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iii األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  عن  معلومات   

إن تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2009 هو السادس 
ببحث  املعنية  السنوية  التقارير  في سلسلة من 
األعمال  أنشطة  تعزز  التي  احلكومية  اإلجراءات 
التقرير مؤشرات  ويعرض هذا  تعوقها.  التي  وتلك 
ألنشطة  املنظمة  احلكومية  لإلجراءات  ية  كمّ
والتي  امللكية  حقوق  وحماية  التجارية  األعمال 
من   –  ً بلدا  181 في  بينها  فيما  املقارنة  ميكن 

أفغانستان إلى زميبابوي – وعبر الوقت.
التقرير اإلجراءات   وتخضع للقياس في هذا 
حياة  من  مراحل   10 على  تؤثر  التي  احلكومية 
التجاري،  النشاط  بدء  هي:  األعمال،  منشأة 
العاملني،  وتوظيف  البناء،  تراخيص  واستخراج 
وتسجيل امللكية، واحلصول على االئتمان، وحماية 
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29 احلصول على االئتمان  
34 حماية املستثمرين  
39 دفع الضرائب  
44 التجارة عبر احلدود  
49 إنفاذ العقود  
54 تصفية النشاط التجاري  

 

58 ثبت املراجع  

61 مالحظات على البيانات  

79 جدول سهولة ممارسة أنشطة األعمال  

85 جداول البلدان  

معايير العمل األساسية املنبثقة عن منظمة 

147 العمل الدولية  

151 شكر وتقدير  

احملتويات

احلدود،  عبر  والتجارة  الضرائب،  ودفع  املستثمرين، 
ً تصفية النشاط التجاري. علماً  وإنفاذ العقود، وأخيرا
بأن البيانات املستخدمة في تقرير أنشطة األعمال 
وتُستخدم   .2008 يونيو/حزيران   1 حتى  هي   2009
هذه املؤشرات في حتليل النواجت االقتصادية وحتديد 
والوقوف  جناحها  ومكان  جنحت  التي  اإلصالحات 

على أسباب النجاح.
باحلقوق  اخلاصة  املنهجية  تغيرت  وقد 
من  جزء  وهي  واملقترضني،  للمقرضني  القانونية 
االئتمان، في تقرير ممارسة  مؤشرات احلصول على 
التفاصيل،  من  للمزيد   .2009 األعمال  أنشطة 

يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات عن البيانات.

املوضوعات احلالية
http://www. األعمال  أنشطة  ممارسة  مشروع  عن  أخبار 

 doingbusiness.org

الترتيب
181http://www. إلى   1  – البلدان  ترتيب  كيفية 

 doingbusiness.org/economyrankings

البلدان القائمة باإلصالح
تقرير  في  الواردة  اإلصالحات  عن  مختصرة  ملخصات 
القائمة  البلدان  وقوائم   ،2009 األعمال  أنشطة  ممارسة 
األعمال 2004،  أنشطة  تقرير ممارسة  باإلصالح منذ صدور 
http://www.doingbusiness.org/ الترتيب  محاكاة  وأداة 

reformers

السلسلة الزمنية للبيانات 
صدور  منذ  محددة  مواصفات  ذات  بيانات  مجموعات 
http://www.  2004 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير 

 doingbusiness.org/customquery

املنهجية والبحوث 
املنهجيات والدراسات البحثية التي يستند إليها مشروع 
/http://www.doingbusiness.orgممارسة أنشطة األعمال

 MethodologySurveys

املدونة
احلكومية  اإلجراءات  إصالح  على  تركز  إلكترونية  مجلة 

 http://blog.doingbusiness.org

تقارير ميكن تنزليها 
دون  التقارير  وكذلك  األعمال،  أنشطة  ممارسة  تقارير 
http:// احلاالت  ودراسات  واإلقليمية،  والقطرية  الوطنية 

 www.doingbusiness.org/downloads

املشاريع دون الوطنية 
التجارية  باألعمال  املتعلقة  احلكومية  اإلجراءات  اختالفات 
http://www.doingbusiness. الوطني  دون  املستوى  على 

 org/subnational

املكتبة القانونية 
احلكومية  واإلجراءات  القوانني  من  إلكترونية  مجموعة 
http:// اإلنترنت  شبكة  على  األعمال  بأنشطة  املتعلقة 

 www.doingbusiness.org/lawlibrary

الشركاء احملليون 
مشروع  في  شاركوا   ً بلدا  181 في  مهني   6700 من  أكثر 
http://www.doingbusiness. األعمال  أنشطة  ممارسة 

 org/LocalPartners

نادي البلدان القائمة باإلصالح 
عدد  أكبر  بتنفيذ  قامت  التي  العشرة  بالبلدان  االحتفال 

http://www. األعمال  أنشطة  ممارسة  إصالحات  من 
 reformersclub.org

كوكب أنشطة األعمال 
http://www. خريطة تفاعلية عن سهولة ممارسة األعمال

doingbusiness.org/map
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مستشاري  أحد  وهو  بيتي،  وليم  قام   ،1664 في 

أول  وتصنيف  بجمع  إجنلترا،  ملك  الثاني،  تشارلز 

 4 فيه  وأدرج  القومية،  للحسابات  معروف  نظام 

”املواد  رت  قُدِّ املصروفات،  جانب  على  فقط.  بنود 

االحتياجات  وسائر  واملالبس،  واإلسكان،  الغذائية، 

جنيه  مليون   40 بحوالي  األخرى“  الضرورية 

 3 على  موزعاً  القومي  الدخل  وكان  إسترليني. 

مصادر: 8 ماليني جنيه إسترليني من األراضي، و7 

العقارية  املمتلكات  من  إسترليني  جنيه  ماليني 

إسترليني  جنيه  مليون  و25  األخرى،  الشخصية 

من دخل العمل.

وبعد ذلك بعدة قرون، ازدادت تقديرات الدخل 

البالد  في  املادية  وارجات  واملدخالت  واإلنفاق 

عليه  هو  ما  على  احلال  ظل  ولكن  كبيرة.  زيادة 

فريق  قام  عندما  املاضي  القرن  أربعينيات  حتى 

ماينارد  جون  البريطاني  االقتصادي  اخلبير  قاده 

كينيز بإعداد إطار منهجي لقياس مستوى الدخل 

واإلنفاق القومي. وعندما أصبحت هذه املنهجية 

بني  مقارنات  إجراء  باإلمكان  أصبح  دولياً،   ً معيارا

وحالياً،  البلدان.  تلف  املالية  واألوضاع  املراكز 

في  الكلي  االقتصاد  مؤشرات  اعتماد  أصبح 

في  اعتيادية  قياس  وسيلة  القومية  احلسابات 

جميع البلدان. 

املعنية باحلفاظ على   – تركز اآلن احلكومات 

الفرص  وإتاحة  الوطنية،  اقتصاداتها  سالمة 

االقتصاد  أوضاع  أكثر من مجرد  ـ على  ملواطنيها 

واللوائح  بالقوانني  اهتماماً  كذلك  وتولي  الكلي. 

والترتيبات املؤسسية التي ترسم مالمح النشاط 

االقتصادي اليومي. 

هناك  تكن  لم  قريب،  وقت  وحتى  أنه  إال 

عوامل  لرصد  العاملية  املؤشرات  من  مجموعة 

االقتصاد الكلي، وحتليل مدى مالءمتها. واستندت 

إلى  العشرين  القرن  ثمانينيات  في  األولى  اجلهود 

 (perceptions) التصورات  على  املبنية  البيانات 

األعمال  مؤسسات  استقصاءات  أو  اخلبراء  من 

أداة  تُعتبر  االستقصاءات  هذه  أن  ورغم  التجارية. 

مفيدة لقياس أوضاع االقتصاد والسياسات، إال أن 

اعتمادها على التصورات وعدم تغطيتها بالكامل 

بالنسبة  فائدتها  من  ا  حدّ قد  الفقيرة  للبلدان 

لعملية التحليل.

وجاء مشروع ممارسة أنشطة األعمال، الذي 

ليخطو  أعوام،   7 قبل  األولى  شرارته  انطلقت 

التقرير  ينظر  حيث  الدرب.  هذا  في  أخرى  خطوة 

إلى الشركات احمللية الصغيرة واملتوسطة احلجم، 

على  عليها  املطبقة  احلكومية  اإلجراءات  ويقيس 

ممارسة  تقرير  من  كل  ويُعتبر  حياتها.  دورة  مدى 

الحتساب  املعياري  والنموذج  األعمال  أنشطة 
إعداده  مت  الذي   (standard cost model) التكلفة 

الوقت  في  هولندا،  في  األمر  بادئ  في  وتطبيقه 

يجري  اللتني  الوحيدتني  املعياريتني  األداتني  احلالي، 

وواسعة  متنوعة  مجموعة  عبر  استخدامهما 

النطاق من البلدان لقياس أثر عملية وضع اللوائح 

األعمال  أنشطة  على  احلكومية  واإلجراءات 
التجارية.1

تقارير  سلسلة  في  تقرير  أول  غطى  وقد 

 5  ،2003 في  صدر  الذي  األعمال،  أنشطة  ممارسة 
تقرير  أما   .ً بلدا  133 في  املؤشرات  من  مجموعات 

العام احلالي فيغطي 10 من مجموعات املؤشرات 

ً. وقد استفاد هذا املشروع من املعلومات  في 181 بلدا

احلكومات  قدمتها  التي  والتعليقات  التقييمية 

واملشاركون  واملمارسون  األكادميية  واألوساط 

األساسي  الهدف  ومازال  التقييم.2  عملية  في 

للتقرير يتمثل في: توفير أساس موضوعي لفهم 

طبيعة البيئة اإلجرائية املنظمة ألنشطة األعمال 

التجارية والعمل على حتسينها واالرتقاء بها. 

ما هي ااالت التي يغطيها تقرير
ممارسة أنشطة األعمال 

قياس  أداة  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يتيح 

من:  بكل  املتعلقة  احلكومية  لإلجراءات  ي  كمّ

الشركات)،  (تأسيس  التجاري  النشاط  بدء 

العاملني،  وتوظيف  البناء،  تراخيص  واستخراج 

وتسجيل امللكية، واحلصول على االئتمان، وحماية 

احلدود،  عبر  والتجارة  الضرائب،  ودفع  املستثمرين، 

التجاري – وذلك  العقود، وتصفية النشاط  وإنفاذ 

األعمال  منشآت  على  انطباقها  مدى  حيث  من 

احمللية الصغيرة واملتوسطة احلجم. 

أن  على  للتقرير  األساسي  املنطلق  ويقوم 

رشيدة.  قواعد  توافر  يتطلب  االقتصادي  النشاط 

ويشمل ذلك القواعد الالزمة إلثبات حقوق امللكية 

وزيادة  املنازعات،  تسوية  تكاليف  وخفض  وبيانها، 

وتزويد  االقتصادية،  بالتفاعالت  التنبؤ  إمكانية 

الشركاء املتعاقدين بسبل لتوفير احلماية القانونية 

استغالل.  سوء  أو  تعسف  أي  ضد  األساسية 

مصممة  حكومية  إجراءات  إتاحة  هو  والهدف: 

التطبيق،  في  والبساطة  بالكفاءة،  تتسم  بحيث 

وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. 

وعلى هذا األساس، تعطي بعض مؤشرات التقرير 

اإلجراءات  من  املزيد  فرض  لصالح  أعلى   ً تقديرا

احلكومية، مثل وضع معايير أكثر صرامة لإلفصاح 

ذوي  األطراف  يتعلق مبعامالت  فيما  املعلومات  عن 

بينما   .(related-party transactions) العالقة 

ً أعلى لصالح تبسيط  تعطي مؤشرات أخرى تقديرا

مثل  القائمة،  احلكومية  اإلجراءات  تنفيذ  طرق 

لتأسيس  الالزمة  الشكلية  اإلجراءات  استيفاء 

 one-stop) الواحد  الشباك  نظام  في  الشركات 

 .(shop

األعمال  أنشطة  ممارسة  مشروع  ن  يتضمّ

على  األول  النوع  يعتمد  البيانات.  من  نوعني 

احلكومية  واإلجراءات  القوانني  مطالعات 

مؤشرات  على  الثاني  يعتمد  بينما  وتفسيراتها، 

في  الكفاءة  درجة  تقيس  التي  واحلركة  الوقت 

الصفة  منح  (مثالً،  اإلجرائي  الهدف  حتقيق 

إطار  وفي  األعمال).  منشآت  إلحدى  االعتبارية 

مؤشرات الوقت واحلركة، يجري تسجيل تقديرات 

الرسمية  الرسوم  جداول  واقع  من  التكلفة 

تقرير  فإن  الصدد،  هذا  وفي  ذلك.  ينطبق  حيثما 

الرائد  العمل  يبني على  األعمال  أنشطة  ممارسة 
دي  هيرناندو  االقتصادي  اخلبير  به  قام  الذي 

الذي  واحلركة  الوقت  منهج  تطبيق  في  سوتو 

إلى  وأدى  استخدمه،  من  أول  تيلور  فردريك  كان 

إحداث ثورة في إنتاج املوديل تي من سيارات فورد 

املنهج  هذا  ساتو  دي  استخدم  وقد   .(Model T)

العقبات  إلظهار  العشرين  القرن  ثمانينيات  في 

يقع  للمالبس  مصنع  إقامة  سبيل  تعترض  التي 

على أطراف مدينة ليما.3 

ما هي ااالت التي ال يغطيها تقرير
ممارسة أنشطة األعمال

ممارسة  تقرير  يغطيها  ال  التي  ااالت  معرفة  إن 

معرفة  أهميتها  في  تضاهي  األعمال  أنشطة 
ااالت التي يغطيها ـ وذلك لفهم احملددات التي 

ينبغي أخذها بعني االعتبار عند تفسير البيانات. 

محدودية النطاق
 10 على  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يركز 

قياس  إلى  التحديد  وجه  على  ويهدف  مجاالت، 

البيروقراطية  واإلجراءات  احلكومية  اإلجراءات 

احمللية  األعمال  منشآت  حياة  بدورة  الصلة  ذات 

الصغيرة واملتوسطة احلجم. 

وعلى ذلك، فإن التقرير: 

أنشطة  بيئة  أوجه  جميع  يقيس  • ال 

املستثمرين  أو  الشركات  تهم  التي  األعمال 

معلومات عن تقرير 
ممارسة أنشطة 

األعمال
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القدرة  على  تؤثر  التي  العوامل  جميع  أو   –

مثالً،  االعتبار،  بعني  يأخذ  ال  فهو  التنافسية. 

االقتصاد  واستقرار  باألمن،  املتعلقة  العوامل 

الكلي، والفساد، ومهارات العمل لدى السكان، 

أو  املؤسسات  لدى  األساسية  القوة  ومواضع 

يركز  ال  أنه  كما  األساسية.4  البنية  نوعية 

باالستثمار  اخلاصة  احلكومية  اإلجراءات  على 

األجنبي. 

أو  احلكومية  اإلجراءات  جميع  يغطي  • ال 

وتطور  البلدان  منو  ومع  بلد.  أي  في  أهدافها 

التكنولوجيات، يجري إخضاع املزيد من مجاالت 

النشاط االقتصادي لإلجراءات احلكومية. فعلى 

والتشريعات  القواعد  عدد  ارتفع  املثال،  سبيل 

املعتمدة في االحتاد األوروبي (acquis) حالياً إلى 

ما ال يقل عن 14500 قاعدة تشريعية. وال يقيس 

اإلجراءات  سوى  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير 

فحسب  مراحل   10 على  تؤثر  التي  احلكومية 

من دورة حياة الشركة من خالل 10 مجموعات 

مؤشرات محددة. 

