب يظهر :مالحظة
  تمثل حيث 100و 0 بين يتراوح أنه هو للمقياس الطبيعي الوضع .للمؤشر البيانات تجميع فيه تم الذي األول العام أو 2003 عام منذ األعمال أنشطة ممارسة

 مجموعات تصنيفات وإلى 2009 )2010( األعمال أنشطة ممارسة تقرير يتضمنها والتي بلداً  183 عددها البالغ البلدان إلى البيانات تشير .األقصى الحد 100
 .الالحقة األعوام في بلدان 6 أضيف .2013 لعام الدخل

 . قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال: المصدر



 ما إلى األعمال أنشطة ممارسة تقرير مؤشرات نطاق توسيع •
 التقرير يقيسها التي المعني البلد في تجارية مدينة أكبر وراء

 السنوي
 
 الحكومية المستويات جميع على واللوائح القواعد إدراج •
 
 اإلنفاذ أو اللوائح في المحلية االختالفات تناول •
 
 والتي البلد نفس داخل الجيدة الممارسات بشأن معلومات توفير •

  تطبيقها تكرار يسهل
 
 المستوى على وتنافس تجربتها لتروي للمواقع وسيلة توفير •

 العالمي
 
 األعمال أنشطة ممارسة لتقرير اإلعالمي الجذب بين الجمع •

 عملية في المدن مستوى على لإلدارات الفعالة والمشاركة
   اإلصالح

 ما الذي تضيفه التقارير على المستوى المحلي؟ 



يوضح أن تكلفة " تقرير ممارسة أنشطة األعمال على مستوى المدن"
استخراج تراخيص البناء تتفاوت بشكل كبير عبر المدن الواقعة في 

 نفس البلد أو اإلقليم

 األعمال أنشطة ممارسة تقرير بيانات قاعدة :المصدر
 في 30و ،)2013( إندونيسيا في 20و ،)2012( كينيا في 13و ،)2013( إيطاليا في 13و ،)2013( كولومبيا في مدينة 23 بقياس "المدن مستوى على األعمال أنشطة ممارسة تقرير" دراسات قامت :مالحظة

 األسود، والجبل ، السابقة اليوغسالفية مقدونيا وجمهورية وكوسوفو، وكرواتيا والهرسك، والبوسنة ألبانيا،( أوروبا شرق جنوب في 22و ،)2011( الفلبين في 25و ،)2012( المكسيك في 32و ،)2012( روسيا
   .)2010( نيجيريا في 37و ،)2011 - وصربيا

 نصف المدن نصف المدن

 )من متوسط دخل الفرد(% التكلفة 

 استخراج تراخيص البناء
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 12المكسيك 



 المقارنات عبر مدن نفس البلد تظهر إمكانية إجراء إصالحات

16  

 ماذا سيحدث في حالة تبني أفضل الممارسات اإلقليمية في موسكو؟. استخراج تراخيص البناء في روسيا

التصنيف 
103 

التصنيف 
78 

التصنيف 
46 

التصنيف 
181 

التصنيف 
173 

التصنيف 
113 

 بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
 *لروسيا على المستوى العالمي 

51  
يوماً  423  

يوماً  150  

 

 الممارسة المثلى في روسيا

 2012 يونيو في موسكو قياس حسب ،2012 األعمال أنشطة ممارسة تقرير في نشرت التي البيانات *
 الفرد دخل متوسط من مئوية كنسبة **

183% 

40% 

 الوقت اإلجراءات

 **التكلفة

التحسن في 
التصنيف العالمي 

وفقاً لتقرير ممارسة 
 أنشطة األعمال

(1-183) 



 التعلم وتبادل الخبرات بين الواليات في المكسيك
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 شيواوا

 كواهويال

 نويفو
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 فيراكروز
 بويبال 

 جواناخواتو

 رو كينتانا
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4 – 6 

1 – 3 
 مكسيكو سيتي
 والية مكسيكو

 كوريتارو

 واليات  7
 واليات 5-6

 واليات 4
 واليات  3

 واليتين
 موريلوس

 تاالكسكاال

 أجواسيكالينتس

0 

من الواليات التي تم # 
 التعامل معها 

 التشاور مع

 2012تقرير ممارسة أنشطة األعمال في المكسيك : المصدر

الجبل ( بلييفليا
 )األسود
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Procedures (number) Cost (% of income per capita) Time (days)

