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الشكل �-�
أكبر إصالحات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى – مرة أخرى

البلدان التي قامت بإصالح إيجابي واحد على األقل في ��������� ���

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى 

جنوب آسيا

البلدان األعضاء في منظمة 
التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

أفريقيا جنوب الصحراء

شرق آسيا واحمليط الهادئ

أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

ممارسة أنشطة األعمالاملصدر:            قاعدة بيانات تقرير                                      .

1

على السوفيتي السابق أوروبا الشرقية وبلدان االحتاد منطقة تفوقت
أنشطة ممارسة العام في مجاالت سهولة هذا آسيا شرق منطقة
من املنطقة هذه في بلدان عدة متكنت وقد .(1-1 األعمال (الشكل
على وتفوقت بالسبق فازت حيث بكثير، ذلك من أبعد شوط قطع
البيئة األكثر صاحبة إستونيا، الغربية. وها هي أوروبا بلدان العديد من
السابقة، االشتراكية الكتلة مستوى على األعمال مواتاة ألنشطة

األعمال.  أنشطة ممارسة سهولة صعيد على 17 حتتل الترتيب رقم
اخلمسة البلدان مجموعة ضمن موقعيهما والتفيا جورجيا حتتل كما

أيضا. اال هذا في الصدارة قمة اعتلت التي والعشرين
األعمال شهدتها طفرة في  ذلــك  نتيجة جتسدت  وقــد

مُسجلة  أعمال 15 منشأة اآلن جورجيا فلدى اجلديدة. واملشروعات 
وبتطبيق  ملاليزيا). بالنسبة املعدل نفس (وهو شخص 100 لكل
اجلمهورية  من كل لدى يكون شخص، 100 لكل املقياس نفس 
نفس املعدل  (أي مُسجلة منشأة أعمال 13 وسلوفاكيا التشيكية
منشأة   12 منهما كل فلدى وبولندا، إستونيا أما سنغافورة). في
وقد الصني). كونغ، بهونغ اخلاص املعدل نفس (أي مُسجلة أعمال
الرائدة العاملية الشركات بني من اجلديدة هذه املنشآت بعض أصبحت

املتخصصة  (Skype) شركة اسكايب – مثل مجال تخصصها في
سكودا وشركة استونيا، في بدايتها جاءت التي الكمبيوتر برامج في

التشيكية لصناعة السيارات. (Skoda)
أوروبا بلدان استمرت  السابقة، السنوات في  حدث ومثلما
القمة احتلت التي البلدان قائمة على الهيمنة في الشرقية
جمهورية قامت حيث .2007/2006 في اإلصالحات تطبيق في
عدد أكبر بتنفيذ وبلغاريا وجورجيا السابقة اليوغسالفية مقدونيا
املتصدرة البلدان بني مبركزها كرواتيا واحتفظت اإلصالحات. من
الشيء جورجيا وحققت التوالي، على الثانية للسنة لإلصالحات

التوالي. على الثالثة للسنة نفسه
درب على تسير  التي األخرى  البلدان من العديد هناك كما 

بني  فيما — بلدا — في 98 من اإلصالحات 200 تطبيق اإلصالح. فقد مت
القائمة البلدان واضطلعت 2006 ويونيه/حزيران 2007. إبريل/نيسان
وتعزيز األعمال، ألنشطة املنظمة اللوائح بتبسيط اإلصالحات بإجراء
احلصول على القدرة وزيادة الضريبية، األعباء وتخفيف حقوق امللكية،

واالستيراد. التصدير تكلفة وتخفيض االئتمان، على
وآسيا الشرقية أوروبا منطقة كانت املناطق، مستوى وعلى
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  22008 األعمال  تقرير ممارسة أنشطة

الشكل ���
تسهيل التجارة  عبر احلدود في الهند
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            قاعدة بيانات                                               .

الوقت الالزم إلمتام إجراءات التصدير (مقاسا باأليام)

تخفيض الوقت الالزم
 من ���إلى ���يوما

تخفيض إجراءات اجلمارك والتفتيش 
اجلمركي من ��أيام إلى يومني.

تخفيض فترة إعداد املستندات 
من ���إلى ��أيام

تقرير ممارسة أنشطة األعمال املصدر:

منطقة تليها  اإلصالحات،  من األعظم النصيب صاحبة الوسطى
عدد أقل تنفيذ وجرى .(2-1 (الشكل الغنية والبلدان آسيا جنوب
التحسن حركة الهند  وقادت الالتينية. أمريكا في اإلصالحات من

مرتبة   12 بواقع الهند تصنيف وارتفع آسيا، جنوب منطقة في
أمريكا في ولعل التباطؤ التجاري. بدء النشاط تسهيل صعيد على
القاصي والداني: بال شغلت التي االنتخابات سنة إلى يرجع الالتينية

اليمني.  بأداء حلف قامت جديدة تشكيل حكومات بلدا 13 شهد فقد
في اإلصالحات تنفيذ في طفرة حدوث توقع إلى سابقة حتليالت وتشير

تقريبا  اإلصالحات من املائة في 85 تنفيذ يتم القادمة، حيث السنة
اجلديدة.1 احلكومة من عمر األولى عشر اخلمسة خالل الشهور

املتصدرة البلدان أكبر قائمة في القمة موقع مصر وحتتل
ملموسا حتسنا حققت حيث ،2007/2006 عام في لإلصالحات
في للدراسة خضعت التي العشرة ااالت بني من خمسة  في
اإلصالحات متيزت وقد .(1-1 (اجلدول  األعمال أنشطة ممارسة  تقرير 
النشاط بدء تسهيل إلى اإلصالحات هذه وأدت  بالعمق. مصر في
لبدء الالزم املال ملموس للحد األدنى لرأس وإحداث تخفيض التجاري،