االستناد إلى سيناريوهات احلاالت املعيارية
األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  مؤشرات  بناء  يتم 

ذات  معيارية  حاالت  سيناريوهات  أساس  على 

افتراضات محددة، مثالً، أن تقع الشركة في أكبر 

فإن  عام،  وبشكل  املعني.  البلد  في  جتارية  مدينة 

معظم املؤشرات االقتصادية تطرح افتراضات من 

وغالباً  تغطيتها.  إطار  حتديد  أجل  من  النوع  هذا 

مثالً،  بالتضخم،  املتعلقة  اإلحصاءات  تعتمد  ما 

على أسعار سلع املستهلكني في عدد قليل من 

املناطق احلضرية.

تغطية  بإجراء  االفتراضات  هذه  وتسمح 

إال  املقارنات،  إجراء  على  القدرة  من  وتعزز  عاملية، 

أنها تأتي على حساب العمومية. وتتباين اإلجراءات 

ودرجة  التجارية  لألعمال  املنظمة  احلكومية 

تنفيذها في أنحاء البلد الواحد، وخاصة في الدول 

احلال،  وبطبيعة  الكبيرة احلجم.  والبلدان  االحتادية 

فإن التحديات القائمة والفرص املتاحة في املدينة 

ساو  أو  مومباي  سواء   – حجماً  األكبر  التجارية 

 ً تفاوتاً كبيرا تتفاوت   – ناسو  أو  نوكوألوفا  أو  باولو 

احلكومات  باهتمام  منه  وإدراكاً  البلدان.  بني  فيما 

بهذه التباينات، قام فريق ممارسة أنشطة األعمال 

دراسات  إجراء  خالل  من  العاملية  مؤشراته  بتعزيز 

والصني،  البرازيل،  مثل  بلدان  في  الوطنية  دون 

الروسي.5  واالحتاد  والفلبني،  ونيجيريا،  واملكسيك، 

كما شرع في تنفيذ برنامج عمل يركز على الدول 

اجلزرية الصغيرة.6 

اإلجراءات  فيها  تتصف  التي  ااالت  في  أما 

احلكومية بالتعقيد والتباين الشديد، فمن الضروري 

حتري الدقة في حتديد احلالة املعيارية املستخدمة 

وحيثما  األعمال.  أنشطة  ممارسة  مؤشر  بناء  في 

وجود  املعيارية  احلالة  تفترض  مناسباً،  ذلك  كان 

شركة ذات مسؤولية محدودة. ويُعتبر هذا االختيار 

اخلاصة  الشركات  أن  إذ  منه:  جانب  في  واقعياً 

شركات  أشكال  أكثر  هي  احملدودة  املسؤولية  ذات 

األعمال التجارية شيوعاً في معظم بلدان العالم. 

تقرير  تركيز  محاور  أحد  االختيار  هذا  ويعكس 

أمام  الفرص  زيادة  وهو:  األعمال،  أنشطة  ممارسة 
مشاريع األعمال التجارية. حيث يحبذ املستثمرون 

الدخول في مشاريع األعمال عندما تكون اخلسائر 

رأس  في  مساهماتهم  على  مقتصرة  احملتملة 

املال. 

التركيز على القطاع الرسمي من االقتصاد 
يفترض تقرير ممارسة أنشطة األعمال، في سياق 

دراية  على  املشاريع  أصحاب  أن  مؤشراته،  بناء 

وأنهم  السارية،  احلكومية  اإلجراءات  بجميع 

فإنهم  العملية،  الناحية  من  لكن  بها.  يتقيدون 

قد ميضون وقتاً طويالً في سعيهم ملعرفة اجلهات 

اتصة واملستندات الالزم استيفاؤها وتقدميها. أو 

أنهم قد يتفادون اإلجراءات املطلوبة قانوناً بشكل 

أسمائهم  تسجيل  عدم  مثالً  خالل  من   – تام 

للحصول على رقم الضمان االجتماعي. 

أكثر  احلكومية  اإلجراءات  تصبح  وعندما 

صعوبة، ترتفع مستويات النشاط االقتصادي غير 

الرسمي. ويأتي هذا الطابع غير الرسمي بتكلفة 

باهظة: فالشركات في القطاع غير الرسمي من 

ً، وتعاني  االقتصاد عادة ما تنمو بوتيرة أبطأ كثيرا

على  احلصول  إمكانية  في  شديد  ضعف  من 

ويبقى   – العمالة  من  أقل   ً عددا وتوظف  االئتمان، 

احلماية  مظلة  خارج  القطاع  هذا  في  العاملون 

ممارسة  تقرير  ويقيس  العمل.7  قانون  يوفرها  التي 

التي تساعد  العوامل  األعمال مجموعة  أنشطة 
غير  اقتصادي  نشاط  ظهور  أسباب  تفسير  في 

متبصرة  رؤى  السياسات  لواضعي  وتتيح  رسمي، 

فهم  ويتطلب  احملتملة.  اإلصالح  مجاالت  عن 

الشاملة،  األعمال  أنشطة  بيئة  أبعاد  مختلف 

التي  للتحديات  وشامل  متكامل  منظور  وتكوين 

التي  املتبصرة  الرؤى  بني  املزج  السياسات،  تواجه 

من  املستقاة  والبيانات  التقرير  هذا  يطرحها 

الدولي  البنك  استقصاءات  مثل  أخرى،  مصادر 

املعنية مبؤسسات األعمال.8 

أسباب اختيار محور التركيز هذا 

عمله  في  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  مياثل 

اإلجرائية  البيئة  في  الكولسترول  نسبة  اختبار 

اختبار  أن  إال  احمللية.  األعمال  ملنشآت  املنظمة 

كافة  بالضرورة  يكشف  ال  الكولسترول  نسبة 

يقيس  لكنه  الصحية،  بحالتنا  املتعلقة  األوجه 

ينبهنا  أنه  كما  لصحتنا.  بالنسبة  مهماً  شيئاً 

تغيير سلوكياتنا على نحو من شأنه  إلى ضرورة 

ولكن  الكولسترول،  نسبة  فقط  ليس  حتسني 

أيضاً صحتنا العامة. 

تقرير  إذا كان  ما  اختبار  إحدى طرق  وتتمثل 

ً بديالً لبيئة  ممارسة أنشطة األعمال يشكل مؤشرا
النظر  في  التنافسية،  والقدرة  الشاملة  األعمال 

البلدان في  ترتيب مراكز  االرتباط بني  إلى عالقات 

هذا التقرير، ومعايير القياس االقتصادية الرئيسية 

فإن مجموعة مؤشرات  الصدد،  هذا  وفي  األخرى. 

االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

املنتجات  أسواق  تنظيم  بقياس  اخلاصة   (OECD)

من  األعمال  أنشطة  ممارسة  لتقرير  األقرب  هي 

االرتباط  عالقة  وتبلغ  القياس،  مجاالت  حيث 

العاملية  التنافسية  مؤشر  أما   .0.80 هنا  بينهما 

والتقرير  العاملي،  االقتصادي  للمنتدى  التابع 

التابع  التنافسية  القدرة  الحتساب  السنوي 

للمعهد الدولي للتطوير اإلداري، فلكالهما نطاق 

واسع، إال أن هناك أيضاً عالقة ارتباط قوية بينهما 

 0.76 و   0.80) األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  وبني 

إلى  هذه  االرتباط  عالقات  وتشير  التوالي).  على 

أن اإلجراءات احلكومية املنظمة ألنشطة األعمال 

االقتصاد على  قدرة  في  هاماً   ً تغييرا احمللية حتدث 

استقرار  ويتوطد  السالم  يحل  حيثما  املنافسة 

االقتصاد الكلي. 

نفسها  تطرح  التي  األسئلة  أحد  ويثور 

يركز عليها  التي  إذا كان للقضايا  بإحلاح حول ما 

تقرير ممارسة أنشطة األعمال أي تأثير على عملية 

التنمية واحلد من الفقر. وفي هذا الصدد، سألت 

أصوات  بعنوان  الدولي  البنك  بها  قام  دراسة 

مختلف  من  الفقراء  من  ألف   60 زهاء  الفقراء 

أنحاء العالم عن كيف يأملون في اإلفالت من براثن 

الفقر.9 وكانت اإلجابات صريحة ال لبس فيها: فقد 

على  آمالهم  السواء  على  والنساء  الرجال  علق 

حتقيق دخل من العمل في منشأة أعمال ميلكونها 

هم، أو من فرصة عمل يحصلون عليها. ويقتضي 

تعزيز النمو ـ وضمان قدرة الفقراء على املشاركة 

في جني ثماره ـ توافر بيئة ميكن فيها للمنضمني 

اجلدد ممن لديهم رغبة وأفكار جيدة، بغض النظر 

نشاط  في  البدء  العرقي،  األصل  أو  اجلنس  عن 

والنمو،  االستثمار  للشركات  ميكن  وحيث  جتاري، 

ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل. 

الصغيرة  األعمال  منشآت  أن  شك  وال 

واملتوسطة احلجم تشكل عوامل رئيسية دافعة 

وبخاصة  العمل،  فرص  وخلق  والنمو  للمنافسة 

في البلدان النامية. إال أن ما يصل إلى 80 في املائة 

من النشاط االقتصادي في تلك البلدان يحدث في 

القطاع غير الرسمي من االقتصاد. ولعل اإلفراط 

واإلجراءات  والقواعد  البيروقراطية  اإلجراءات  في 

احلكومية من شأنه أن يحول دون دخول الشركات 

إلى القطاع الرسمي. 
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أكثر  احلكومية  اإلجراءات  تصبح  وعندما 

النجاح  فإن  محدودة،  املنافسة  وتكون  صعوبة، 

على  أكبر  بدرجة  سيتوقف  البيئة  هذه  مثل  في 

مهارتك  من  بدالً  واتصاالتك،  وعالقاتك  معارفك 

اتصفت  كلما  ذلك،  من  النقيض  وعلى  وقدراتك. 

والكفاءة  بالشفافية  احلكومية  اإلجراءات 

وبساطة التطبيق، أصبح من السهولة ألصحاب 

عالقاتهم  عن  النظر  بغض  الطامحني،  املشاريع 

القانون،  سيادة  إطار  في  العمل  واتصاالتهم، 

واالستفادة من الفرص االقتصادية املتاحة وسبل 

احلماية التي يكفلها القانون. 

ومن هذا املنظور، فإن تقرير ممارسة أنشطة 

 ً عنصرا بوصفها  الرشيدة  القواعد  ن  يثمّ األعمال 
فئات  أمام  الفرص  تكافؤ  ضمان  في  أساسياً 

الناشئة  اآلثار  لدراسة  أساساً  يتيح  اتمع. كما 

وتطبيقها. فعلى سبيل  احلكومية  اإلجراءات  عن 

 2004 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  وجد  املثال، 

رات  التجارية يرتبط بتصوّ إنفاذ العقود  أن تسريع 

أن  إلى  يشير  مما   – القضائية  العدالة  سبل  زيادة 

العدالة يتساوى مع احلرمان منها. وستتم  تأخير 

التالية من  إتاحة أمثلة أخرى في سياق الفصول 

التقرير.10 

تقرير ممارسة أنشطة األعمال بوصفه أداة
حتليلية للمقارنات املرجعية

تبني أن تقرير ممارسة أنشطة األعمال أداة مفيدة 

للمقارنات املرجعية، وذلك في إطار رصده لبعض 

املنظمة  اإلجرائية  للقواعد  األساسية  األبعاد 

مقارنة  أية  فإن  وبالضرورة  األعمال.  ألنشطة 

مرجعية – بالنسبة لألفراد أو الشركات أو الدول ـ 

هي إجراء متحيز: فهي صاحلة ومفيدة إذا ساعدت 

ما  أبعد  لكنها  التمييز،  على  القدرة  شحذ  على 

تكون عن ذلك إذا حلت محل تلك القدرة. 

مأخذان  األعمال  أنشطة  ممارسة  ولتقرير 

يعرض  أنه  جمعها:  يتم  التي  البيانات  على 

ااالت  من  كل  في  بلد  لكل  ”مطلقة“  مؤشرات 

يتيح  أنه  كما  يتناولها،  التي  العشرة  اإلجرائية 

املؤشرات  حسب  للبلدان،  تصنيفية  مراتب 

وحسب الترتيب العام. ويجب هنا التحلي بالقدرة 

على التمييز في تفسير تلك املقاييس اخلاصة بأي 

واملمكن  املعقول  اإلصالح  مسار  حتديد  وفي  بلد، 

سياسياً. 

ترتيب  استعراض  يسفر  أن  املمكن  من 

العوامل  عن  مبعزل   – التقرير  في  الواردة  املراكز 

األخرى – عن نتائج غير متوقعة. فقد يأتي ترتيب 

مراكز بعض البلدان مرتفعاً بشكل مفاجئ على 

أن  األحيان،  بعض  في  وميكن،  بل  املؤشرات.  بعض 

التي حققت معدل منو سريع  البلدان  تأتي بعض 

في  االستثمارات  من   ً كبيرا  ً قدرا استقطبت  أو 

تبدو  التي  البلدان  من  غيرها  عن  متأخرة  مراكز 

أقل ديناميكية.

املؤشر  على  الترتيب  ارتفاع  فإن  ذلك،  ومع 

مييل  األعمال  أنشطة  ممارسة  لسهولة  العام 

بصفة عامة إلى أن يكون مرتبطاً بتحسن النتائج 

جاءت  التي  فالبلدان  الوقت.  مرور  مع  املتحققة 

من  مرتفع  مبستوى  تتمتع   ً بلدا  20 أفضل  ضمن 

بها  أن  كما  واإلنتاجية،  الدخل  من  الفرد  نصيب 

قواعد تنظيمية متطورة. 

املهتمة  للحكومات  بالنسبة  ولكن 

الواجب حتقيقه  ن  باإلصالحات، فإن مقدار التحسّ

على مؤشراتها يفوق في أهميته ترتيبها املطلق. 

إجراءاتها  البلدان  تدعم  ومنوها،  تطورها  وخالل 

حماية  بغرض  منها  املزيد  وتسن  احلكومية 

ذلك  أثناء  ـ في  امللكية. وجتد  املستثمرين وحقوق 

احلكومية  اإلجراءات  لتطبيق  كفاءة  أكثر  سبالً   –

وأحد  الزمن.  التي عفا عليها  تلك  وإلغاء  القائمة 

هنا:  التقرير  إليها  خلص  التي  االستنتاجات 

النمو  في  واآلخذة  الديناميكية  االقتصادات  أن 

وطرق  احلكومية،  إجراءاتها  وحتديث  إصالح  تواصل 

البلدان  من  الكثير  مازال  حني  في  تطبيقها، 

أواخر  إلى  ترجع  إجرائية  الفقيرة يستخدم قواعد 

القرن التاسع عشر. 