10 

22.3 

26 
متوسط جنوب شرق أوروبا 

2008 

متوسط جنوب شرق أوروبا 
2008 

 2011و 2008مؤشر بدء النشاط التجاري، جنوب شرق أوروبا، حسبما تم قياسه في 

 2011تقرير ممارسة أنشطة األعمال في جنوب شرف أوروبا : المصدر

متوسط االتحاد األوروبي 
2011 

6 5.7 

15 

األفضل في جنوب شرق أوروبا عام 
جمهورية مقدونيا ( سكوبي: 2011

 )اليوغوسالفية السابقة
الجبل ( بلييفليا سكوبي 1.5 3 3

 )األسود

تحسن بدء النشاط التجاري في جنوب شرق أوروبا تحسناً كبيراً 
 2011إلى  2008من 

 )العدد(اإلجراءات        )من متوسط دخل الفرد(% التكلفة    )األيام(الوقت  



 أبحاث بشأن آثار لوائح األعمال

 
 اللوائح األبسط لبدء النشاط التجاري تزيد من التحول إلى الوضع الرسمي ورفع معدالت التشغيل 

 Branstetter and others 2013, Bruhn 2013, 2011, Kaplan, Piedra andعلى سبيل المثال، •
Seira 2011, Barseghyan 2008.  . دفع تبسيط تسجيل األعمال التجارية الشركات غير الرسمية إلى التحول
 .إلى االقتصاد الرسمي ورفع معدالت التشغيل

 استخراج تراخيص البناء بشكل أسرع من شأنه زيادة اإلنفاق على البناء واإليرادات الضريبية 
 PricewaterhouseCoopers 2005على سبيل المثال، •

التسجيل الكفء للعقارات من شأنه رفع قيم العقارات واالستثمار فيها 
أدت .  ..Burns, Anthony 2002, Galiani and Ernesto Schargrodsky 2010على سبيل المثال،•

 مشروعات تمليك األراضي إلى زيادة قيمة وجودة العقارات وانخفاض حجم األسرة والتشجيع على التعليم

يرتبط تبسيط إنفاذ العقود بمعدل أعلى على صعيد التجارة الدولية 
 Safavian and Sharma 2007على سبيل المثال، •

التحسينات في مجال تيسير التجارة من شأنها تشجيع الصادرات 
 Freund and Rocha 2011, Djankov, Seker 2011, Freund and Phamعلى سبيل المثال، •

 .  يؤدي خفض وقت النقل إلى زيادات كبيرة في أحجام صادرات البلدان.  .2010
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 الزقازيق
 طنطا

 السويس

 سوهاج

 بورسعيد

 المنصورة

 الخارجة

 اإلسماعيلية

 الجيزة
 الفيوم

 دمياط

 أسوان

 أسيوط

 اإلسكندرية

 القاهرة

 :موقعاً  15أربعة مؤشرات يتم القياس عليها في 
 بدء النشاط التجاري 
 استخراج تراخيص البناء 
 تسجيل العقارات 
 إنفاذ العقود 
 

يتم قياس عمليات التجارة عبر الحدود في خمسة 
 :  موانئ إستراتيجية

 اإلسكندرية 
 دمياط 
 شرق بورسعيد 
 غرب بورسعيد 
  السويس( السخنة( 
  

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة 
 االستثمار ووزارة التنمية المحلية في مصر



سهولة الحصول على معلومات بشأن جداول الرسوم ومتطلبات 
 تقديم الطلبات يختلف عبر المدن

سهولة الحصول على المعلومات والتعرف على الرسوم عبر الخمس 
 عشرة مدينة

المدن التي يسهل فيها الحصول 
 على المعلومات

المدن التي ال يسهل فيها 
 الحصول على المعلومات 

 متطلبات تقديم الطلبات

 جدول الرسوم

تعرض على لوحات 
إعالنية أو في كتيبات في 

 مقر الجهة

 متاحة 
 عبر اإلنترنت

ال تتاح إال بناًء على 
طلب شخصي للجهة 

 المسئولة



الحصول على المعلومات مرتبط بالمزيد من الثقة بالجودة 
 التنظيمية

 الجودة التنظيمية
 مرتفع

 منخفض

نسبة الحصول 
 مرتفعة

نسبة الحصول 
 منعدمة

 البلدان حسب إمكانية الحصول على المعلومات التنظيمية



 النتائج الرئيسية

 حاجة ثمة ليس أنه التجارية األنشطة ببدء الخاصة الواحد الشباك مكاتب نجاح يثبت1.
 .التجاري النشاط لبدء القاهرة إلى التوجه إلى

 كبيرة اختالفات هناك الوطني، المستوى على موحد بناء قانون وجود من الرغم على2.
  .المدن عبر والتكلفة الوقت وكذا المتطلبات في

   .الحاالت من كبيرة أعداد مع للتعامل ناجحة طرقاً  وجدت االبتدائية المحاكم بعض3.