1,000 جنيه  إلى   50,000 من الشركات) (تأسيس التجاري النشاط
ممارسة ببدء املرتبطتني والتكلفة الوقت تخفيض عن فضال مصري،

رسوم تخفيض مت ذلك، إلى وباإلضافة مبقدار النصف. التجاري النشاط
رسم  إلى العقارية األمالك قيمة من املائة في 3 من امللكية تسجيل
التهرب وتراجع امللكية الزيادة في تسجيل ظل وفي ومنخفض. ثابت
من الناشئة اإليرادات حققت عنها، واإلحجام عمليات التسجيل من

الستة  الشهور خالل املائة في 39 بنسبة عالية قفزة تسجيل امللكية
من مجمعات جديدة تدشني مجموعة كما مت اإلصالح. لتنفيذ التالية
تقليص إلى أدى مما املوانئ، في التجار خلدمة املوحدة خدمات االستثمار

إنهاء  في املستغرق والوقت أيام  7 بواقع لالستيراد الالزم الوقت
خاص للمعلومات  مركز أول ومت إنشاء أيام. 5 بواقع التصدير معامالت
ضئيال قدرا تواجه البناء شركات أصبحت لذلك، وباإلضافة االئتمانية.

البناء. تصاريح على في احلصول اإلداري والتجاذب البيروقراطية من
قيامها بعد إلى القمة إلى الصعود في طريقها كرواتيا هي وها
ممارسة تقرير يغطيها التي ااالت من أربعة في إصالحات بتنفيذ
كرواتيا في امللكية  تسجيل كان سنتني، فقبل األعمال. أنشطة

عن  الراهن. وفضال الوقت في  يوما 174 يوما، مقابل   956 يستغرق
التجاري، النشاط بدء وتيرة بتسريع أيضا كرواتيا اضطلعت ذلك،
 (One Stop املوحد اخلدمات  مجمع في اإلجراءات توحيد  مت حيث 
خدمات بشأن االنترنت على املباشر بالتسجيل  والسماح  ،Shop)

 5 وتوفير إجراءين إلغاء وجرى الصحية. معاشات التقاعد واخلدمات
احلصول على تسهيل أخرى مت من ناحية العملية. كما هذه في أيام
طيبة بداية االئتمانية اجلديد للمعلومات املركز حقق فقد االئتمان:
الوقت في مكتب السجل املوحد قيام الواقع، إضافة إلى أرض على
املنقولة املمتلكات على املفروضة الرسوم كافة بتسجيل احلالي 
الشهرين األوليني في واحد. وجرى في مكان اإلجراءات كل ومعاجلة

التي  التعديالت أدت وأخيرا، يورو. بليون 1.4 قدرها ائتمانات تسجيل
متطلبات مهنية استحداث إلى الكرواتي اإلعسار قانون على أُدخلت
الزمنية الفترة تخفيض جانب إلى التفليسة، أمناء بشأن أساسية

املعامالت. إلجناز الالزمة

السريعة اإلصالحات منفذو — الكبيرة الناشئة االقتصادات

حتسينات وفييتنام وتركيا وإندونيسيا والهند ومصر الصني حققت
التجاري. النشاط بدء تسهيل مجال في ملموسة

اخلاصة امللكية حقوق اجلديد امللكية قانون وضع الصني، ففي
القانون هذا وأدى الدولة. ملكية حقوق مع املساواة قدم  على

في 3 أو أكثر من  بإصالحات قامت التي البلدان أوال األعمال ممارسة أنشطة تقرير يختار حيث اعتمادها، جرى التي اإلصالحات وأثر عدد أساس على البلدان ترتيب جرى مالحظة:
بلد  ترتيب في التحسن مقدار ارتفع وكلما املاضي. بالعام مقارنة ممارسة أنشطة األعمال سهولة مؤشر على ترتيبها ارتفاع أساس على بترتيبها يقوم وثانيا، يتناولها. التي املوضوعات

إصالحي. كبلد ترتيبه زاد كلما ما،
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

(1-1 (اجلدول
2007/2006 في لإلصالحات متصدرة بلدان عشرة أفضل

تصفية إنفاذ عبر  التجارة دفع حماية احلصول على تسجيل توظيف استخراج بدء النشاط    
التجاري النشاط العقود احلدود الضرائب املستثمرين االئتمان امللكية العاملني التراخيص التجاري البلد

  ✓    ✓  ✓   ✓  ✓ مصر
✓      ✓  ✓    ✓ كرواتيا

 ✓  ✓    ✓  ✓    ✓ غانا
مقدونيا  جمهورية

  ✓      ✓  ✓ السابقة اليوغوسالفية
✓     ✓  ✓  ✓   ✓  ✓ جورجيا

  ✓  ✓  ✓ كولومبيا
  ✓    ✓     ✓ السعودية العربية اململكة
     ✓  ✓   ✓  ✓ كينيا

✓      ✓    ✓ الصني
 ✓   ✓      ✓ بلغاريا
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كينيا (���إلى ��)

غانا (����إلى ��)

موزامبيق (����إلى ���)

مدغشقر (����إلى ���)

بوركينا فاصو (����إلى ���)

��

���

���

���

����(البلد 
األقل إصالحا)

الشكل ���
من قام بأكثر عدد من اإلصالحات في أفريقيا في ���������؟

الترتيب على أساس مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال (�����إلى ����)

تقرير ممارسة أنشطة األعمال            قاعدة بيانات                                               . املصدر:
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عدد اإلصالحات، ���������

إصالحات ذات أثر إيجابيإصالحات ذات أثر سلبي
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الشكل ���
منافع اإلصالح العائدة على املساهمني

العائد على املساهمني على مدى � سنوات ���

تقرير ممارسة أنشطة األعمال             قاعدة بيانات                                               ، بيانات ������������������������������������. املصدر:

استخدامها ميكن التي  األصول  سلسلة  نطاق توسيع إلى  أيضا
إصدار أيضا وجرى املدينة. واحلسابات ازون كضمانات بحيث تشمل
األولوية ضمانات للدائنني القانون هذا ومينح لإلفالس. جديد قانون
كضمان. املرهونة األصول من الناشئة اإليرادات على  احلصول في
املعاجلة أدت والبناء، حيث التشييد أنشطة هلت أخرى، سُ زاوية ومن
والتأخير التعطل فترة تخفيض إلى البناء لتصاريح االلكترونية

أسبوعني. مبقدار
إذ لإلصالح. السريعة الوتيرة هذه لتحقيق الهند وتنافست
الرسوم ودفع اجلمركية اإلقرارات بتقدمي اآلن يقوموا أن للتجار ميكن
امليناء. إلى  الشحنة وصول  قبل االنترنت  عبر مباشرة اجلمركية

مقابل  – 18 يوما للتصدير اإلدارية املتطلبات استيفاء كافة ويستغرق
مركز نطاق توسيع مت وقد .(3-1 (الشكل   2006 عام  في يوما  27
بسداد التاريخي االلتزام مدى بيان ليشمل االئتمانية املعلومات
القائمون واضطلع  واألفراد. األعمال  ملؤسسات بالنسبة املدفوعات
كضمان املستخدمة سجل الكتروني لألصول باستحداث باإلصالح

الشركات. قبل من املقدم الضماني احلق احلفاظ على أجل من
الكبيرة التي الناشئة األسواق من أخرى مجموعة أيضا وهناك
مركز بإنشاء روسيا قامت فقد ملموسة.  إصالحات بتنفيذ  قامت 
وسائل تعزيز في إندونيسيا وجنحت االئتمانية. للمعلومات جديد 
باالئتمان اخلاصة املعلومات شمول نطاق وتوسيع املستثمرين حماية
جتميع وقف عنده يتم الذي  للحجم األدنى احلد إلغاء طريق  عن
للمعلومات العام السجل يغطيها التي القروض بشأن معلومات

االئتمانية.
عن طريق املستثمرين، بتعزيز سبل حماية أيضا فييتنام وقامت
املعني أن املرسوم كما املالية. واألوراق للمؤسسات جديد قانون سن
سلسلة تستخدم أن األعمال ملؤسسات يسمح باملعامالت املضمونة
تسهيل إلى أدى  مما كضمان، املستخدمة األصول من نطاقا أوسع
إجراءات باستحداث كذلك نيجيريا وقامت االئتمان. على احلصول
لبدء الالزم الوقت تخفيض إلى جانب الشركات سجل في الكترونية

تخفيض  إلى  أيضا اإلصالحات وأدت أيام. 9 بواقع التجاري  النشاط 
90 إلى 30 يوما.  من البناء على تصاريح احلصول في املستغرق الوقت
الشركات أرباح على املستحقة  الضريبة  بتخفيض تركيا وقامت

الكتروني  نظام إنشاء على عالوة املائة، في إلى 20 في املائة 30 من
معامالت إلنهاء الالزمة تقليص الفترة أدى إلى اجلمركية، مما لإلجراءات

معامالت  إجناز في املستغرق الوقت وتخفيض أيام، 6 بواقع التصدير
أيام. 10 بواقع االستيراد

إذ الكرام.  مرور  املستثمرين على اإلصالحات هذه متر ولم  هذا
التي الصاعدة  اإلمكانات من االستفادة إلى املستثمرون يتطلع
بصرف – اإلصالحات بتنفيذ القائمة البلدان في توفرها يلمسون
على أسهم العوائد أن والواقع االقتصادي. تطورها عن مستوى النظر
اإلصالحات عدد من أكبر بتنفيذ القائمة البلدان في أعلى  امللكية
تضطلع الذي الوقت هو وقت لالستثمار أفضل ولعل .(4-1 (الشكل
بتحسني والنشاط اجلدية مبنتهى الناشئة  السوق اقتصادات  فيه

لبيئة األعمال. املنظمة اللوائح

األداء مستوى في التباين – أفريقيا في اإلصالح

مقدمتها وفي  إصالحات، بتنفيذ األفريقية البلدان بعض قامت
مجاالت في بلدان أفضل عشرة ضمن اللتان تندرجان — وكينيا غانا
حيث اجلنوب األفريقي، منطقة في إصالحات تنفيذ مت كذلك اإلصالح.
(الشكل الصدارة موقع وموزامبيق وموريشيوس مدغشقر  احتلت

ممارسة  بسهولة يتعلق فيما 27 في املركز موريشيوس وقد جاءت .(5-1
إال األفريقية. البلدان مستوى على مركز أعلى وهو األعمال، أنشطة
اإلصالحات من  قليالً  ً عددا شهدت أفريقيا ووسط  غرب منطقة أن