تقرير ممارسة أنشطة األعمال – دليل املستخدم 

أن  املرجعية  واملقارنات  ية  الكمّ للبيانات  ميكن 

حول  النقاش  حفز  في  نافعني  عاملني  تكونا 

عن  الكشف  خالل  من  وذلك  العامة،  السياسات 

ميكن  التي  البلدان  وحتديد  احملتملة،  التحديات 

دروس  على  فيها  االطالع  السياسات  لواضعي 

البيانات  تلك  وتتيح  جيدة.  وممارسات  مستفادة 

املناهج  مساهمة  كيفية  لتحليل  أساساً  أيضاً 

اتلفة بشأن السياسات – وإصالحات السياسات 

تعزيز  مثل  املرجوة،  النتائج  حتقيق  في  ـ  اتلفة 

العمل  فرص  وزيادة  والنمو،  التنافسية،  القدرة 

ومستوى الدخل.

تقارير  بيانات  من  سنوات  ست  أتاحت  وقد   

من  متنامية  مجموعة  األعمال  أنشطة  ممارسة 
مؤشرات  على  األداء  ارتباط  كيفية  عن  البحوث 

ممارسة أنشطة األعمال – واإلصالحات ذات الصلة 
االجتماعية  النتائج  بتحقيق  ـ  املؤشرات  بتلك 

واالقتصادية املرجوة. وجرى نشر حوالي 325 مقاالً 

في مجالت أكادميية خاضعة للمراجعة من جانب 

املعنيني باملوضوع (peer-review)، وحوالي 742 ورقة 

 Google Scholar موقع  على  حالياً  متاحة  عمل 

االستنتاجات  بني  ومن  اإلنترنت.11  شبكة  على 

الرئيسية التي خلص إليها التقرير:

احلواجز  خفض  بني  ارتباط  عالقة  • وجود 

حجم  صغر  وبني  الشركات  تأسيس  أمام 
القطاع غير الرسمي من االقتصاد.12

إلى  الدخول  تكلفة  انخفاض  شأن  • من 

األسواق تشجيع تنظيم مشاريع األعمال واحلد 
من الفساد.13

تأسيس  إجراءات  تبسيط  شأن  • من 

العمل  فرص  زيادة  إلى  يؤدي  أن  الشركات 

املتاحة.14 

ممارسة  تقارير  احلكومات  تستخدم  كيف 

هو  األولي  الفعل  رد  عادة  األعمال؟  أنشطة 
التشكيك في نوعية بيانات تقارير ممارسة أنشطة 

النقاش  فإن  ذلك،  رغم  مالءمتها.  ومدى  األعمال 
عمقاً  أكثر  مناقشة  إلى  العادة  في  ميضي  الدائر 

للبلد  بالنسبة  البيانات  هذه  جدوى  تستكشف 

املعني وااالت املمكنة لإلصالح. 

ونقطة البدء عند معظم القائمني باإلصالح 

دور  يأتي  وهنا  أمثلة،  على  للحصول  السعي  هي 

التقرير ملد يد العون واملساعدة. فمثالً، استخدمت 

الشركات  قانون  السعودية  العربية  اململكة 

الفرنسي كنموذج لتنقيح القانون الساري لديها. 

وتطلعت بلدان عدة في أفريقيا إلى موريشيوس ـ 

وهي األقوى أداءً في املنطقة على صعيد مؤشرات 

للممارسات  كمصدر   – األعمال  أنشطة  ممارسة 
الدكتور محمود محيي  قاله  ومما  اجليدة لإلصالح. 

الدين، وزير االستثمار املصري:

أنه   ... ما أحبه عن تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
نقول  حني  نبالغ  وال  املعارف.  لتبادل   ً منبرا يتيح 
قامت  التي  العشرة  البلدان  قائمة  تفحصنا  لقد 
بأكبر عدد من اإلصالحات في كل مؤشر، وسألناها 
بصورة محددة ”ماذا فعلتم“. وإذا ما كانت هنالك 
أن  فهي  أي مجال،  في   ً متأخرا البدء  في  ميزة  أية 

بوسعك التعلم من اآلخرين.

نفذت  املاضية،  الست  السنوات  مدى  على 

إصالح  في  األنشطة  من   ً كبيرا  ً عددا احلكومات 

احمللية.  األعمال  منشآت  لصالح  اإلجرائية  البيئة 

مبجاالت  املتعلقة  اإلصالحات  معظم  وكانت 

ممارسة أنشطة األعمال متداخلة مع برامج إصالح 

أوسع نطاقاً تستهدف تعزيز قدرة االقتصاد على 

اإلصالحية،  برامجها  هيكلة  إطار  وفي  املنافسة. 

ومؤشرات  بيانات  مصادر  احلكومات  استخدمت 

متعددة. واستجاب القائمون على اإلصالح للكثير 

من أصحاب املصلحة املباشرة وجماعات املصالح، 

النقاش  في  مهمة  وشواغل  قضايا  أثاروا  الذين 

الدائر بشأن عملية اإلصالح. 

مجموعة  تتيحها  التي  املساندة  وتهدف 

البنك الدولي لعمليات اإلصالح هذه إلى تشجيع 

القدرة على  للبيانات، وشحذ  الدقيق  االستخدام 

التمييز، وجتنب التركيز الضيّق على حتسني املراكز 

ممارسة  لسهولة  العام  املؤشر  على  الترتيبية 

أنشطة األعمال.
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منهجية إعداد التقرير والبيانات 

العام  يغطي تقرير ممارسة أنشطة األعمال لهذا 

أكثر  من  وبعض  صغيرة  بلدان  منها   –  ً بلدا  181

سوى  بشأنها  يتوافر  ال  التي   ً فقرا العالم  بلدان 

أية  هناك  كانت  إن  البيانات،  من  ضئيل  قدر 

إلى  التقرير  بيانات  وتستند  اإلطالق.  على  بيانات 

باإلضافة  احمللية،  احلكومية  واإلجراءات  القوانني 

على  (لالطالع  اإلدارية.  والقواعد  االشتراطات  إلى 

ممارسة  تقرير  إعداد  منهجية  عن  تفصيلي  شرح 

على  مالحظات  قسم  انظر  األعمال،  أنشطة 
البيانات). 

مصادر املعلومات اخلاصة بالبيانات
تستند معظم املؤشرات إلى القوانني واإلجراءات 

احلكومية كما تعتمد معظم مؤشرات التكلفة 

في بياناتها على جداول الرسوم الرسمية. ويقوم 

األعمال  أنشطة  ممارسة  مشروع  في  املشاركون 

في  ويشيرون   ، كتابةً االستقصاءات  باستيفاء 

احلكومية  واإلجراءات  القوانني  إلى  إجاباتهم 

في  يساعد  مبا  الصلة،  ذات  الرسوم  وجداول 

جودتها  وضمان  البيانات  صحة  من  التحقق 

النوعية. 

من  جانباً  فإن  املؤشرات،  لبعض  وبالنسبة 

الرسوم)  جداول  توجد  ال  (حيث  التكلفة  عنصر 

احلقيقية  املمارسة  إلى  يستندان  الوقت  وعنصر 

إلى  ذلك  ويؤدي  املدونة.  القوانني  إلى  وليس 

يقوم  ولذلك،  املوضوعية.  عدم  من  درجة  إدخال 

في  املشتغلني  مع  العمل  على  التقرير  منهج 

بهذه  يقومون  الذين  املهنيني  أو  القانونية  ااالت 

املنهجي  املعياري  األسلوب  وباتباع  املعامالت. 

اخلاص بدراسات الوقت واحلركة، يقسم التقرير كل 

إجراء أو معاملة، مثل تأسيس شركة وتشغيلها 

منفصلة  خطوات  إلى  القانونية،  لإلجراءات  وفقاً 

املمارسون  ويقدم  للوقت.  تقدير  أفضل  لضمان 

ومنطية  واسعة  وجتارب  بخبرات  يتمتعون  الذين 

خطوة  لكل  الزمني  التقدير  املعامالت  هذه  في 

على حدة. 

املاضية،  الست  السنوات  مدى  وعلى 

في   ً بلدا  181 في  آالف مهني   10 أكثر من  ساعد 

مؤشرات  معلومات  تثري  التي  البيانات  توفير 

مدخالت  على  العام  هذا  تقرير  ويعتمد  التقرير. 

ويشير  مهني.   6700 من  أكثر  من  ومساهمات 

موقع تقرير ممارسة أنشطة األعمال على شبكة 

االستقصاءات  في  املشاركني  عدد  إلى  اإلنترنت 

 1-12 اجلدول  (انظر  واملؤشرات  البلدان  حسب 

على  لالطالع  البيانات  على  مالحظات  قسم  في 

من  بكل  اخلاص  االستقصاء  في  املشاركني  عدد 

على  التركيز  إلى  وبالنظر  املؤشرات).  مجموعات 

األعمال،  ألنشطة  املنظمة  اإلجرائية  الترتيبات 

فإن معظم املشاركني يعملون في سلك احملاماة. 

االئتمانية  املكاتب  أو  السجالت  مسؤولو  وأجاب 

االئتمانية.  باملعلومات  اخلاص  االستقصاء  على 

واملعماريون  واحملاسبون  الشحن  وكالء  أجاب  كما 

اخلاصة  االستقصاءات  املهنيني على  وغيرهم من 

واستخراج  والضرائب،  احلدود،  عبر  بالتجارة 

تراخيص البناء. 

أنشطة  ممارسة  تقرير  منهج  يتعارض 

اخلاص  املنهج  مع  البيانات  بجمع  اخلاص  األعمال 
في  تعكس  التي  واآلراء  التصورات  باستقصاءات 

األعمال.  ملنشآت  منفردة  وجتارب  تصورات  الغالب 

الذي  الشركات  قوانني  في  املتخصص  فاحملامي 

دراية  أكثر  يكون  100-150 شركة سنوياً  يسجل 

الذي  املشروع  صاحب  من  باإلجراءات  ومعرفة 

ولدى  مرتني.  رمبا  أو  واحدة  مرة  شركة  يسجل 

الذي يبت في عشرات القضايا  التفليسة  قاضي 

ً عن إجراءات اإلفالس  ً ونفاذا سنوياً رؤى أكثر تبصرا

من أية شركة قد مرت بهذا اإلجراء. 

تطور منهجية إعداد التقرير
تتسم منهجية حساب كل من مؤشرات التقرير 

بالشفافية واملوضوعية وسهولة احملاكاة. ويتعاون 

مما  املؤشرات،  هذه  إعداد  في  بارزون  أكادمييون 

ست  نشر  جرى  وقد  األكادميية.  الدقة  يضمن 

هذه  إليها  تستند  التي  املرجعية  الدراسات  من 

بلغت  بارزة. كما  اقتصادية  املؤشرات في مجالت 

في  لنشرهما  متقدمة  مرحلة  أخريان  دراستان 

مجالت من هذا النوع. 

األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  ويستخدم 

منهج املتوسط البسيط اخلاص بترجيح املؤشرات 

التطرق  الترتيبية. ومت  املراكز  وباحتساب  الفرعية، 

إلى مناهج أخرى، منها استخدام أسلوبي املُرَكبات 

أن  وتبني  املشاهدة.15  غير  واملُرَكبات  األساسية 

املنهجني اخلاصني بهذين األسلوبني يحققان نتائج 

مطابقة تقريباً لنتائج أسلوب املتوسط البسيط. 

وتظهر االختبارات أن كل مجموعة من مجموعات 

فإن  ولذلك،  جديدة،  معلومات  تقدم  املؤشرات 

أسلوب املتوسط البسيط يتسم بالقوة في مثل 

هذه االختبارات. 

التقرير  منهجية  على  حتسينات  إدخال 
وتنقيحات البيانات

 ً مستمرا حتسناً  التقرير  إعداد  منهجية  شهدت 

إدخال تغييرات استجابةً  مع مرور السنني. وجرى 

البلدان  ترفعها  التي  لالقتراحات  رئيسي  بشكل 

إلنفاذ  فبالنسبة  التقرير.  عينة  في  املشمولة 

زيادة  متت  املثال،  سبيل  على  التجارية،  العقود 

احلالة  سيناريو  في  عليها  املتنازع  املطالبة  مبلغ 

نصيب  من  املائة  في   200 إلى  املائة  في   50 من 

األول، بعدما  العام  القومي بعد  الدخل  الفرد من 

املطالبات  وصول  احملتمل  غير  من  أنه  اتضح 

األصغر حجماً إلى القضاء. 

النشاط  بدء  مبؤشر  يتعلق  آخر  تغيير  وثمة 

أن  ميكن  املال  لرأس  األدنى  احلد  فشرط  التجاري. 

يصبح عقبة أمام أصحاب املشاريع احملتملني. وفي 

البداية، كان تقرير ممارسة أنشطة األعمال يقيس 

عما  النظر  بغض  املطلوب  املال  لرأس  األدنى  احلد 

إذا كان مدفوعاً مسبقاً بالكامل أم ال. وفي بعض 

البلدان، ال يتم دفع سوى جزء من احلد األدنى لرأس 

املال مقدماً. ولبيان هذا احلاجز احملتمل القائم أمام 

دخول منشآت األعمال، جرى استخدام شرط احلد 

األدنى املدفوع من رأس املال منذ 2004. 

تغيير  إدخال  العام  هذا  تقرير  ويشمل 

احلقوق  قوة  ملؤشر  األساسية  املنهجية  في  واحد 

مؤشرات  مجموعة  من  جزء  وهو  القانونية، 

احلصول على االئتمان.

تطرأ  التي  التغييرات  جميع  شرح  ويجري 

موقع  في  وكذلك  التقرير،  في  املنهجية  على 

شبكة  على  األعمال  أنشطة  ممارسة  مشروع 

على  االطالع  ميكن  ذلك،  على  عالوة  اإلنترنت. 

من  بكل  اخلاصة  للبيانات  الزمنية  السالسل 

ً من  املؤشرات والبلدان على املوقع اإللكتروني، بدءا

السنة األولى التي جرى فيها إدراج هذا املؤشر أو 

قابلة  زمنية  سلسلة  وإلتاحة  التقرير.  في  البلد 

حساب  كذلك  يتم  البحث،  ألغراض  للمقارنة 

بعني  لألخذ  عكسي  بشكل  البيانات  مجموعة 

تنقيحات  وأية  املنهجية،  في  التغييرات  االعتبار 

املوقع  ويتيح  للتصحيحات.  نتيجة  البيانات  في 

األصلية  البيانات  مجموعات  كافة  اإللكتروني 

املستخدمة في أوراق املعلومات األساسية. 