 المساحة وهيئة العقاري التسجيل مكتب بين أفضل تنسيق وجود العقارات، تسجيل في4.
   .األوراق مع التعامل في التأخر أوقات خفض إلى يؤدي

  .األوراق ومراجعة إعداد في الوقت معظم والمستوردون المصدرون ينفق5.

 التنظيمية الممارسات على ناجحة أمثلة هناك :العجلة اختراع إعادة إلى حاجة ثمة ليس6.
   .المصرية المدن مختلف عبر الجيدة

 



 المدن المصريةهناك قصص نجاح عبر مختلف 

 المدينة
سهولة بدء النشاط 

 التجاري
 سهولة استخراج 

 سهولة إنفاذ العقود سهولة تسجيل العقارات البناءتراخيص 

 11 4 15 1 اإلسكندريةاإلسكندرية، 
 14 10 7 4   أسيوطأسيوط، 
 7 12 14 15 أسوانأسوان، 
 15 13 12 1 القاهرةالقاهرة، 
 1 15 5 10 دمياطدمياط، 
 3 3 13 6 الفيومالفيوم، 
 4 7 11 1 الجيزةالجيزة، 

 2 5 3 4 اإلسماعيليةاإلسماعيلية، 
 10 8 4 14 الوادي الجديدالخارجة، 

 11 2 2 6 الدقهليةالمنصورة، 
 7 1 10 12   بورسعيدبورسعيد، 
 6 6 9 12 سوهاجسوهاج، 
 9 8 1 10 السويسالسويس، 

 5 14 6 8 الغربيةطنطا، 
 13 11 7 8 الشرقيةالزقازيق، 



مكاتب الشباك الواحد تسهل العملية بشكل : بدء النشاط التجاري 
 أكبر عبر المدن

نظام الشباك الواحد في الهيئة العامة 
 لالستثمار والمناطق الحرة 

 المستثمر

السجل 
 التجاري

مكتب ضرائب 
 االستثمار 

التأمين 
 االجتماعي 

مكتب توثيق 
 االستثمار 

خدمات 
 المستثمر 

 إدارة
 التأسيس 

 الطابق األرضي فرع البنك 

 الطابق األول

 الطابق الثاني

 قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال: المصدر



 
بنفس سرعة البلدان  –بدء النشاط التجاري عبر المدن المصرية  

 عالية الدخل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 المعدل اإلقليمي لمنطقة دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا* 

المعدل 
   في مصر

أسوان، الخارجة، 
 11بورسعيد 

 
اإلسكندرية، 
   8القاهرة، الجيزة 

منطقة دول الشرق  19.9* 
 األوسط وشمال إفريقيا 

البلدان عالية الدخل في منظمة التعاون االقتصادي  11.3
 والتنمية

 تونس 11
 أيرلندا 10
 اإلمارات العربية المتحدة 8

 تركيا 6

 سنغافورة 2.5

 )أفضل أداء(نيوزيلندا  0.5

 الوقت 
)باأليام(  



اختالف واسع بين موافقات ومعاينات : استخراج تراخيص البناء 
 ما قبل البناء

 السويس إجمالي عدد اإلجراءات
 المنصورة

 أسيوط
 بورسعيد

 

 الزقازيق
 طنطا

 سوهاج
 

 الخارجة
 دمياط
 الجيزة

 

 أسوان
 اإلسكندرية
 اإلسماعيلية

 

 القاهرة
 الفيوم

المعاينات أثناء  ما قبل اإلنشاء 
 ما بعد اإلنشاء اإلنشاء

 توصيالت المرافق



اختالفات زمنية ترجع إلى مدى كفاءة مكاتب : تسجيل العقارات 
 التسجيل العقاري المحلية ومدى التنسيق مع هيئة المساحة

 سوهاج
 بورسعيد

 

 الخارجة
 

 المنصورة
 

 الفيوم
 اإلسكندرية

 