وغانا. فاصو بوركينا باستثناء

اإلصالح – السوق إلى األعمال اجلديدة مؤسسات دخول تسهيل
األكثر شيوعاً

إلى اجلديدة  الشركات دخول بتسهيل املعنية اإلصالحات كانت
2007/2006 (الشكل  عام في شيوعا األكثر اإلصالحات هي السوق
وتسريع  التجاري النشاط بدء عمليات بتبسيط 39 بلدا قام فقد .(6-1
األكثر الثانية اإلصالحات ومتثلت تكلفة. أقل جعلها أو وتيرتها
واتسمت إدارتها. وتبسيط  الضرائب إصالحات تخفيض في شيوعا
جديدة تشريعات إصدار تطلبت حيث  بالصعوبة اإلصالحات بعض
فقط بلدان عشرة وقامت سياسية. مفاضالت وما ارتبط بذلك من
فيه الذي مت اال هو وكان توظيف العاملني قوانني اإلفالس. بتنقيح
ثمانية قامت اإليجابي، حيث ذات األثر اإلصالحات من عدد أقل تنفيذ
أربعة قامت فيما العمل، لسوق املنظمة اللوائح مرونة بلدان بزيادة

وصرامتها. هذه اللوائح بزيادة جمود أخرى بلدان
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املصدر:

أكبر أحدثت  التي جرأة، األكثر الثالثة اإلصالحات يلي وفيما
األعمال: تقرير ممارسة أنشطة مؤشرات في التحسينات

السعودية. اململكة العربية في التجاري النشاط بدء تسهيل •
جورجيا. املستثمرين في حماية زيادة سبل •

روسيا. في االئتمانية للمعلومات جديد مركز افتتاح •

البيروقراطية طبقات بإزالة السعودية العربية اململكة قامت
من العالم في األماكن أصعب ضمن السابق في جتعلها كانت التي

6 إجراءات  إلغاء إلى املنفذة اإلصالحات وأدت نشاط جتاري. بدء ناحية
تسريع إلى أدى مما — اجلديدة الشركات بإنشاء املعنية من اإلجراءات
واإلشهار النشر متطلبات ودمج التجارة، وزارة في املعامالت إجناز
انخفض وقد االنترنت. على االجتماعية التأمينات بتسجيل والسماح

يوما. 39 إلى 15 من التجاري النشاط لبدء الالزم الوقت
السعودية العربية اململكة في قيام متثل الهائل التغيير أن إال
كان إذ التجاري. النشاط لبدء الالزم املال لرأس األدنى احلد شرط بإلغاء
مبلغ وضع  إلى مضى  فيما يضطرون السعوديون األعمال  أصحاب

ذلك  كان وقد ـ كحد أدنى لبدء نشاط جتاري دوالرا أمريكيا 124,464
ولكن العالم. مستوى على املطلوب املال أدنى لرأس حد أكبر خامس

املنشآت أصحاب ففي مقدور عني. بعد أثرا اآلن أصبح الشرط هذا
مثل ـ الفور على العمل ذلك في مزاولة املال استخدام رأس اجلديدة

اجلديدة. املكاتب الالزمة، وتسويق املنتجات وتأجير املوظفني، تعيني
تعديالت أدت فقد االستثمار. ضمان في زيادة جورجيا وحققت
للمتنفذين تتيح كانت التي الثغرات  إلغاء إلى  املالية األوراق قانون
أصحاب حصص من لسلب ملكية املستثمرين سبيال الشركات داخل
اخلاصة اإلفصاح متطلبات زيادة إلى اإلصالحات أدت كما األقلية.
والتفاصيل مجالس اإلدارات، ألعضاء بالنسبة املصالح في بالتضارب
اإلدارات مجالس أعضاء عاتق على امللقاة بتشديد الواجبات اخلاصة
من التعامل بشأن املفروضة العقوبات صرامة وزيادة الشركات، جتاه

الذاتي. التربح أجل
ممارسة أعماله في في روسيا االئتمانية مركز للمعلومات أول بدأ

نطاق  2007 بتوسيع في يوليو/متوز املكتب ذلك وقام ،2006 عام في
البنوك  لدى  تكن ولم ماليني شخص. 6 من أكثر لتشمل تغطيته
على احلكم في استخدامها ميكن مركزية بيانات أية قاعدة ذلك قبل
اآلن تلجأ أن للبنوك ميكن ولكن معها. للمتعاملني االئتمانية اجلدارة
- والشركات األفراد بيانات عن اجلديد للحصول على  املركز هذا إلى
سبيل (على سواء حد على والسلبية املعلومات اإليجابية واستقاء



عـرض عـام 5

��

حماية املستثمرين  

��

التجارة عبر احلدود 

��

دفع الضرائب 

��

إنفاذ العقود 

��

تصفية النشاط التجاري 

بيالروس
 كولومبيا
 جورجيا
 أيسلندا

 إندونيسيا
موزامبيق
 النرويج
 البرتغال

 سلوفينيا
 فييتنام

بنغالديش
اجلمهورية الدومينيكية

هنغاريا
فنزويال
زمبابوي

ألبانيا
أذربيجان
بلغاريا

كولومبيا
كوت ديفوار

اليونان
إسرائيل

كازاخستان
جمهورية قيرغيز

ليسوتو
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

ماليزيا
موريشيوس
املكسيك
مولدوفا
منغوليا
هولندا

البرتغال
رومانيا
سيشل

سيراليون
سلوفينيا

جنوب أفريقيا
إسبانيا
سوريا

ترينيداد وتوباغو
تونس
تركيا

أوروغواي
أوزبكستان

الضفة الغربية وقطاع غزة

أرمينيا
النمسا

البوسنة والهرسك
البرازيل

كولومبيا
كوستاريكا

جيبوتي
اجلمهورية الدومينيكية

مصر
السلفادور

غامبيا
غانا

غواتيماال
الهند

جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
 مدغشقر

 موريشيوس
 املغرب
 رواندا

 اململكة العربية السعودية 
سري النكا

 تايلند
 تركيا 
أوغندا

اجلزائر
فنزويال

البرازيل
بلغاريا

بوركينا فاصو
جمهورية الكونغو الدميقراطية

فيجي
غانا

غواتيماال
مالوي 

موريتانيا
مولدوفا

موزامبيق
بولندا

البرتغال
تونغا

أرمينيا
 الصني
كرواتيا

 الدامنرك
 جورجيا
 هنغاريا
 إيطاليا

موريشيوس
 البرتغال

 أوزبكستان

األرجنتني 
بوتسوانا

••••••••••

الشكل ���
����إصالح سهلت ممارسة أنشطة األعمال - في حني أدى ���إصالحا إلى زيادة الصعوبات أمام ممارسة أنشطة األعمال