اخلاصة  املعلومات  على  االطالع  وميكن 

اإللكتروني  املوقع  على  البيانات  بتصحيحات 

للمشروع على شبكة اإلنترنت (انظر أيضاً قسم 

إجراءات  تتيح  كما  البيانات).  على  مالحظات 

بالشفافية للجميع إمكانية  املتسمة  الشكاوى 

وفي  املنشورة.  البيانات  على  باعتراضات  التقدم 

البيانات،  من  التحقق  بعد  أخطاء  أية  ثبوت  حال 

يجرى تصحيحها على وجه السرعة. 
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1 عام  عرض   

عرض عام 

1-1 اجلدول 

البلدان العشرة التي قامت بأكبر عدد من اإلصالحات في 2008/2007

تصفية النشاط 
التجاري إنفاذ العقود

التجارة عبر 
احلدود دفع الضرائب

حماية 
املستثمرين

احلصول على 
االئتمان تسجيل امللكية

توظيف 
العاملني

استخراج 
تراخيص البناء

بدء النشاط 
التجاري البلد

� � � � � � � أذربيجان

� � � � ألبانيا

� � � جمهورية قيرغيز

� � � � � � بيالروس

� � � السنغال

� � � � بوركينا فاصو

� � � بوتسوانا

� � � � � كولومبيا

� � � � اجلمهورية الدومينيكية

� � � � � � مصر

مالحظة: يتم ترتيب البلدان على أساس عدد اإلصالحات وأثرها. أوالً، يختار تقرير ممارسة أنشطة األعمال البلدان التي نفذت إصالحات كان من شأنها تسهيل ممارسة أنشطة األعمال في 3 أو أكثر من ااالت التي يغطيها التقرير. ثانياً، يرتب التقرير 
ن، ارتفع ترتيب البلد القائم باإلصالح.  هذه البلدان على أساس حتسنها في الترتيب عن السنة السابقة بالنسبة لسهولة ممارسة أنشطة األعمال فيها. وكلما ازداد مقدار التحسّ

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

منطقة  رت  تصدّ التوالي،  على  اخلامس  للعام 
على  العالم  الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا 
ممارسة  تقرير  يتناولها  التي  اإلصالحات  صعيد 
إذ نفذ ستة وعشرون من بلدان  أنشطة األعمال، 
 69 مجموعه  ما  والعشرين  الثمانية  املنطقة 
األعمال،  أنشطة  ممارسة  تقرير  ويتتبع  إصالحاً. 
تبسيط  تستهدف  التي  اإلصالحات   ،2004 منذ 
بأنشطة  اخلاصة  والقوانني  احلكومية  اإلجراءات 
وإتاحة  امللكية،  حقوق  وتقوية  التجارية،  األعمال 
العقود، وذلك  وإنفاذ  االئتمان،  فرص احلصول على 
عشر  على  عنها  الناجم  األثر  قياس  خالل  من 
مجموعات من املؤشرات.1 وجرى رصد حوالي 1000 
املؤشرات. وشكلت  على هذه  أثر  لها  كان  إصالحٍ 
أوروبا  منطقة  بلدان  شهدتها  التي  اإلصالحات 

الشرقية وآسيا الوسطى ثلث هذه اإلصالحات.
وآسيا  الشرقية  أوروبا  منطقة  وجتاوزت 
واحمليط  آسيا  شرق  منطقة   2007 في  الوسطى 
الهادئ من حيث متوسط سهولة ممارسة أنشطة 

العام  هذا  مركزها  على  وحافظت  ـ  األعمال 
وهي  ـ  بلدانها  من  أربعة  وجاءت   .(1-1 (الشكل 
جورجيا، وإستونيا، وليتوانيا، والتفياـ  ضمن أفضل 
ً في الترتيب العام لتقرير ممارسة أنشطة  30 بلدا

األعمال. 
إال أن ترتيب املراكز في املؤشر العام لسهولة 
كلها.  القصة  يحكي  ال  األعمال  أنشطة  ممارسة 
العوامل  كافة  باالعتبار  يأخذ  ال  املؤشر  فهذا 
ـ  األعمال  أنشطة  ملمارسة  بالنسبة  املهمة 
املثال: أوضاع االقتصاد الكلي،  ومنها على سبيل 
أو حالة مرافق البنية األساسية، أو املهارات التي 
ن  تتمتع بها القوى العاملة أو األمن. بيد أن التحسّ
الذي يطرأ على ترتيب بلد ما يشير إلى أن حكومة 
أكثر  إجرائية  بيئة  خلق  على  تعمل  البلد  ذلك 
وفي  التجارية.  األعمال  منشآت  لعمل  مالءمة 
يواصل  الوسطى،  وآسيا  الشرقية  أوروبا  منطقة 
الثانية،  وللمرة  ـ  القيام بذلك  البلدان  الكثير من 
البلدان  قائمة  على  املنطقة  بلدان  بعض  تهيمن 

تقرير  في  اإلصالحات  من  عدد  بأكبر  قامت  التي 
أما   .2008/2007 في  األعمال  أنشطة  ممارسة 
اإلصالحات  انتقال  في  فيتمثل  العام  هذا  اجلديد 
مع  وذلك  الشرق،  باجتاه  املنطقة  تشهدها  التي 
العشرة  البلدان  قائمة  إلى  بلدان جدد   4 انضمام 
وهي:  اإلصالحات،  من  عدد  بأكبر  قامت  التي 
وبيالروس  قيرغيز،  وجمهورية  وألبانيا،  أذربيجان، 

(اجلدول 1-1). 
وهناك الكثير من البلدان األخرى التي سارت 
قام  العالم،  مستوى  فعلى  اإلصالح.  درب  على 
تسهيل  إلى  أدى  إصالحاً   239 بتنفيذ   ً بلدا  113
يونيو/ بني  الفترة  خالل  األعمال  أنشطة  ممارسة 

أكبر  هو  وهذا   .2008 ويونيو/حزيران   2007 حزيران 
عدد من اإلصالحات يجري تسجيله في عام واحد 
وفي  األعمال.  أنشطة  ممارسة  مشروع  بدء  منذ 
العام املاضي، ركزت البلدان القائمة باإلصالح على 
(تأسيس  التجاري  النشاط  بدء  إجراءات  تسهيل 
وتبسيط  الضريبية،  األعباء  وتخفيف  الشركات)، 
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90

81
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27
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الشكل 1-1

أي املناطق لديها بعض اإلجراءات احلكومية األكثر مالءمة ألنشطة األعمال التجارية؟
ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة األعمال في تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2009 (181-1)

كل خط يشير إلى ترتيب متوسط الرتب
بلد واحد في املنطقة

 البلدان املرتفعة الدخل
 األعضاء في منظمة
 التعاون والتنمية في
 امليدان االقتصادي

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

 أوروباالشرقية وآسيا
الوسطى

 شرق آسيا واحمليط
الهادئ

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

 أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء
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اإلجراءات احلكومية املتعلقة باالستيراد والتصدير، 
وحتسني أنظمة املعلومات االئتمانية. 

األكبر  الزيادة  فإن  املناطق،  مستوى  وعلى 
في وتيرة اإلصالح كانت من نصيب منطقة شرق 
إصالحات،  بتنفيذ  بلدانها  ثلثا  قام  حيث  آسيا، 
العام  في  عددها  نصف  من  أقل  مقابل  وذلك 
الشرق  منطقة  وحافظت   .(2-1 (الشكل  املاضي 
التصاعدي  االجتاه  على  أفريقيا  وشمال  األوسط 
لإلصالحات التي تقوم بها، حيث قام ثلثا بلدانها 
رفت  بتنفيذ إصالحات. وفي املنطقة ذاتها التي عُ
دخول  دون  حتول  التي  حواجزها  بكثرة  يوم  ذات 
واليمن  تونس  هما  ـ  اثنان  بلدان  ألغى  أسواقها، 
الالزم  املال  لرأس  األدنى  باحلد  املتعلق  الشرط  ـ 
األردن ذلك  بينما خفضت  التجاري،  النشاط  لبدء 

الشرط من 30 ألف دينار أردني إلى 1000 دينار. 
وحافظت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء كذلك 
حيث  فيها،  لإلصالحات  التصاعدي  االجتاه  على 
أكثر  وهو  إصالحاً،   58 مجموعه  ما   ً بلدا  28 نفذ 
ممارسة  تقرير  بدأ  أن  منذ  سنة  أي  في  نُفذ  مما 
ر  وتصدّ اإلصالحات.  تتبع  في  األعمال  أنشطة 
مسيرة اإلصالح اثنان من بلدان غرب أفريقيا، هما 
الالتينية،  أمريكا  وفي  فاصو.  وبوركينا  السنغال 
األكثر  الدومينيكية  واجلمهورية  كولومبيا  كانت 
املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  وشهدت  نشاطاً. 
األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
كانت  وكذلك  اإلصالحات.  في   ً تباطؤا االقتصادي 

احلال بالنسبة ملنطقة جنوب آسيا.
قائمة  طليعة  في  أذربيجان  جاءت  وقد 
اإلصالحات  من  عدد  بأكبر  قامت  التي  البلدان 
الواحد  الشباك  نظام  بدأ  حيث   ،2008/2007 في 
إلجراءات  بالنسبة  العمل  في   (one-stop shop)
تأسيس الشركات في يناير/كانون الثاني 2008، مما 
اإلجراءات  وعدد  والتكلفة  الوقت  اختصار  إلى  أدى 
ِثر ذلك،  إ الالزمة لبدء النشاط إلى النصف. وعلى 
بواقع  األعمال  منشآت  تسجيل  نسبة  ارتفعت 
40 في املائة خالل األشهر الستة األولى من بداية 
عمله. كما أدت التعديالت التي جرى إدخالها على 
احلكومية  اإلجراءات  زيادة مرونة  إلى  العمل  قانون 
خالل  من  وذلك  العمالة،  بتوظيف  املتعلقة 
الزمنية  املدة  محددة  عقود  باستخدام  السماح 
وظائف مستمرة، وتخفيف القيود املفروضة على 
توزيع  إعادة  إلى  احلاجة  وإلغاء  العمل،  ساعات 
الزائدة.  العمالة  املوظفني في حال االستغناء عن 
امللكية  نقل  إجراءات  استيفاء  اآلن  باإلمكان  وبات 
خالل 11 يوماً ـ مقابل 61 يوماً في السابق ـ ويرجع 
الفضل في ذلك إلى إنشاء سجل امللكية املوحد 

اخلاصة باألراضي واملعامالت العقارية. 
ألغت  فقد  األمر.  في  ما  كل  ذلك  وليس 
للقروض  األدنى  باحلد  املتعلق  الشرط  أذربيجان 
 1100 والبالغ  بشأنها  بيانات  جتميع  يتم  التي 
دوالر أمريكي في سجل االئتمان، مما أدى إلى زيادة 
الضعف.  من  بأكثر  املشمولني  املقترضني  عدد 

يتمتعون بحماية  األقلية  وبات مساهمو حصص 
على  إدخالها  جرى  التي  التعديالت  بفضل  أكبر 
القانون املدني، واإلجراءات احلكومية اجلديدة التي 
العالقة.  ذوي  األطراف  إصدارها بشأن معامالت  مت 
الشتراطات  خاضعة  املعامالت  تلك  وأصبحت 
الرقابة،  لس  اإلفصاح  خص  فيما  صرامة  أكثر 
لزاماً  أصبح  ذلك،  على  عالوة  السنوية.  والتقارير 
من  أي  في  الضالعة  ـ  املعنية  األطراف  على 
الضرر  تلحق  التي  العالقة  ذوي  األطراف  معامالت 
بالشركة ـ جبر الضرر والتعويض عن أية خسائر، 
ناهيك عن سداد كافة األرباح الشخصية القائمة 

نتيجة لتلك املعاملة. 
ويستفيد ممولو الضرائب (املكلفون ضريبياً) 
اإلقرارات  تقدمي  إمكانية  من  حالياً  أذربيجان  في 
اإلنترنت،  طريق  عن  الضرائب  وسداد  الضريبية 
أكثر من 500 ساعة سنوياً في  توفير  إلى  أدى  مما 
إنشاء  وساعد  الورقية.  املعامالت  من  املتوسط 
تسريع  على  باكو  في  جديدة  اقتصادية  محكمة 
إنفاذ العقود. ومع ازدياد عدد القضاة الذين ينظرون 
القضايا التجارية من 5 إلى 9 قضاة، جرى اختصار 
بواقع  قضية  أية  لتسوية  الالزم  الوقت  متوسط 

30 يوماً. 
قيامها  بفضل  الثاني  املركز  ألبانيا  وحتتل 
التي  ااالت  من  أربعة  في  إصالحات  بتنفيذ 
يقيسها تقرير ممارسة أنشطة األعمال. فقد أدى 
حماية  سبل  تقوية  إلى  للشركات  جديد  قانون 
د  حقوق املساهمني املالكني حلصص األقلية. وشدّ
واإلفصاح  املوافقات  اشتراطات  على  القانون  هذا 
ذوي  األطراف  مبعامالت  املتعلقة  املعلومات  عن 
أعضاء  واجبات  األولى  للمرة  حدد  كما  العالقة، 
سبل  من  املزيد  أيضاً  وأدخل  اإلدارة.  مجالس 
في حال تسببت  التماسها  التي ميكن  االنتصاف 
إحلاق  في  العالقة  ذوي  األطراف  معامالت  إحدى 
الضرر بالشركة. وسهلت ألبانيا إجراءات تأسيس 
في  التجاري  التسجيل  إلغاء  من خالل  الشركات 
وميكن  الواحد.  الشباك  نظام  وإنشاء  احملاكم، 
للشركات اليوم بدء نشاطها التجاري خالل 8 أيام 
مقابل أكثر من شهر في املاضي. وبدأ أول سجل 
ائتماني في البالد مزاولة أعماله. وأدت اإلصالحات 
الضريبية إلى تخفيض سعر الضريبة على أرباح 

الشركات إلى 10 في املائة.

أفريقيا ـ مزيد من اإلصالحات أكثر من أيّ
وقت مضى

اإلصالحات  من   ً عددا األفريقية  البلدان  نفذت 
في  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يتناولها  التي 
من  أي  في  املنطقة  تشهده  لم   2008/2007
وجاءت  التقرير.  تناولها  التي  السابقة  السنوات 
البلدان العشرة  ثالثة بلدان أفريقية ضمن قائمة 
وهي:  اإلصالحات،  من  عدد  بأكبر  قامت  التي 
السنغال، وبوركينا فاصو، وبوتسوانا. كما شهدت 

الشكل 2-1

إصالحات  ر  تتصدّ الوسطى  وآسيا  أوروبا  شرق  بلدان 
ممارسة أنشطة األعمال

تسهيل  إلى  أدى   ً واحدا إصالحاً  األقل  على  نفذت  التي  البلدان  نسبة 

ممارسة أنشطة األعمال في السنوات اخلمس املاضية (%) 

 (DB) حسب سنوات صدور تقارير ممارسة أنشطة األعمال

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
(ً (28 بلدا

شرق آسيا واحمليط الهادئ
(ً (24 بلدا

أفريقيا جنوب الصحراء
(ً (46 بلدا

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
(ً (32 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل األعضاء في منظمة التعاون 
والتنمية في امليدان االقتصادي

(ً (24 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
(ً (19 بلدا

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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2-1 اجلدول 

البلدان التي نفذت أكبر عدد من اإلصالحات في 
2008/2007 حسب مجموعة املؤشرات

اليمن بدء النشاط التجاري

جمهورية قيرغيز استخراج تراخيص البناء 

بوركينا فاصو توظيف العاملني

بيالروس تسجيل امللكية

كمبوديا احلصول على االئتمان

ألبانيا حماية املستثمرين

الدومينيكية اجلمهورية  دفع الضرائب

السنغال التجارة عبر احلدود

موزامبيق إنفاذ العقود

بولندا تصفية النشاط التجاري

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

ليبريا،  هي  ـ  صراعات  من  خارجة  بلدان  ثالثة 
اإلصالحات  وتيرة  تسريع  ـ  وسيراليون  ورواندا، 
املُنفذة بها (الشكل 1-3). واستمرت موريشيوس، 
مالءمةً  احلكومية  اإلجراءات  بأكثر  تتمتع  التي 
اإلصالح،  درب  على  املضي  في  التجارية،  لألعمال 
ً على قائمة  وانضمت هذا العام إلى أفضل 25 بلدا