 السويس
 

 أسيوط
 

 اإلسماعيلية
 

 الزقازيق
 

 طنطا
 

 أسوان
 

 القاهرة
 الجيزة

 

 دمياط

 )باأليام(إجمالي الوقت 

مصلحة الضرائب 
 العقارية

مكتب التسجيل 
 العقاري 

 الهيئة العامة للمساحة نقابة المحامين 



 الحلول اإلدارية يمكنها رفع كفاءة المحاكم : إنفاذ العقود 

 الشؤون لكن المدن عبر نفسها هي واإلجراءات واللوائح القوانين•
 تقع أنها حيث أخرى إلى محلية محكمة من تختلف للمحاكم اإلدارية

  .محكمة كل رئيس اختصاص ضمن
أيام  1105أيام في اإلسماعيلية إلى  706من : هناك اختالفات كبيرة•

 .تمثل دمياط النموذج األمثل من حيث الوقت والتكلفة. في الزقازيق
بشكل أكثر كفاءة في " معدل القضايا التي يتم دراستها"يتم التعامل مع •

 .  هناك أمثلة ناجحة على نظم إدارة القضايا. بعض المدن
هو استخدام " معدل القضايا التي يتم دراستها"إحدى الطرق لخفض •

 الوسائل البديلة لفض المنازعات



استخراج المستندات المطلوبة يشكل نصف : التجارة عبر الحدود
 الوقت الالزم لالستيراد وثلثي الوقت الالزم للتصدير

 المعدل اإلقليمي لمنطقة دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا* 
 

بنما، وسنغافورة، واإلمارات العربية 
 المتحدة، والواليات المتحدة

 

 تونس
 

 األردن، والمغرب، والسعودية
 

 تركيا
 

 مصر
 

 الجزائر 
 

 العراق

 المستندات الالزمة لالستيراد المستندات الالزمة للتصدير

 بنما، وسنغافورة
 

اإلمارات العربية المتحدة، والواليات 
 المتحدة
 تونس

 

 األردن، والمغرب، والسعودية
 

 تركيا
 

 الجزائر 
 

 مصر
 

 العراق

 : المستندات المطلوبة لالستيراد في مصر
 إقرار - التجارية الفاتورة - المنشأ شهادة - التفتيش شهادة - الشحن بوليصة

 4 ملحق نموذج - التسليم أمر - الجمركية اإلجراءات شهادة - الجمركي االستيراد
 سداد وإيصال طلب - التعبئة قائمة - )اإلنتاج أو التجارة ألغراض الواردات(

 الجمركية الرسوم
 

   :مصر في للتصدير المطلوبة المستندات
 - الجمركي التصدير إقرار - التجارية الفاتورة - المنشأ شهادة - الشحن بوليصة

 شهادة - التعبئة قائمة - للتصدير اإلحصائي النموذج - الجمركية اإلجراءات شهادة
 الفنية المعايير

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا* الشرق األوسط وشمال إفريقيا*



هناك أمثلة ناجحة على : ليس ثمة حاجة إلى إعادة اختراع العجلة
 الممارسات الجيدة عبر مختلف المدن المصرية

تقرير ممارسة أنشطة  مؤشر
 األعمال

 الممارسات داخل مصر أفضل
الممارسات المصرية  أفضل

مقارنة بالمستوى الدولي 
  )تصنيف عالمي(

مصر في تقرير  أداء
ممارسة أنشطة 

  2014األعمال 
تمثله القاهرة، (

 )تصنيف عالمي

 تراخيص البناء استخراج

 السويس إجراء 13

 اإلسماعيلية يوم 109  149  39

 السويس من متوسط دخل الفرد% 58.9

 تسجيل العقارات

 إجراءات 7
اإلسكندرية، الفيوم، الجيزة، اإلسماعيلية، 

بورسعيد، سوهاج، طنطا،  الخارجة، المنصورة،
 الزقازيق

 سوهاج يوم 18  105  56

 من قيمة العقار 0.7%
اإلسكندرية، أسيوط، أسوان، القاهرة، دمياط، 

الفيوم، جيزة، اإلسماعيلية، المنصورة، بورسعيد، 
 السويس

 إنفاذ العقود
 كل المدن إجراء 42

 اإلسماعيلية يوم 706  156  103

 دمياط والفيوم من قيمة المطالبة% 18.2

  128  104 سهولة ممارسة أنشطة األعمال



 :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة! شكراً لكم
 www.doingbusiness.org 
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