��

احلصول على االئتمان 

��

تسجيل امللكية 

��

استخراج التراخيص  

�

توظيف العاملني  

��

بدء النشاط التجاري 

إصالحات ذات
 أثر إيجابي

إصالحات ذات
 أثر سلبي

تقرير ممارسة أنشطة األعمال            قاعدة بيانات                                               .

أستراليا
أذربيجان
بيالروس
بلجيكا

بوتان
بوركينا فاصو

كرواتيا
اجلمهورية التشيكية

اجلمهورية الدومينيكية
مصر

استونيا
فنلندا
جورجيا
أملانيا
غانا

غواتيماال
هندوراس
هنغاريا
األردن
كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
الشعبية

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة

مدغشقر
ماليزيا
مالي

موريتانيا
موريشيوس

مولدوفا
موزامبيق

النيجر
نيجيريا
باراغواي
البرتغال

اململكة العربية السعودية
سري النكا

طاجيكستان
تنزانيا

تيمور الشرقية
أوزبكستان

بلغاريا
الصني

اجلمهورية التشيكية
مصر

جورجيا
غواتيماال
هندوراس
إندونيسيا

كينيا
الكويت

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
موريشيوس

املغرب
نيجيريا
رواندا

روسيا
زمبابوي

بنغالديش
 إندونيسيا

 رومانيا
سوريا

بوتان
اجلمهورية التشيكية

التفيا
هولندا

 باكستان
 إسبانيا
سويسرا
 أوغندا

مولدوفا
 سلوفينيا

 توغو
فنزويال

أرمينيا
الصني
كرواتيا
مصر
فرنسا
جورجيا

غانا
هندوراس

الهند
إندونيسيا

كينيا
الكويت

ميكرونيزيا 
باكستان
رومانيا
روسيا

اململكة العربية السعودية
جنوب أفريقيا

ترينيداد وتوباغو
تونس

فييتنام
الضفة الغربية وقطاع غزة

سلوفينيا
سري النكا

أملانيا
جمهورية قيرغيز

املغرب
باراغواي
فانواتو
زمبابوي

أفغانستان
بنن

بوتان
بوركينا فاصو

بوروندي
كرواتيا
جيبوتي

اجلمهورية الدومينيكية
مصر
فرنسا
جورجيا

غانا
غواتيماال

غينيا-بيساو
هايتي

هندوراس
هنغاريا
كينيا

ليسوتو
مالي

موريشيوس
املكسيك

النيجر
بولندا

البرتغال
تونس

أوزبكستان

املصدر:

املستحقة املدفوعات بسداد االلتزام ملدى التاريخي األداء بشأن املثال،
ذلك). تواتر ومدى السداد مدفوعات في التأخر مرات وعدد

وكانت اإلصالحات. مسايرة عن البلدان بعض تخلفت وقد
البدء يتسم كان السلبي. إذ األثر ذات اإلصالحات أكبر صاحبة فنزويال
أصبح ولكنه بالصعوبة، فنزويال في التجاري النشاط ممارسة في
إلى استخراج اآلن املصدرون ويحتاج .2007/2006 في صعوبة أكثر
الترخيص، والستخراج  التصدير.  عمليات من  عملية لكل ترخيص
وهي – املالية ومالءتهم هويتهم يثبت ما تقدمي املصدرين على يجب
عملية إلمتام زاد الوقت الالزم يجب جتديدها بصورة متكررة. وقد وثائق

في  مثيلتها أسرع من وتيرته تعتبر ال وهو وقت يوما، 45 إلى التصدير
أداء املتباطئني في املوظفني ولكن الساحلي. غير البلد ذلك بوروندي،
فقد وظائفهم: بشأن فقدان قلق أي ال يعتريهم فنزويال في عملهم
العمال فصل على املفروض احلظر نطاق بتوسيع أيضا قامت فنزويال

لألجور. احلد األدنى ثالثة أضعاف من بأقل يعمل شخص أي ليشمل

أخرى األولى، مرة املرتبة – سنغافورة

قائمة في املرتبة األولى التوالي، على الثانية للسنة سنغافورة، احتلت
مباشرة بعدها وتأتي .(2-1 (اجلدول األعمال أنشطة سهولة ممارسة

الدامنرك تليها ثم (الصني). كونغ وهونغ املتحدة والواليات نيوزيلندا
بيئة على توفير القادرة البلدان توضيح سياق في الترتيب، وذلك في

القوية. االجتماعية احلماية سبل جانب إلى لألعمال مالئمة
البلدان إلى السعودية العربية واململكة جورجيا انضمت وقد
البلدان، من الكثير واستمر الصدارة. قائمة في والعشرين اخلمسة
التجارية، بالنسبة لألعمال ومواتاة األكثر مالءمة باألنظمة املتمتعة
والنرويج وهولندا والدامنرك استراليا مثل اإلصالحات، تنفيذ في
بلدان فيما توقفت أعلى، مراكز البلدان بعض وقد احتلت وسويسرا.
بتنفيذ تقم لم إن هنا: الرسالة وفحوى مراكزها. وانخفضت أخرى