سهولة ممارسة أنشطة األعمال.
ويأتي هذا التركيز على اإلصالح بعد سنوات 
أفريقيا،  في  القياسي  االقتصادي  النمو  من  عدة 
في   6 حوالي  السنوي  النمو  متوسط  بلغ  حيث 
وذلك بفضل  السنني،  األخير من  قد  العِ املائة في 
ترسيخ  وزيادة  الكلي  االقتصاد  أوضاع  ن  حتسّ
الفرص  تزايد  ومع  القارة.  هذه  ربوع  في  السالم 
تفرضها  التي  للقيود  التصدي  بات  االقتصادية، 
اإلجراءات احلكومية على مؤسسات األعمال أكثر 
إحلاحاً في الوقت احلاضر، ويتزايد تركيز احلكومات 
البلدان  وتدرك  القيود.  تلك  تقليص  على  حالياً 
القائمة باإلصالح أن زيادة النشاط االقتصادي في 
القطاع الرسمي عن طريق زيادة إنشاء مؤسسات 
األعمال التجارية وخلق فرص العمل تشكل أكثر 

الطرق الواعدة للحد من الفقر.2 
مكاسب  جني  على  مثال  هي  ورواندا 
السالم وسياسات االقتصاد الكلي اجليدة، إذ تأتي 
اإلجراءات  إصالح  في  نشاطاً  األكثر  البلدان  ضمن 
احلكومية املنظمة لألعمال التجارية على مستوى 
قد. وفي 2001، طبقت رواندا  العالم خالل هذا العِ
قانوناً  اإلعمار،  إلعادة  الوطني  البرنامج  إطار  في 
ً للعمل. وفي 2002، بدأت في إصالح أنظمة  جديدا
تسجيل صكوك امللكية. وفي 2004، شرع القائمون 
باإلصالح في تبسيط اإلجراءات اجلمركية، وحتسني 
في  وواصلت  احملاكم.  وإصالح  االئتماني،  السجل 
واألنظمة  امللكية  تسجيل  أنظمة  إصالح   2007
اجلمركية. ولكن تنفيذ بعض اإلصالحات استغرق 
وقتاً أكثر مما كان متوقعاً. فعلى سبيل املثال، رغم 
أجهزتها  في  إصالحات  تطبيق  في  شرعت  أنها 
القوانني  يتم سن  لم  أنه  إال  القضائية في 2001، 

الضرورية فيها، ولم تبدأ احملاكم التجارية اجلديدة 
أعمالها إال في 3.2008 

وركزت معظم البلدان القائمة باإلصالح في 
الشركات  تأسيس  إجراءات  تسهيل  على  أفريقيا 
ومازال  والتصدير.  االستيراد  تكاليف  وتخفيض 
هناك الكثير مما ينبغي عمله. فأصحاب املشاريع 
األعباء  من  املزيد  يواجهون  مازالوا  أفريقيا  في 
مستوى  ضعف  عن  ناهيك  واإلدارية،  اإلجرائية 
حماية حقوق امللكية وحقوق املستثمرين مقارنة 
في  األخرى  املناطق  من  أي  في  املشاريع  بأصحاب 
اإلصالح  فإن  اإليجابي،  الصعيد  على  أما  العالم. 
ـ  واألوضاع  الظروف  هذه  ظل  في  ـ  سيبعث 
برسالة قوية عن التزام احلكومات املعنية بسالمة 
إلى  بالتالي  سيؤدي  مما  وسياساتها،  مؤسساتها 

حفز اهتمام املستثمرين. 
 

تسهيل دخول منشآت األعمال إلى السوق ـ
مرة أخرى هو اإلصالح األكثر شيوعاً

اإلصالح  التجاري  النشاط  بدء  تسهيل  مازال 
يتناولها  التي  اإلصالحات  بني  من  شيوعاً  األكثر 
 ،2008/2007 في  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير 
إجراءات  بتبسيط   ً بلدا وأربعون  تسعة  قام  حيث 
الالزمة  التكاليف  وبتخفيض  الشركات،  تأسيس 
بني  من  هي  البلدان  وهذه   .(4-1 (الشكل  لذلك 
ً ـ أي أكثر من نصف بلدان العالم ـ التي  115 بلدا
نفذت إصالحات في هذا اال على مدى السنوات 
األكثر  الثانية  اإلصالحات  ومتثلت  املاضية.  اخلمس 
وإدارتها.  الضريبية  الهياكل  تبسيط  في  شيوعاً 
في  التجارة  تسهيل  مجال  في  اإلصالحات  وتأتي 
هذه،  الثالثة  ااالت  من  كل  وفي  الثالثة.  املرتبة 
مازال هناك الكثير مما ميكن القيام به على صعيد 

اإلصالحات اإلدارية. 
صعوبة  أكثر  اإلصالحات  تكون  أن  وميكن 
تستلزم  كانت  إذا  خاصة  األخرى،  ااالت  في 
إذا كانت تنطوي على  أو  إحداث تغييرات قانونية، 
لم  أنه  ذلك  ومثال  صعبة.  سياسية  مفاضالت 

ً فقط.  يقم بإصالح أجهزته القضائية إال 12 بلدا
على  تعديالت  بإدخال  بلدان  سبعة  قامت  بينما 
قوانينها اخلاصة بالضمانات أو املعامالت املكفولة 
بضمانات. وأدخلت ستة بلدان تعديالت على لوائح 
زيادة مرونتها؛ بيد أن تسعة  العمل لديها بغرض 
اللوائح  تلك  جلعل  تعديالت  إدخال  فضلت  بلدان 

أكثر صرامة. 
األكثر جذرية،  الثالثة  يلي اإلصالحات  وفيما 
التي أحدثت أكبر التحسينات في مؤشرات ممارسة 

أنشطة األعمال (اجلدول 2-1):
زيادة سبل حماية املستثمرين في ألبانيا  •
تسهيل بدء النشاط التجاري في اليمن  •

اجلمهورية  في  الضريبي  النظام  •  إصالح 
الدومينيكية

 
تواصل اإلصالحات في البلدان األفضل أداءً 

املؤشر  قمة  على  تتربع  سنغافورة  مازالت 
العام لسهولة ممارسة أنشطة األعمال، تليها في 
الترتيب نيوزيلندا، ثم الواليات املتحدة وهونغ كونغ 
مازالت  اإلصالح  وعملية   .(3-1 (اجلدول  (الصني) 
البلدان  بني  من  خمسة  نفذت  فقد  مستمرة. 
على  أثر  لها  كان  إصالحات  األفضل  العشرة 
مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال في 2008/2007. 
اخلاصة  خدماتها  تبسيط  سنغافورة  وواصلت 
اإلنترنت.  عبر  الشركات  تأسيس  طلبات  بتقدمي 
شبكة  على   ً واحدا إجراءً  نيوزيلندا  وطبقت 
وخفضت  الشركات،  لتأسيس  بالنسبة  اإلنترنت 
سعر الضريبة على أرباح الشركات، ونفذت قانوناً 
فقد  (الصني)،  كونغ  هونغ  أما  لإلعسار.   ً جديدا
قامت بتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء 
استخراج  لنظام  نطاقاً  أوسع  إصالح  إطار  في 
إصالحات  الدامنرك  وطبقت  فيها.  التراخيص 
ضريبية. وتتطلب اآلن عملية بدء النشاط التجاري 

ً فقط.  في تورنتو بكندا إجراءً واحدا
اإلصالح.  عملية  تواصل  في  باملرة  غرابة  وال 
املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  من  العديد  قام  فقد 
اإلجراءات  إصالح  على  املؤسسي  الطابع  بإضفاء 
برامج تستهدف بشكل  أنشأت  احلكومية، حيث 

الشكل 3-1

من قام بأكثر عدد من اإلصالحات في أفريقيا في 2008/2007؟ 
ن في ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة األعمال في تقريري ممارسة أنشطة األعمال 2008 و2009  التحسّ

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

بوتسوانا
52 إلى 38 

3 إصالحات 

موريشيوس
29 إلى 24 

3 إصالحات 

رواندا
148 إلى 139 

4 إصالحات 

السنغال
168 إلى 149 

3 إصالحات 

مدغشقر
151 إلى 144 

4 إصالحات 

ليبريا
167 إلى 157 

4 إصالحات 

بوركينا فاصو
164 إلى 148 

4 إصالحات 

سيراليون
163 إلى 156 

4 إصالحات 
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الشكل 4-1

239 إصالحاً سهل ممارسة أنشطة األعمال ـ بينما أدى 26 إصالحاً إلى زيادة الصعوبات أمام ممارسة أنشطة األعمال في 2008/2007 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

 إصالحات سهلت
 ممارسة أنشطة

األعمال

 إصالحات أدت إلى زيادة
 الصعوبات أمام ممارسة

أنشطة األعمال

ألبانيا
أنغوال

أذربيجان
بنغالديش
بيالروس
بوتسوانا
بلغاريا
كندا

كولومبيا
كوستاريكا

اجلمهورية التشيكية
اجلمهورية الدومينيكية

مصر
السلفادور

جورجيا
غانا

اليونان
هنغاريا
إيطاليا
األردن
كينيا

جمهورية قيرغيز
لبنان

ليسوتو
ليبريا

 جمهورية مقدونيا
يوغوسالفية السابقة

مدغشقر
ماليزيا

موريتانيا
موريشيوس

مولدوفا
ناميبيا

نيوزيلندا
عمان
بنما

اململكة العربية السعودية
السنغال
سيراليون
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا

جنوب أفريقيا
سوريا
تونغا
تونس

أوروغواي
الضفة الغربية وقطاع غزة

اليمن
زامبيا

بدء النشاط التجاري

إندونيسيا
سويسرا

أنغوال
أرمينيا
بيالروس

البوسنة والهرسك
بوركينا فاصو

كولومبيا
كرواتيا
مصر

هونغ كونغ، الصني
جامايكا

جمهورية قيرغيز
ليبريا

موريتانيا
البرتغال

رواندا
سيراليون
سنغافورة

تونغا

استخراج تراخيص البناء

بنن
بلغاريا
فيجي

اجلبل األسود
صربيا

طاجيكستان
أوكرانيا

الضفة الغربية وقطاع غزة
زمبابوي

األرجنتني
أذربيجان

بوركينا فاصو
اجلمهورية التشيكية

موزامبيق
سلوفينيا

توظيف العاملني

الرأس األخضر
الصني
فيجي
غامبيا
إيطاليا

كازاخستان
كوريا

السويد
اململكة املتحدة

أذربيجان
بنغالديش
بيالروس

البوسنة والهرسك
بوركينا فاصو

جمهورية الكونغو
اجلمهورية الدومينيكية

مصر
جورجيا
هنغاريا
جامايكا

كازاخستان
التفيا

ليتوانيا
 جمهورية مقدونيا يوغوسالفية

السابقة
مدغشقر

موريشيوس
رواندا

اململكة العربية السعودية
السنغال

صربيا
سيراليون

تايلند
زامبيا

تسجيل امللكية

ألبانيا
أذربيجان
بيالروس
كمبوديا

الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد
الصني

جمهورية الكونغو
مصر

غينيا االستوائية
فنلندا
غابون

جورجيا
غواتيماال
إندونيسيا

كازاخستان
ليبريا

 جمهورية مقدونيا يوغوسالفية
السابقة

موريشيوس
مولدوفا

اجلبل األسود
املغرب

سري النكا
تايوان، الصني

تونس
أوكرانيا

اإلمارات العربية املتحدة
أوزبكستان

فانواتو
فييتنام

الضفة الغربية وقطاع غزة

احلصول على االئتمان
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12

36

34

12

16

ألبانيا
أذربيجان
بوتسوانا

مصر
اليونان

جمهورية قيرغيز
اململكة العربية السعودية

سلوفينيا
طاجيكستان

تايلند
تونس
تركيا

حماية املستثمرين

ألبانيا
أنتيغوا وبربودا

أذربيجان
بيالروس

البوسنة والهرسك
بلغاريا

بوركينا فاصو
كندا

الصني
كولومبيا

كوت ديفوار
اجلمهورية التشيكية

الدامنرك
اجلمهورية الدومينيكية

فرنسا
جورجيا
أملانيا

اليونان
هندوراس
إيطاليا

 جمهورية مقدونيا
يوغوسالفية السابقة

مدغشقر
ماليزيا

املكسيك
منغوليا
املغرب

موزامبيق
نيوزيلندا
ساموا

جنوب أفريقيا
سانت فنسنت وجزر غرينادين

تايلند
تونس

أوكرانيا
أوروغواي

زامبيا

دفع الضرائب

بوتسوانا
فنزويال

بيالروس
بنن

بوتسوانا
البرازيل

كولومبيا
كرواتيا
جيبوتي

اجلمهورية الدومينيكية
إكوادور
مصر

السلفادور
إريتريا
فرنسا
هايتي

هندوراس
الهند
كينيا
كوريا
ليبريا

 جمهورية مقدونيا
يوغوسالفية السابقة

مدغشقر
مالي

منغوليا
املغرب
نيجيريا

باالو
الفلبني
رواندا

السنغال
سيراليون

سوريا
تايلند

أوكرانيا
أوروغواي

التجارة عبر احلدود

غينيا االستوائية
غابون
تونس

أرمينيا
النمسا
أذربيجان
بلجيكا

بوتان
بلغاريا
الصني

 جمهورية مقدونيا
يوغوسالفية السابقة

موزامبيق
البرتغال
رومانيا
رواندا

إنفاذ العقود

البوسنة والهرسك
بلغاريا

كمبوديا
كولومبيا

اجلمهورية التشيكية
فنلندا
أملانيا

اليونان
هونغ كونغ، الصني

التفيا
املكسيك
نيوزيلندا

بولندا
البرتغال

اململكة العربية السعودية
سانت فنسنت وجزر غرينادين

تصفية النشاط التجاري

بوليفيا

5 عام  عرض   
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البلد

الترتيب 
العام لسنة 

2008

الترتيب 
العام لسنة 

2009

سنغافورة 1 1
نيوزيلندا 2 2

الواليات املتحدة 3 3
هونغ كونغ، الصني 4 4

الدامنرك 5 5
اململكة املتحدة 6 6

أيرلندا 7 7
كندا 8 8

أستراليا 10 9
النرويج 9 10

آيسلندا 11 11
اليابان 12 12
تايلند 19 13
فنلندا 13 14

جورجيا 21 15
اململكة العربية السعودية 24 16

السويد 14 17
البحرين 17 18
بلجيكا 16 19
ماليزيا 25 20

سويسرا 15 21
إستونيا 18 22

كوريا 22 23
موريشيوس 29 24

أملانيا 20 25
هولندا 27 26

النمسا 23 27
ليتوانيا 28 28

التفيا 26 29
إسرائيل 30 30

فرنسا 32 31
جنوب أفريقيا 35 32

أذربيجان 97 33
سانت لوسيا 33 34

بورتو ريكو 31 35
سلوفاكيا 37 36

قطر 38 37
بوتسوانا 52 38

فيجي 34 39
شيلي 36 40

هنغاريا 50 41
أنتيغوا وبربودا 40 42

تونغا 39 43
أرمينيا 41 44
بلغاريا 44 45

اإلمارات العربية املتحدة 54 46
رومانيا 47 47

البرتغال 43 48
إسبانيا 46 49

لكسمبورغ 45 50
ناميبيا 48 51

الكويت 49 52
كولومبيا 66 53
سلوفينيا 64 54

جزر البهاما 51 55
املكسيك 42 56

مان سلطنة عُ 57 57
منغوليا 55 58

تركيا 60 59
فانواتو 67 60

تايوان، الصني 58 61

البلد

الترتيب 
العام لسنة 

2008

الترتيب 
العام لسنة 

2009

بيرو 53  62 

جامايكا 62 63
ساموا 56 64

إيطاليا 59 65
سانت فنسنت وجزر غرينادين 61 66

سانت كيتس ونيفس 63 67
جمهورية قيرغيز 99 68

ملديف 68 69
كازاخستان 80 70

 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
 السابقة

79 71

السلفادور 77 72
تونس 81 73

دومينيكا 70 74
التشيكية اجلمهورية  65 75

بولندا 72 76
باكستان 74 77

بليز 69 78
كيريباتي 75 79

ترينيداد وتوباغو 71 80
بنما 76 81

كينيا 78 82
الصني 90 83
غرينادا 73 84

بيالروس 115 85
ألبانيا 135 86

غانا 82 87
بروناي 83 88

جزر سليمان 85 89
اجلبل األسود 84 90

باالو 88 91
فييتنام 87 92

جزر مارشال 86 93
صربيا 91 94

بابوا غينيا اجلديدة 89 95
اليونان 106 96

الدومينيكية اجلمهورية  110 97
اليمن 123 98
لبنان 98 99
زامبيا 101 100
األردن 94 101

سري النكا 103 102
مولدوفا 92 103

سيشيل 93 104
غيانا 95 105

كرواتيا 107 106
نيكاراغوا 96 107
سوازيلند 100 108
أوروغواي 113 109

بنغالديش 104 110
أوغندا 105 111

غواتيماال 116 112
األرجنتني 102 113

مصر 125 114
باراغواي 108 115

إثيوبيا 109 116
كوستاريكا 118 117

نيجيريا 114 118
البوسنة والهرسك 117 119

االحتاد الروسي 112 120
نيبال 111 121

البلد

الترتيب 
العام لسنة 

2008

الترتيب 
العام لسنة 

2009

الهند 120 122
ليسوتو 119 123

بوتان 122 124
البرازيل 126 125

ميكرونيزيا 121 126
تنزانيا 124 127
املغرب 129 128

إندونيسيا 127 129
غامبيا 128 130

الضفة الغربية وقطاع غزة 132 131
اجلزائر 130 132

هندوراس 134 133
مالوي 131 134

كمبوديا 150 135
إكوادور 133 136
سوريا 140 137

أوزبكستان 145 138
رواندا 148 139

الفلبني 136 140
موزامبيق 139 141

إيران 138 142
الرأس األخضر 137 143

مدغشقر 151 144
أوكرانيا 144 145

سورينام 141 146
السودان 142 147

بوركينا فاصو 164 148
السنغال 168 149

بوليفيا 149 150
غابون 143 151
العراق 146 152

جيبوتي 153 153
هايتي 147 154

جزر القمر 152 155
سيراليون 163 156

ليبريا 167 157
زمبابوي 154 158

طاجيكستان 156 159
موريتانيا 166 160

كوت ديفوار 155 161
أفغانستان 161 162

توغو 159 163
الكاميرون 158 164

 جمهورية الو الدميقراطية
الشعبية

162 165

مالي 160 166
غينيا االستوائية 165 167

أنغوال 169 168
بنن 157 169
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7 عام  عرض   

منهجي، احلد من اإلجراءات البيروقراطية. وتشمل 
-“Be the Smart Reg  األمثلة على ذلك: برنامج

 “Simplex” في هونغ كونغ (الصني)، وبرنامج lator”
-“Better Regulation Exe  في البرتغال، وبرنامج

في   “Actal” وبرنامج  املتحدة،  اململكة  في   utive”
ولتحديد  بلجيكا.  في   “Kafka” وبرنامج  هولندا، 
بشكل  البلدان  تلك  حكومات  تقوم  األولويات، 
حول  األعمال  منشآت  على  أسئلة  بطرح  دوري 
أصلحت  مثالً،  اإلصالح.  تستوجب  التي  اجلوانب 
أن  بعد  األعمال  منشآت  تسجيل  نظام  بلجيكا 
ذكرت 2600 منشأة أعمال أن نظام التسجيل هذا 
بدء  وكان   .2003 في  رئيسية  مشكلة  ميثل  كان 
إجراءات   7 السابق  في  يتطلب  التجاري  النشاط 
فإن  اليوم،  أما  اثنني.  شهرين  حوالي  ويستغرق 
األمر ال يتطلب سوى 3 إجراءات، وال يستغرق سوى 
تسجيل  نسبة  ارتفعت  لذلك،  ونتيجة  أيام.   4
منشآت األعمال اجلديدة بواقع 30 في املائة خالل 
عامني. وفي البرتغال، برزت 86 مبادرة من بني 257 
مبادرة لبرنامج ”Simplex“ نتيجة للمناقشات مع 

منشآت األعمال. 
يساعد تبسيط اإلجراءات احلكومية منشآت 
األعمال واحلكومات على حد سواء. ففي البرتغال، 
 “On the spot” أدى إصالح نظام التسجيل الفوري
األعمال  أصحاب  على  يوم  ألف   230 توفير  إلى 
سنوياً من وقت االنتظار.4 كما أدت هذه اإلصالحات 
وقدرت  للحكومة.  بالنسبة  األموال  توفير  إلى 
الذي  السنوي  اإلداري  العبء  املتحدة  اململكة 
حتملته منشآت األعمال التجارية مببلغ 13.7 مليار 
التخفيف  شأن  ومن   .2005 في  إسترليني  جنيه 
من تلك األعباء أن يتيح ملنشآت األعمال التجارية 
سرعة،  أكثر  بوتيرة  أعمالها  توسيع  إمكانية 
للحكومات  ميكن  وفورات  حتقيق  إلى  باإلضافة 

استخدامها في تعزيز اخلدمات العامة. 

خمس سنوات من اإلصالحات املتعلقة
مبمارسة أنشطة األعمال 

ما هو العامل األساسي في اإلصالحات اإلجرائية؟ 
ما  فإن  البلدان،  من  للكثير  بالنسبة  االلتزام. 
يورده تقرير ممارسة أنشطة األعمال من إصالحات 
بتحسني  نطاقاً  أوسع  راسخاً  التزاماً  ليعكس 
البلدان  تلك  بني  ومن  املنافسة،  على  قدراتها 
وجورجيا،  أذربيجان،  بانتظام:  باإلصالح  القائمة 
في  السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية 
وفرنسا  الوسطى؛  وآسيا  أوروبا  شرق  منطقة 
املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  بني  من  والبرتغال 
األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
السعودية  العربية  واململكة  ومصر  االقتصادي؛ 
أفريقيا؛  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
والهند في منطقة جنوب آسيا؛ والصني وفييتنام 
وغواتيماال،  وكولومبيا،  آسيا؛  شرق  منطقة  في 
واملكسيك في منطقة أمريكا الالتينية؛ وبوركينا 

ورواندا  وموزامبيق،  وموريشيوس،  وغانا،  فاصو، 
البلدان  تلك  وقامت كل من  أفريقيا.  في منطقة 
بتنفيذ إصالحات في ما ال يقل عن 5 مجاالت من 
تلك التي يتناولها التقرير، ونفذ كل منها بذلك ما 
يصل إلى 22 إصالحاً على مدى السنوات اخلمس 

املاضية. 
ومتثل احلافز لدى العديد من البلدان القائمة 
باإلصالح في تنامي الضغوط التنافسية املتعلقة 
باالنضمام إلى أسواق مشتركة أو اتفاقات جتارية، 
كاالحتاد األوروبي (جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة) أو اتفاق التجارة احلرة بني الواليات املتحدة 
وبلدان أمريكا الوسطى (غواتيماال)، بينما رأت بلدان 
أخرى وجود ضرورة ملحة لتسهيل تنظيم مشاريع 
أو  ومصر)،  وكولومبيا،  (أذربيجان،  احمللية  األعمال 
(موريشيوس  االقتصادية  أنشطتها  لتنويع 
واململكة العربية السعودية). وواجهت بلدان أخرى 
بعد  اقتصاداتها  بناء  بإعادة  تتعلق  شاقة  مهمة 

سنوات من الصراعات التي عصفت بها (رواندا). 
وكانت نقطة البداية لدى الكثير من البلدان 
اآلخرين.  جتارب  من  التعلم  هي  باإلصالح  القائمة 
الهند  إلى  تطلعت  املثال،  سبيل  على  فمصر، 
أما  املعلومات.  تكنولوجيا  حلول  على  للحصول 
قال  وكما  أيرلندا.  بتجربة  فاسترشدت  كولومبيا 
 ،Luis Guillermo Plata الكولومبي،  التجارة  وزير 
”إن األمر ليس كخبز كعكة تتبع خاللها خطوات 
إننا جميعاً مختلفون.  بها. كال.  اخلاصة  الوصفة 
لكن، بوسعنا أخذ أشياء محددة، ودروس أساسية 
بعينها، وتطبيقها، والنظر فيما إذا كانت ناجحة 

في بيئتنا أم ال“. 
الوقت  في  البلدان  من  العديد  ويشكل 
قام  إذ  أخرى.  لبلدان  تذى  حتُ جيدة  أمثلة  الراهن 
املعنيون باإلصالح في أذربيجان مثالً بزيارة كل من 
وطلبت  جتربتهما.  على  لالطالع  والتفيا  جورجيا 
أنغوال احلصول على مساعدة قانونية وفنية على 

أساس منوذج تأسيس الشركات في البرتغال. 
ولم تتوان معظم البلدان النشطة القائمة 
باإلصالح عن االطالع على برامج اإلصالح اخلارجية. 
ً للشركات  ومنذ 2005، سنت جورجيا قانوناً جديدا
عقارياً  سجالً  وأنشأت  اجلمركية،  لإلجراءات  وآخر 
يتطلب  كان  مربكٍ  نظامٍ  محل  ليحل   ً جديدا
ازدواجية املوافقات من هيئات متعددة، كما أنشأت 
أول مكتب للمعلومات االئتمانية في البالد، ونفذت 
إصالحات قضائية واسعة النطاق. أما مصر، فقد 
أدخلت نظام الشباك الواحد فيما يتعلق بإجراءات 
ونفذت  الشركات،  وتأسيس  والتصدير،  االستيراد 
العمل  في  واستمرت  شاملة،  ضريبية  إصالحات 
لت  على حتسني أنظمة معلوماتها االئتمانية، وعدَّ
قواعد اإلدراج (القيد) في بورصة القاهرة. ودعمت 
طريق  عن  املستثمرين  حماية  سبل  كولومبيا 
وتعديل  املعلومات،  عن  اإلفصاح  قواعد  تشديد 
اجلمركية.  اإلجراءات  وإصالح  اإلعسار،  قوانني 

لتأسيس  بالنسبة  الواحد  الشباك  نظام  وشكل 
الشركات مصدر إلهام لبلدان أخرى في املنطقة. 
القائمة  الناشئة  األسواق  بلدان  بني  ومن 
باإلصالح، ركزت الهند على مجاالت التكنولوجيا، 
حيث أدخلت نظام التسجيل اإللكتروني ملنشآت 
الكترونياً  سجالً  واستحدثت  اجلديدة،  األعمال 
إمكانية  وأتاحت  كضمان،  املستخدمة  لألصول 
عن  الرسوم  وتسديد  اجلمارك  استمارات  تقدمي 
طريق اإلنترنت. أما الصني، فقد ركزت على تسهيل 
سبل احلصول على االئتمان. وفي 2006، أتاح إنشاء 
من  ألكثر  ائتمانياً  تاريخاً  جديد  ائتماني  سجل 
340 مليون مواطن للمرة األولى. وأدى قانون جديد 
للشركات إلى خفض احلد األدنى لرأس املال، وإلى 
ع  تقوية سبل حماية املستثمرين. وفي 2007، وسّ
ميكن  التي  األصول  نطاق  اجلديد  امللكية  قانون 
املكسيك  أما  ورهونات.  كضمانات  استخدامها 
من  املستثمرين  حماية  سبل  تقوية  على  فركزت 
حني  في  املالية  لألوراق  جديد  قانون  سن  خالل 
اإلجراءات  من  احلد  إلى  الرامية  جهودها  واصلت 

البيروقراطية على مستوى الواليات. 

اإلصالحات اإلجرائية ـ ما هي املزايا؟

من بني العقارات الواقعة في املناطق احلضرية في 
مصر وعددها 25 مليون عقار، فإن نسبة املسجل 
عام  في  املائة  في   7 على  يزد  لم  منها  رسمياً 
2005. وبعد مرور ستة أشهر على إصالح السجل 
العقاري، ارتفعت نسبة تسجيل صكوك امللكية 
أما بعد إصالحات  املائة.5  بواقع 39 في  والعائدات 
بهندوراس،  تيغوسيغالبا  في  العقاري  السجل 
فقد ارتفعت نسبة طلبات التسجيل التي تلقاها 
مكتب السجل العقاري بواقع 65 في املائة خالل 
الفترة بني شهري يوليو/متوز وديسمبر/كانون األول 

2007، مقابل الفترة نفسها من العام 2006. 
تسجيل  نسبة  ارتفعت  مماثل،  نحو  وعلى 
الشركات اجلديدة بواقع 55 في املائة في جورجيا 
و81 في املائة في اململكة العربية السعودية، على 
لرأس  األدنى  احلد  بخفض  البلدين  هذين  قيام  ِثر  إ

املال الالزم لتأسيس الشركات. 
 ولدى جورجيا اآلن 15 منشأة أعمال مُسجلة 
لكل 100 شخص، وهو عدد مماثل للمعدل السائد 

في بلدان مثل ماليزيا وسنغافورة.
وتبني هذه النتائج األولية أن اإلصالحات تؤدي 
على  وتؤكد  الواقع.  أرض  على  تغيير  إحداث  إلى 
متزايد  عدد  إليها  توصل  التي  االستنتاجاتُ  ذلك 
من الدراسات التي تستخدم بيانات تقرير ممارسة 
أنشطة األعمال في حتليلها ألثر األعباء اإلجرائية 
الرسمي  غير  الطابع  مثل  النتائج،  هذه  على 
والنمو  واإلنتاجية،  العمل،  فرص  وخلق  لالقتصاد، 

االقتصادي، واحلد من الفقر.6
البلدان  أن  البحوث  هذه  عامة، جتد  وبصفة 
تعاني  مرهقة  حكومية  إجراءات  لديها  التي 
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أكبر  رسمية  غير  اقتصادية  قطاعات  وجود  من 
النمو  وتباطؤ  البطالة،  معدالت  وارتفاع  حجماً، 
االقتصادي. وتتيح أحدث البحوث رؤى متبصرة عن 
أثر عمليات اإلصالح. وتورد إحدى الدراسات بعضاً 
من مكاسب تنفيذ اإلصالحات في املكسيك: ازداد 
عدد منشآت األعمال املسجلة بنسبة 6 في املائة 
تقريباً، وارتفع معدل توظيف العاملني بنسبة 2.6 
في املائة، وانخفضت األسعار بنسبة 1 في املائة 
إلى  اجلدد  الداخلني  جانب  من  املنافسة  بفضل 
شأن  من  أن  إلى  أخرى  دراسة  وتخلص  األسواق.7 
الهند  في  العمل  ونظم  لوائح  مرونة  درجة  زيادة 
تخفيض الطابع غير الرسمي للوظائف في قطاع 

التجزئة بواقع الثلث.8 
هذه  أهمية  على  أدل  هناك  ليس  لكن 
اإلصالحات من جتارب األشخاص املتأثرين. فجانيت، 
التي تدير منشأة أعمال إلنتاج السالل في كيغالي 
من  جنني  نساء  منشأتي  ”تضم  تقول:  برواندا، 
يقبع  ونساء  وأرامل،  رواندا،  التي شهدتها  املذابح 
يجلسن  وهن  رؤيتهن  إن  السجون.  في  أزواجهن 
ويزاولن  السالل  هذه  ينسجن  واحد  سقف  حتت 
أنشطة أعمالهن معاً لهو حقاً إجناز هائل... لقد 
بات باستطاعة هؤالء النسوة اآلن معاً أن يكسنب 

قوت يومهن“.9 

حواشي 
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املتعلقة بكفاءة اإلجراءات القضائية في 54 مقاالً، 
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أخوتها،  مع  بالعمل  العملية  حياتها  جوليان  بدأت 

لكنها لم تفتأ تدخر كي تبدأ مشروعاً جتارياً خاصاً بها. 