آخر. بلد الترتيب في يسبقك سوف اإلصالحات،
األعمال أنشطة ممارسة سهولة أساس على املراكز ترتيب أن إال
يقتصر حيث محدود: املؤشر هذا فنطاق بأكملها. القصة يحكي ال
هذا املؤشر في يأخذ وال فحسب. لألعمال املنظمة اللوائح تغطية على
خدمات البنية ونوعية الكبيرة، األسواق من البلد قرب مدى احلسبان
احلدود)، عبر  بالتجارة املرتبطة األساسية البنية (بخالف األساسية
التوريدات وشفافية السرقة والسلب والنهب، ضد املمتلكات وتأمني

الكامنة للمؤسسات. القوة أو الكلي، وأوضاع االقتصاد احلكومية،
بدء تسهيل مجال في عال ترتيب على احلصول فإن ومع ذلك،
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اجلدول2-1 
األعمال ممارسة أنشطة سهولة مؤشر أساس على البلدان ترتيب
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إندونيسيا 123 جامايكا   63 املتحدة  الواليات 3  
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مصر 126 كولومبيا   66 املتحدة  اململكة 6  
مالوي 127 وتوباغو  ترينيداد  67 كندا   7  

إكوادور 128 املتحدة  العربية اإلمارات 68 أيرلندا   8  
املغرب 129 السلفادور   69 أستراليا   9  
تنزانيا 130 غرينادا   70 أيسلندا   10 
غامبيا 131 كازاخستان   71 النرويج   11 

األخضر الرأس 132 كينيا   72 اليابان   12 
الفلبني 133 كيريباتي   73 فنلندا   13 

موزامبيق 134 بولندا   74 السويد   14 
إيران 135 اليوغوسالفية السابقة  مقدونيا جمهورية 75 تايلند   15 

ألبانيا 136 باكستان   76 سويسرا   16 
سوريا 137 دومينيكا   77 استونيا   17 

أوزبكستان 138 بروناي   78 جورجيا   18 
أوكرانيا 139 سليمان  جزر  79 بلجيكا   19 
بوليفيا 140 األردن  80 أملانيا  20 
العراق 141 اجلبل األسود  81 هولندا   21 
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كمبوديا 145 لبنان   85 النمسا   25 
جيبوتي 146 صربيا   86 ليتوانيا   26 

القمر جزر 147 غانا   87 موريشيوس   27 
هايتي 148 تونس   88 ريكو  بورتو  28 

مدغشقر 149 مارشال  جزر  89 إسرائيل   29 
رواندا 150 سيشل   90 كوريا   30 

بنن 151 فييتنام   91 فرنسا   31 
زمبابوي 152 مولدوفا   92 سلوفاكيا   32 

طاجيكستان 153 نيكاراغوا   93 شيلي   33 
الكاميرون 154 قيرغيز  جمهورية  94 لوسيا  سانت  34 

ديفوار كوت 155 سوازيلند   95 أفريقيا  جنوب  35 
توغو 156 أذربيجان   96 فيجي   36 

موريتانيا 157 كرواتيا   97 البرتغال   37 
مالي 158 أوروغواي   98 إسبانيا   38 

أفغانستان 159 الدومينيكية  اجلمهورية 99 أرمينيا   39 
سيراليون 160 اليونان   100 الكويت   40 

فاصو بوركينا 161 النكا  سري 101 أنتيغوا وبربودا   41 
السنغال 162 إثيوبيا   102 لكسمبرغ   42 

وبرنسيبي تومي سان 163 باراغواي   103 ناميبيا   43 
الشعبية الدميقراطية الو جمهورية 164 غيانا   104 املكسيك  44 

االستوائية غينيا 165 البوسنة والهرسك   105 هنغاريا   45 
غينيا 166 روسيا   106 بلغاريا   46 
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إريتريا 171 نيبال   111 بوتسوانا   51 

فنزويال 172 ميكرونيزيا   112 منغوليا   52 
تشاد 173 اليمن   113 إيطاليا   53 

بوروندي 174 غواتيماال  114 وجزر غرينادين  سانت فنسنت .tS  54 
الكونغو جمهورية 175 كوستاريكا   115 سلوفينيا   55 

غينيا-بيساو 176 زامبيا   116 التشيكية  اجلمهورية 56 
أفريقيا جنوب جمهورية 177 غزة  وقطاع الغربية الضفة  117 تركيا   57 

الدميقراطية الكونغو جمهورية 178 أوغندا   118 بيرو   58 
بوتان   119 بليز   59 
الهند   120 ملديف   60 
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ترتيب  األعمال متوسط أنشطة ممارسة سهولة مؤشر ويحدد جداول البلدان. في واملدرجة يونيه/حزيران 2007 في املتاحة على أساس البيانات البلدان وترتيب جميع قياس مت مالحظة:
األعمال. أنشطة ممارسة قسم سهولة إلى يرجى الرجوع التفاصيل من للمزيد .2008 أنشطة األعمال ممارسة تقرير التي يغطيها العشرة املوضوعات في البلدان

األعمال. تقرير ممارسة أنشطة املصدر: قاعدة بيانات
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ترتيب البلدان على أساس مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال، خميسيات
األكثر صعوبة األقل صعوبة األكثر صعوبة األقل صعوبة