ثم شرعت في العمل بالتجارة، متنقلة من أوغندا إلى 

كينيا ااورة لشراء بضائع بغرض إعادة بيعها. وتتذكر 

جوليان ذلك فتقول: ”كنت استقل احلافلة طوال الليل 

وأنا واقفة على قدمي طوال الطريق حتى أحصل على 

خصم بنسبة 50 في املائة. كانت غايتي أن أبدأ مشروعاً 

لتجهيز العصائر، وأن يكون لي مصنع حقيقي“. 

املال حتى بدأت  أن توفر لديها ما يكفي من  وما 

حتمل  تستطيع  ال  كانت  وملا  اإلنتاج.  عملية  جوليان 

منتجاتها  تأخذ  أن  عليها  تعني  فقد  النقل،  تكلفة 

الكيميائية  املعامل  أحد  إلى  قدميها  على  تسير  وهي 

”كانت  عليها.  الالزمة  االختبارات  إلجراء  احلكومية 

التي  اليد  عربة  لي  املتاحة  الوحيدة  النقل  وسيلة 

أمتلكها، لقد كنت أنا الشركة بأكملها“. 

واجهتها  التي  الصعوبات  أيضاً  جوليان  وتذكر 

عند تسجيل منشأة أعمالها. ”كان هناك عدد هائل من 

اإلجراءات الالزم استيفاؤها والكثير من اجلهات اتلفة 

التي تعني علي الذهاب إليهاـ  لتقدمي طلب احلصول على 

رقم السجل التجاري للمنشأة ورقم البطاقة الضريبية، 

أمام  إقرار  وتقدمي  شتى،  جهات  من  كثيرة  وتراخيص 

على  واحلصول  والتوثيق،  العقاري  الشهر  موظفي  أحد 

البلدية  السلطات  قيام  إلى  باإلضافة  الشركة،  ختم 

وأذكر  العمل.  مكان  على  تفتيش  بعمليات  والصحية 

 أن األتعاب التي دفعتها إلى أحد احملامني ـ والتي بلغت 

لي  ـ بدت  أمريكياً]   ً دوالرا  279] أوغندي  ألف شلن   500

باهظة للغاية“.1 

واآلن، باتت األمور أكثر سهولة بالنسبة ألصحاب 

اإلصالحات  أدت  فقد  جوليان.  أمثال  األعمال  منشآت 

البلدان  من  العديد  وفي  أوغندا،  في  تطبيقها  مت  التي 

التجاري  النشاط  بدء  إجراءات  تبسيط  إلى  األخرى، 

املاضية.  اخلمس  السنوات  في  الشركات  وتأسيس 

ولننظر إلى أذربيجان على سبيل املثال. ففي عام 2004، 

حددت احلكومة مواعيد زمنية أولية الستيفاء إجراءات 

”السكوت  قاعدة  طبقت   ،2005 عام  وفي  التسجيل. 

وبعد  الضريبي،  بالتسجيل  يتعلق  الرضا“فيما  عالمة 

مضي عام، خفضت املواعيد الزمنية الالزمة الستيفاء 

إجراءات تسجيل الشركات. وفي عام 2007، ألغت متاماً 

 ،2008/2007 وفي  الشركة.  ختم  على  احلصول  شرط 

تأسيس  إجراءات  وكانت  الواحد.  الشباك  نظام  أنشأت 

فال  اآلن  أما  يوماً،   122 السابق  في  تستغرق  الشركات 

تستغرق سوى 16 يوماً ال غير (الشكل 3-2). 

في  الشركات  لتأسيس  أن  فيه  شك  ال  ومما 

ال  فالشركات  املزايا.  من  العديد  الرسمي  االقتصاد 

املوارد  جتميع  يتم  ما  وغالباً  مؤسسيها.  مبوت  تنتهي 

الشركة.  إلنشاء  جهودهم  املساهمون  يوحد  عندما 

على  احلصول  على  القدرة  الشركات  لدى  وتتوافر 

احملاكم  خدمات  من  املؤسسات،  إلى  والوصول  اخلدمات 

إلى البنوك التجارية. 

من  جتعل  التي  البلدان  من  العديد  هناك  لكن 

عملية بدء النشاط التجاري وتشغيله بصورة قانونية، 

األعمال،  أنشطة  ممارسة  تقرير  مؤشرات  ملعايير  وفقاً 

معها  يقرر  درجة  إلى  التعقيد  وبالغة  شاقة  عملية 

أصحاب منشآت األعمال االنسحاب والعمل في القطاع 

غير الرسمي من االقتصاد. 

التجاري  النشاط  بدء  إجراءات  تسهيل  يشجع 

إلى  املثال  سبيل  على  ولننظر  جديدة.  شركات  إنشاء 

السنغال. فقد قامت بإصالح إجراءات تسجيل الشركات 

إال   2008 مايو/أيار  شهر  يحل  ولم   ،2007 يوليو/متوز  في 

وكان أصحاب منشآت األعمال قد سجلوا 3060 شركة 

جديدة، أي بزيادة نسبتها 80 في املائة عن العام السابق. 

والهند،  دراسات أجريت في كل من املكسيك،  وتخلص 

بني  ارتباط  عالقة  وجود  إلى  الروسي  واالحتاد  والبرازيل، 

وبني  التجاري  النشاط  بدء  إجراءات  أنظمة  تبسيط 

قامت  وقد  تسجيلها.  يجري  التي  الشركات  عدد  زيادة 

لألثر  حتليل  بإجراء  املكسيك  في  أجريت  التي  الدراسة 

الناشئ عن تبسيط إجراء استخراج الرخصة من إحدى 

اإلدارات البلدية، وهو أحد اإلجراءات املتعددة الالزمة لبدء 

دخول  تسهيل  أن  النتيجة:  وكانت  التجاري،  النشاط 

األعمال التجارية أدى إلى زيادة الشركات اجلديدة بنسبة 
4 في املائة.2

بزيادة  أيضاً  الشركات  تأسيس  تسهيل  ويرتبط 

تخلص  حيث  القائمة،  الشركات  بني  اإلنتاجية  معدل 

 97 غطى  حتليل  في  األخيرة،  الفترة  في  أُجريت  دراسة 

بنسبة  الشركات  دخول  تكاليف  خفض  أن  إلى   ،ً بلدا

يؤدي  للفرد  القومي  الدخل  متوسط  من  املائة  في   80

يقدر  مبا  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  زيادة  إلى 

ً، جتد  بنحو 22 في املائة. وفي حتليل آخر شمل 157 بلدا

هذه الدراسة أن حتقيق خفض مماثل في تكاليف دخول 

عرض عام 

 بدء النشاط
التجاري

استخراج تراخيص البناء 

توظيف العاملني 

تسجيل امللكية 

احلصول على االئتمان 

حماية املستثمرين 

دفع الضرائب 

التجارة عبر احلدود 

إنفاذ العقود 

تصفية النشاط التجاري 

الوقت التكلفة

اإلجراءات

25% 25%

25%25%

مالحظة: للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات.

الشكل 2-2
ترتيب البلدان على أساس مؤشر بدء النشاط 

التجاري يستند إلى 4 مؤشرات فرعية
اإلجراءات السابقة 

للتسجيل، والتسجيل، 
واإلجراءات الالحقة 

للتسجيل

 كنسبة مئوية من متوسط الدخل
القومي للفرد، وال يتم إدراج الرشاوى

 اإلجراء يُعتبر
 مستوفياً مبجرد
 تسلم املستند

النهائي

 إيداع املبلغ لدى أحد
 البنوك أو مكتب

 الشهر والتوثيق قبل
بدء عملية التسجيل

 احلد األدنى
 لرأس املال
املدفوع

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

ن متوسط التحسّ

الشكل 1-2

البلدان العشرة املتصدرة لإلصالحات في مجال بدء النشاط التجاري

 .1  
 .2  
 .3  
 .4  
.5  
 .6  
 .7  
 .8  
 .9  

  .10 

اإلجراءات الوقت التكلفة

2007

2008

46% 65% 54% 28% اليمن
سلوفينيا
السنغال

ألبانيا
ليبريا

أذربيجان
سوريا

هنغاريا
عُمان

سيراليون

احلد األدنى 
لرأس املال 

املدفوع

 1-2 اجلدول 

ما هي أسهل البلدان لبدء النشاط التجاري ـ وما هي أصعبها؟ 

الترتيبأصعب البلدانالترتيب أسهل البلدان

172الكاميرون1نيوزيلندا

173جيبوتي2كندا

174غينيا االستوائية3أستراليا

175العراق4جورجيا

176هايتي5أيرلندا

177غينيا6الواليات املتحدة

178إريتريا7موريشيوس

179توغو8اململكة املتحدة

180تشاد9بورتوريكو

181غينيا-بيساو10سنغافورة

مالحظة: جرى ترتيب البلدان على أساس متوسط الترتيب الكلي في ضوء عدد اإلجراءات، والوقت، 

والتكلفة، واحلد األدنى لرأس املال املدفوع فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري. للمزيد من التفاصيل، 

يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات.

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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مبا  العامل  إنتاجية  معدل  زيادة  شأنه  من  الشركات 

املائة.3 ولعل أحد األسباب وراء هذه  يقدر بنحو 29 في 

اآلثار الكبيرة يكمن في أن خفض تكاليف الدخول يؤدي 

جديدة،  شركات  دخول  عن  الناشئ  الضغط  تزايد  إلى 

اإلنتاجية  منخفضة  الشركات  إخراج  إلى  يؤدي  مما 

دخول  عن  املكسيك  في  دراسة  وتخلص  األسواق.  من 

الشركات إلى أن املنافسة الناشئة عن دخول منافسني 

وإلى  املائة،  في   1 بواقع  األسعار  تقليل  إلى  أدت  جدد 

نسبته  مبا  القائمة  األعمال  مؤسسات  دخل  انخفاض 
3.5 في املائة.4

وتسريع  الشركات  دخول  إجراءات  تبسيط  يؤدي 

وتيرتها إلى تسهيل انتقال العاملني ورؤوس األموال عبر 

اقتصادية.  البلدان لصدمات  تتعرض  عندما  القطاعات 

ً شملت 28 قطاعاً في 55  أجريت مؤخرا دراسة  وتقارن 

القطاعات في عقدي  العمالة في  توزيع  إعادة  بني   ً بلدا

وكانت  العشرين،  القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات 

النتيجة: أن إعادة تخصيص العمالة تكون أكثر سالسة 

في البلدان التي يستغرق استيفاء إجراءات بدء النشاط 

الكثير  النتيجة  هذه  وأكد  أقل.5  وقتاً  فيها  التجاري 

دخول  إجراءات  تسهيل  أثر  عن  األخرى  الدراسات  من 

الشركات في البلدان التي تفتح أسواق منتجاتها أمام 

التجارة.6 ولذلك تفسير بسيط: هو أنه في ظل ارتفاع 

فإن  التجاري،  النشاط  ببدء  املتعلقة  الثابتة  التكاليف 

الشركات ال تستطيع االنتقال بسهولة إلى الصناعات 

التي تستفيد من انفتاح التجارة أعظم االستفادة، األمر 

الذي من شأنه احلد من قيمة زيادة االنفتاح. 

في  البلدان  شرعت  املنافع،  لهذه  منها  وإدراكاً 

تهدف  مبتكرة  حلول  بلورة  في  العالم  أنحاء  مختلف 

أسواقها.  إلى  اجلديدة  الشركات  دخول  تسهيل  إلى 

وعلى حد قول أحد مسؤولي دائرة تسجيل الشركات، 

”في نهاية املطاف يجمعنا هدف واحد“. 

إال أن تسجيل الشركات، كما يبني تقرير ممارسة 

أنشطة األعمال، ليس سوى جزء واحد من هذا اللغز. 

منشآت  أصحاب  يضطر  البلدان،  من  الكثير  ففي 

األعمال إلى زيارة 7 جهات على األقل قبل بدء تشغيل 

إنشاء  على  كفاءة  البلدان  أكثر  وتركز  فعلياً.  املنشأة 

منشآت  وأصحاب  احلكومة  بني  واحدة  تواصل  جهة 

األعمال لتغطية كافة إجراءات التسجيل واإلخطارات 

بالتسجيل  رئيسي  بشكل  تتعلق  والتي  الضرورية، 

منشآت  أصحاب  على  يتوجب  وال  والضريبي.  التجاري 

تقدمي  سوى  املثال،  سبيل  على  نيوزيلندا،  في  األعمال 

 ً نظرا ـ  واحدة فحسب  املطلوبة مرة  املعلومات  جميع 

بقاعدة  معاً  مربوطة  املعنية  والهيئات  اجلهات  ألن 

املال،  لرأس  األدنى  احلد  يوجد شرط  وال  بيانات موحدة. 

التأسيس موافقة قاض على  إجراءات  كما ال تقتضي 

إنشاء الشركة. 

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات 
في 2008/2007؟ 

ً بتنفيذ إصالحات أدت إلى  في 2008/2007، قام 49 بلدا

تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري ـ وهو أكثر عدد 

تناولها  التي  السنوات  من  سنة  أية  من  البلدان  من 

أبرز  وأحد   .(2-2 (اجلدول  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير 

هذه اإلصالحات: أن مبقدور أصحاب منشآت األعمال في 

كل من كندا ونيوزيلندا حالياً بدء النشاط التجاري من 

خالل القيام بإجراء واحد فقط عبر شبكة اإلنترنت. 