الشكل ���
تزايد عدد النساء املشتغالت باألعمال احلرة والنساء العامالت مع زيادة سهولة ممارسة أنشطة األعمال 

البطالة بني النساء (� من البطالة بني الرجال)اشتغال املرأة باألعمال واملشروعات احلرة (النسبة املئوية للنساء املشتغالت باألعمال احلرة)

الزيادة في 
عدد النساء

ترتيب البلدان على أساس مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال، خميسيات

ازدياد معدل 
البطالة

                تنطوي العالقات على مغزى إحصائي عند مستوى �� وتستمر داللتها اإلحصائية عند حتكمها في نصيب الفرد من الدخل.
تقرير ممارسة أنشطة األعمال            قاعدة بيانات                                               ؛ استقصاءات مؤسسات األعمال لدى البنك الدولي؛ قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدولي. املصدر:

مالحظة:

تنظيمية بيئة بخلق معنية احلكومة أن يعني التجاري النشاط
األعمال. ومنشآت مؤسسات لتشغيل مالئمة

النساء أمام الفرص املتاحة

تصنيف على احلصول إن إذ كبيرة. مردودات اإلصالح أن يحقق ميكن
من املزيد بتحقيق يرتبط النشاط التجاري بدء تسهيل ميدان في أعلى
الرسمي نصيب القطاع غير الوظائف، وتضاؤل املزيد من النمو، وخلق

إلى  اإلصالحات أدت حيث كمثال، املكسيك ولنأخذ االقتصاد.2 من
58 إلى 27  من األعمال منشأة تأسيس في املستغرق الوقت تقليل
زاد فقد هذه اإلصالحات: مردود إلى تشير دراسة حديثة وهناك يوما.

معدل  وارتفع تقريبا، املائة في 6 بنسبة املسجلة األعمال منشآت عدد
بنسبة 1  األسعار وانخفضت املائة، في 2.6 بنسبة توظيف العاملني

السوق.3 إلى اجلدد جانب الداخلني املنافسة من بسبب في املائة
اخلصوص. وجه على للنساء بالنسبة كبيرة املزايا وتعتبر 
النشاط بدء تسهيل مجال في عالية مراكز حققت التي فالبلدان
األعمال أصحاب  من أكبر نسبة فيها ميثلن النساء كانت  التجاري
سنجد نظرنا إلى أوغندا، وإذا .(7-1 سواء (الشكل حد والعمال على
احلاجة تزيدمن التجاري النشاط ببدء املتعلقة املعقدة األنظمة أن

وتقدمي طلب فرص يزيد  مما احلكوميني، املوظفني مع  التعامل إلى
املهيض الطرف أنهن على  النساء إلى النظر جرى  وقد الرشاوى.

بتعرضهن  األعمال سيدات من املائة في 43 أفادت حيث اجلناح:
25 في  بينما تعرض حكوميني، موظفني قبل من ومضايقات لتحرش
اإلصالحات أدت وعندما للمضايقات. ككل األعمال أصحاب من املائة
زيادة ذلك في نتيجة انعكست األعمال، منشآت تأسيس تبسيط إلى
األعمال أصحاب عدد وارتفع واملؤسسات. املنشآت تسجيل كبيرة في
األعمال صاحبات تسجيل ازداد حيث اإلناث، من وخاصة بكثرة، اجلدد

الرجال.  من بنظرائهن مقارنة املائة في 33 بنسبة
يؤدي بعض البلدان في الصريح في القوانني التمييز أن ومما يُذكر
على محظور فالعمل ليال املعقدة. التنظيمية اللوائح آثار تفاقم إلى
نفسه الشيء املتحدة واليمن. وينطبق العربية في اإلمارات النساء
في يونيه/حزيران إقراره مت جديد قانون مبوجب الكويت في املرأة على
من زوجها من تصريح إلى زميبابوي في املتزوجة املرأة وحتتاج .2007
الكونغو جمهورية في املرأة حتتاج األراضي. كما ملكية تسجيل أجل
أعمال. منشأة بتأسيس قيامها على زوجها موافقة إلى الدميوقراطية

منشآت  من املائة في 18 بإدارة إال البلد هذا في النساء تقوم وال
تنطبق ال التي ااورة، رواندا في النساء أن إال الصغيرة. األعمال

مؤسسات  املائة من في 41 بإدارة يضطلعن األنظمة، تلك مثل فيها
الصغيرة.4 األعمال

حماية في تتمثل اللوائح هذه تطبيق وراء من الفكرة ولعل
إلى تؤدي ألنها عكسية، بنتائج تأتي اللوائح هذه ولكن النساء.
أمام املتاحة على النساء الراغبات وتبديد الفرص العمل ضياع فرص
إلى بالنساء املطاف وينتهي النساء. من واملشروعات األعمال أصحاب
تشغيل إذ يبلغ معدل الرسمي: غير االقتصاد صفوف في االنخراط
النامية العالم بلدان معظم في الرسمي غير القطاع في النساء
النساء وال حتصل األرجح. على بالرجال اخلاص املعدل أضعاف  ثالثة
احلماية سبل أن اجتماعية. كما مزايا أية الوظائف على هذه مثل في
تعرضهن حاالت في ومحدودة ضيقة تعتبر لهن املتاحة القانونية

أصحاب العمل. جانب لإلساءة من
فقد الصعيد. هذا على إجراءات باتخاذ تقوم البلدان بعض أن إال

 2006 عام الثاني  نوفمبر/تشرين  في  قانون  بإصدار ليسوتو  قامت 
التصرفات وممارسة امللكية ونقل بالتملك املتزوجات للنساء يسمح
قبل النساء، يصنف القانون وكان أزواجهن. توقيعات بدون القانونية

3-1 اجلدول
مجال  بكل املعني املؤشر حسب 2007/2006 في لإلصالحات املتصدرة البلدان

العشرة ااالت من

التجاري النشاط بدء السعودية العربية اململكة

استخراج التراخيص جورجيا

العاملني توظيف التشيكية اجلمهورية

تسجيل امللكية غانا

احلصول على االئتمان كرواتيا

املستثمرين  حماية جورجيا

الضرائب دفع بلغاريا

احلدود التجارة عبر الهند

العقود إنفاذ تونغا

تصفية النشاط التجاري الصني

ممارسة أنشطة األعمال. تقرير بيانات قاعدة املصدر:
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بعد. الرشد سن يبلغن كنّ قاصرات لم كما لو اإلصالح، هذا تطبيق

عمله ميكن قياسه ما ميكن

األعمال أنشطة ممارسة تسهيل عن املقارنة البيانات نشر يشكل
بتنفيذ اإلصالحات. ومنذ القائمة احلكومات همم الستنهاض مصدرا
األول 2003، أكتوبر/تشرين في األعمال تقرير ممارسة أنشطة صدور بدء
املفيدة للمعلومات ينضب ال أو معينا التقرير مصدر إلهام هذا أصبح
حددت عام 2006، ففي مختلف بلدان العالم. في إصالحا 113 لتنفيذ
والعشرين اخلمسة البلدان مجموعة تدخل ألن هدفا لنفسها جورجيا
واستخدمت اإلصالحات،  تطبيق في الصدارة قائمة تشكل التي

مرجعية  األعمال كمقاييس تقرير ممارسة أنشطة مؤشرات جورجيا
18 في  اآلن املرتبة حتتل هي جورجيا تقدم. وها من حتققه لرصد ما
إن بل األعمال، أنشطة ممارسة  سهولة  حيث من الصدارة  قائمة
واستهدفت طموحا. أكثر هدفا لنفسها حددت جورجيا حكومة
قائمة ضمن مراكز احتالل وموريشيوس العربية السعودية اململكة
هذين من كل حقق وقد لإلصالحات. املتصدرة األولى البلدان العشرة
،23 املركز في السعودية اآلن العربية فاململكة هائال: تقدما البلدين

.27 املركز وموريشيوس في
ببيئة املرتبطة اجلوانب  من  العديد بإصالح  موزامبيق وتقوم
اجلنوب منطقة مستوى على عالية مرتبة إلى الوصول بهدف األعمال،
حيث مكانتها ارتفاع موزامبيق في نتيجة مساعي ومتثلت األفريقي.

الترتيب والتصنيف. في سلم مراكز 6 مبقدار قفزت
أقوى حافزا  الواحد البلد داخل  املدن بني فيما املقارنات ومتثل
الهند في األعمال رخصة منشأة الستخراج الالزم فالوقت لإلصالح.

في رانشي. ويتراوح  إلى 522 يوما بهوبانشاور في 159 يوما بني يتراوح
إلى  أباد حيدر في 35 يوما بني امللكية تسجيل في املستغرق الوقت
تعتلي  هندية مدينة وجود نظريا افترضنا وإذا كلكتا. في 155 يوما
ممارسة تقرير مؤشرات تغطيها ااالت التي في األداء حيث من القمة

 55 بواقع أعلى سيكون  املدينة هذه ترتيب فإن  األعمال، أنشطة
أنشطة األعمال. سهولة ممارسة حيث مركز مومباي من عن مركزا
وحتتل الالزمة. والتدابير اإلجراءات الهندية باتخاذ احلكومة وتضطلع
احلدود عبر التجارة مجال في لإلصالح األول املركز العام هذا الهند

.(3-1 (اجلدول

حتتلها التي املراكز بتحسني فقط معنية غير اإلصالحات إن 
قامت فعندما ممارسة أنشطة األعمال. تقرير ملؤشرات طبقا البلدان
ذلك املرسوم غطى اإلدارية، الرسوم لتخفيض بإصدار مرسوم الفلبني
التراخيص على يقتصر ولم  والتصاريح، التراخيص  أنواع كافة
ويتم األعمال. أنشطة  ممارسة  مؤشرات تقيسها التي  والتصاريح
اإلجراءات تبسيط لتشجيع ورواندا مالوي في املؤشرات استخدام 
كافة بإصالح كينيا تقوم كما احلكومية. الهيئات واملصالح في كافة

األعمال. تراخيص
تقرير مشروع قام اإلصالحات، بتنفيذ القائمني وملساعدة

دراسة   11 يتضمن  كتاب بنشر العام األعمال هذا أنشطة  ممارسة 
من  مختلفة أنحاء الدراسات هذه الناجحة.5 وتتناول اإلصالحات عن
أنها كما نيجيريا ـ إلى مصر ومن صربيا، إلى من السلفادور ـ العالم
قام كما  النجاح. حتقيق أجل من وإجنازه يجب عمله ما كل توضح
الدولية، الوكالة األمريكية للتنمية بالتعاون مع أيضا، املشروع هذا
نصيب من جائزة أول وكانت اإلصالح. قادة تكرمي بهدف جائزة بإنشاء

اضطلعت  احلني، ومنذ ذلك جورجيا.6 وزراء رئيس Zurab Nogaideli
وغواتيماال أذربيجان حكومات مثل  ـ عديدة إصالحية حكومات
األفكار الستلهام جورجيا في اإلصالح جتربة بدراسة ـ وموزامبيق

وتنفيذها. اإلصالحات إجراء كيفية املفيدة بشأن
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