بدء  مجال  في  اإلصالحات  اليمن  رت  وتصدّ

الشركات. ففي عام 2007،  وتأسيس  التجاري  النشاط 

النشاط  لبدء  الالزم  املال  لرأس  األدنى  احلد  شرط  كان 

(ما  أمريكياً   ً دوالرا اليمن في حدود 15225  في  التجاري 

القومي  الدخل  متوسط  من  املائة  في   2003 نسبته 

على  املال  لرأس  أدنى  حد  أكبر  ثاني  ذلك  وكان  للفرد)، 

متاماً.  الشرط  هذا  اآلن  اليمن  وألغى  العالم.  مستوى 

كذلك  اليمن  بدأ  فقد  األمر.  في  ما  كل  هذا  وليس 

تطبيق نظام الشباك الواحد، مما أتاح إمكانية استيفاء 

ً من حجز اسم الشركة  كافة اخلطوات واإلجراءات ـ بدءا

وإشهار  الشركة  تأسيس  ترخيص  وحتى احلصول على 

التأسيس ـ في مكان واحد. وأدى نظام الشباك الواحد 

البلدية،  اإلدارة  الرخصة من  إلى تسهيل احلصول على 

الضرائب.  ومأمورية  التجارية  الغرفة  مع  والتسجيل 

كما أعلن اليمن عن جعل شرط حصول الشركة على 

إلى  اإلصالحات  هذه  وأدت  إلزامي.  غير  بها  خاص  ختم 

التجاري  النشاط  لبدء  الالزمة  اإلجراءات  تخفيض عدد 

بواقع 5 إجراءات، واختصار الوقت الالزم بواقع 50 يوماً. 

اإلصالحات  في  الثاني  املركز  سلوفينيا  واحتلت 

بتبسيط  التجاري. حيث قامت  النشاط  ببدء  املتعلقة 

نافذة  إنشاء  خالل  من  الشركات  تسجيل  إجراءات 

إلكترونية واحدة ـ مما أتاح معلومات وبيانات الشركات 

القضائية  الرسوم  ألغت  كما  اإلنترنت،  شبكة  عبر 

هذه  وأدت  اإلحصائي.  املكتب  في  التسجيل  وشرط 

 4 بواقع  التسجيل  إجراءات  خفض  إلى  التغييرات 

وتقليل  يوماً،   41 بواقع  الوقت  واختصار  إجراءات، 

الدخل  متوسط  من  املائة  في   8.4 نسبته  مبا  التكلفة 

القومي للفرد. 

وحلت السنغال ضمن البلدان األربعة عشر التي 

وضعت منطقة أفريقيا في صدارة اإلصالحات املتعلقة 

الواحد  الشباك  نظام  ودخل  التجاري.  النشاط  ببدء 

دمج  إلى  أدى  مما  الكامل،  التشغيل  حيز  السنغال  في 

إجراءات بدء النشاط التجاري السبعة في إجراء واحد. 

ونتيجة لذلك، انخفض الوقت الالزم الستيفاء إجراءات 

أيضاً  ليبريا  وقامت  أيام.   8 إلى  يوماً   58 من  التسجيل 

بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات، مما أدى إلى خفض 

بدء  للشركات  اآلن  وميكن  أشهر.   3 بواقع  الالزم  الوقت 

أيضاً  ليبريا  وقامت  واحد.  شهر  من  أقل  في  النشاط 

جعلت  حيث  اجلميع  متناول  في  العملية  هذه  بجعل 

وأدى  اختيارياً.   ً أمرا اال  هذا  في  باحملامني  االستعانة 

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

2005 2006 2007 20082004

الوقت (باأليام)

122

114

52

30

16

14.4

12.3

9.3

6.9

3.2

0

0

الشكل 3-2

بدء النشاط التجاري في أذربيجان يصبح 
أكثر سرعة وأقل تكلفة

الوقت والتكلفة الالزمان لبدء النشاط التجاري

خفض الوقت الالزم 
بنسبة 87 في املائة

التكلفة 
(% من متوسط الدخل القومي للفرد)

 خفض التكلفة
 بنسبة 77 في

املائة

2-2 اجلدول 

تبسيط إجراءات التسجيل ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في 2008/2007 
 تبسيط إجراءات التسجيل األخرى 

 (احلصول على اخلتم، واإلشهار، والتوثيق، واملعاينة، 
وغير ذلك من االشتراطات)

بنغالديش، وبوتسوانا، وبلغاريا، وكوستاريكا، والسلفادور، وجورجيا، 
وغانا، وهنغاريا، وكينيا، وجمهورية قيرغيز، وليبريا، وجمهورية 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومولدوفا، وناميبيا، واململكة 
العربية السعودية، وسوريا، واليمن

ألبانيا، وأنغوال، وأذربيجان، وبيالروس، وبلغاريا، واجلمهورية إنشاء نظام الشباك الواحد (one-stop shop) أو حتسينه
التشيكية، وإيطاليا، ولبنان، وليسوتو، وجمهورية مقدونيا 

مان، والسنغال، وسلوفاكيا،  اليوغوسالفية السابقة، وعُ
وسلوفينيا، واليمن، وزامبيا

 استحداث اإلجراءات وتطبيقها 
عبر اإلنترنت أو حتسينها

بلغاريا، وكندا، وكولومبيا، واجلمهورية الدومينيكية، وهنغاريا، 
وإيطاليا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وماليزيا، 

وموريشيوس، ونيوزيلندا، وبنما، والسنغال، وسنغافورة

 إلغاء شرط احلد األدنى لرأس املال 
أو خفضه

بيالروس، ومصر، والسلفادور، وجورجيا، واليونان، وهنغاريا، واألردن، 
وتونس، وأوروغواي، واليمن

كولومبيا، ومدغشقر، وموريتانيا، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، اختصار اإلجراءات الالحقة للتسجيل أو تبسيطها 
وتونغا، والضفة الغربية وقطاع غزة 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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الربع  إلى  التسجيل  إجراءات  انخفاض تكلفة  إلى  هذا 

تقريباً. أما مدغشقر فركزت أيضاً على عنصر التكلفة، 

حيث قامت بإلغاء ضريبة املهن احلرة. 

االستعانة  أفريقيا  وجنوب  سيراليون  وجعلت 

اختيارياً.   ً أمرا الشركات  تسجيل  إجراءات  في  باحملامني 

على  التصديق  إمكانية  أيضاً  أفريقيا  جنوب  وأتاحت 

مستندات الشركة وإشهارها إلكترونياً. وفي بوتسوانا 

من  حالياً  األعمال  منشآت  أصحاب  يستفيد  وناميبيا، 

دائرة  بإصالح  زامبيا  وقامت  التسجيل.  أنظمة  ميكنة 

تسجيل الشركات، كما أنشأت نظاماً للشباك الواحد. 

وحذت ليسوتو حذوها، مما أدى إلى خفض الوقت الالزم 

لبدء النشاط التجاري بواقع 33 يوماً. وواصلت بوركينا 

الواحد  الشباك  نظام  على  اإلصالحات  إدخال  فاصو 

لديها. وألغت غانا رسمياً الشرط اخلاص باحلصول على 

وموريتانيا،  وكينيا،  أنغوال،  قامت  كما  الشركة.  ختم 

وموريشيوس بإصالحات في هذا اال. 

وشهدت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 

ستة  خفضت  إذ  إصالحات.  بتنفيذ  بلدان   10 قيام 

بلدان الوقت الالزم ألصحاب منشآت األعمال الستيفاء 

الشباك  أنظمة  إنشاء  خالل  من  التسجيل  إجراءات 

في  التجاري  التسجيل  إجراءات  ألبانيا  وألغت  الواحد. 

بتسجيل  املتعلقة  اإلجراءات  بدمج  وقامت  احملاكم، 

الشركات، والضمان االجتماعي، والعمل، والضرائب معاً. 

وفي السابق، كان يتعني على أصحاب منشآت األعمال 

التسجيل  إجراءات  إنهاء  بعد  شهر  من  أكثر  االنتظار 

هذه  فإن  اآلن  أما  النشاط،  مزاولة  في  البدء  قبل 

الفترة ال تتعدى 8 أيام. وأدى نظام الشباك الواحد إلى 

تخفيض فترات التأخير بواقع أسبوعني في أذربيجان، و6 

أسابيع في سلوفينيا. ونفذت بلغاريا، وجمهورية قرغيز، 

إصالحات  السابقة  اليوغوسالفية  وجمهورية مقدونيا 

ما  وبينما  أذربيجان.  بها  قامت  التي  لإلصالحات  مماثلة 

يزال يتعني على أصحاب منشآت األعمال في اجلمهورية 

فإن  املستندات،  من  العديد  على  احلصول  التشيكية 

”نقطة خدمة املشاريع التشيكية“املنشأة حديثاً تتيح 

لهم إمكانية القيام بذلك في مكان واحد. 

موحدة  بيانات  قاعدة  بتشغيل  بيالروس  وقامت 

املال  لرأس  األدنى  احلد  شرط  خفضت  كما  للتسجيل، 

بواقع النصف. أما جورجيا، فقامت بإلغاء هذا الشرط 

على  باحلصول  اخلاص  الشرط  ألغت  كما  تام،  بشكل 

الشهر  موظفي  استخدام  وجعلت  الشركة،  ختم 

ً اختيارياً. وسنت مولدوفا قانونني  العقاري والتوثيق أمرا

احملدودة  املسؤولية  ذات  الشركات  بشأن  جديدين 

الالزمة  الزمنية  الفترة  وخفضت  الشركات،  وتسجيل 

الستيفاء إجراءات تسجيل الشركات. وفي املقابل، زادت 

البوسنة والهرسك الوقت الالزم لبدء النشاط التجاري 

من خالل تشديد الشروط املتعلقة بالشهر والتوثيق. 

وقطعت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ثاني  وكانت سوريا  اإلصالح.  أشواطاً طويلة في مجال 

أكبر بلد على مستوى املنطقة بعد اليمن من حيث عدد 

الشركات  قانون  ألغى  حيث  اال،  هذا  في  اإلصالحات 

ونصا  احملاكم،  في  التسجيل  التجاري  والقانون  اجلديد 

على فترات زمنية ملزمة. وأصبحت االستعانة باحملامني 

 3-2 اجلدول 

ما هي البلدان األقل حتريراً إلجراءات بدء النشاط التجاري ـ وما هي البلدان األكثر حتريراً؟ 
(عدد) اإلجراءات 

األكثر عدداً األقل عدداً 

15اليونان1كندا

15اجلبل األسود1نيوزيلندا

15الفلبني2أستراليا

16فنزويال3بلجيكا

17غينيا-بيساو3فنلندا

18البرازيل3جورجيا

18بروناي3السويد

18أوغندا4بلغاريا

19تشاد4الدامنرك

20غينيا االستوائية4سنغافورة

الوقت (باأليام)
األكثر بطئاً األكثر سرعة

103جمهورية الو الدميقراطية الشعبية1كندا

116بروناي1نيوزيلندا

136غينيا االستوائية2أستراليا

141فنزويال3جورجيا

144سان تومي وبرنسيبي4بلجيكا

152البرازيل4سنغافورة

155جمهورية الكونغو الدميقراطية5هنغاريا

195هايتي5أيسلندا

233غينيا-بيساو6الدامنرك

694سورينام6موريشيوس

التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
األكثر تكلفة  األقل تكلفة 

 196.0 بنن0.0الدامنرك

 196.8 أنغوال0.1 سلوفينيا

 200.2 جيبوتي 0.3 أيرلندا

 215.0 بوروندي 0.4 نيوزيلندا

 232.3 جمهورية أفريقيا الوسطى 0.5 كندا

 251.3 توغو 0.6 البحرين

 254.9 غامبيا 0.6 السويد

 257.7 غينيا-بيساو 0.7 الواليات املتحدة

 432.7 زمبابوي 0.7 سنغافورة

 435.4 جمهورية الكونغو الدميقراطية 0.8 اململكة املتحدة

احلد األدنى لرأس املال املدفوع

األكثر تكلفة 

% من متوسط 
الدخل القومي 

للفرد

بالدوالر 

األمريكي

1,973 459 بوركينا فاصو

مان 51,282 461 عُ

1,907 477 غينيا

1,953 514 جمهورية أفريقيا الوسطى

5,602 514 جيبوتي

2,016 560 توغو

1,526 694 إثيوبيا

1,966 702 النيجر

2,030 1,015 غينيا-بيساو

76,627 4,354 سوريا

ً بتطبيق شرط احلد األدنى لرأس املال املدفوع.  مالحظة: ال يقوم تسعة وستون بلدا
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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هذه  جانب  إلى  أنه  بيد  اختيارياً.   ً أمرا اإلجراء  هذا  في 

اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل بدء النشاط التجاري، 

نفذت سوريا إصالحاً أدى إلى زيادة صعوبة بدء النشاط 

املدفوع  املال  لرأس  األدنى  احلد  رفعت  حيث  ـ  التجاري 

بنسبة 33 في املائة. 

وقام لبنان وسلطنة عمان بتحسني كفاءة نظام 

الشباك الواحد لديهما. وال يستغرق استيفاء إجراءات 

بدء النشاط التجاري في الوقت احلالي في لبنان سوى 

تونس  وألغت  السابق.  في  يوماً   46 مقابل  يوماً   11

قد  كانت  أن  بعد  متاماً  املال  لرأس  األدنى  احلد  شرط 

بأكثر من 96  الشرط  األردن هذا  خفضته. كما خفض 

التي  اإلصالحات  من  انطالقاً  مصر،  وواصلت  املائة.  في 

تخفيض  على  العمل  املاضي،  العام  في  بها  قامت 

تكاليف التسجيل واحلد األدنى لرأس املال املدفوع. كما 

الرامية  جهودها  السعودية  العربية  اململكة  واصلت 

وخفضت  التجاري  التسجيل  إجراءات  تبسيط  إلى 

الرسوم بنسبة 80 في املائة. وأدت ميكنة دائرة تسجيل 

الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اختصار 

الوقت الالزم للتسجيل. 

األعضاء  الدخل  املرتفعة  البلدان  صعيد  وعلى 

االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في 

في  إصالحات  بتنفيذ  بلدان  ستة  قامت   ،(OECD)

بدء  ونيوزيلندا  كندا  في  املمكن  من  بات  إذ  اال،  هذا 

النشاط التجاري من خالل إجراء واحد فقط. وميكن اآلن 

استيفاء  بكندا  تورنتو  في  األعمال  منشآت  ألصحاب 

إجراءات تأسيس شركتهم عبر شبكة اإلنترنت، وتلقي 

بصورة  أيام   5 خالل  للشركة  التجاري  السجل  رقم 

تلقائية. وفي نيوزيلندا، ميكن ألصحاب منشآت األعمال 

إجراءات  أثناء استيفاء  الضريبي  التسجيل  إجراء  أيضاً 

وخفضت  اإلنترنت.  شبكة  عبر  الشركة  تأسيس 

املال  لرأس  األدنى  باحلد  اخلاص  الشرط  وهنغاريا  اليونان 

إمكانية  هنغاريا  أدخلت  كما  املائة.  في   80 بحوالي 

إلكترونياً، وجعلت االستعانة  الطلبات واإلشهار  تقدمي 

ً اختيارياً. وقامت  مبوظفي التوثيق والشهر العقاري أمرا

إيطاليا بإصالح نظام التسجيل اإللكتروني اخلاص بها، 

ن منشآت األعمال من استيفاء كافة اإلجراءات  مما مكّ

دفعة واحدة. وقام نظام الشباك الواحد في سلوفاكيا 

بدمج 4 إجراءات في إجراء واحد، وبتخفيض التكاليف. 

إال أن أصحاب منشآت األعمال في سويسرا كانوا أقل 

بواقع  يزيد  مبلغ  إيداع  حالياً  عليهم  يتعني  إذ  حظاً: 

البنك (حوالي 20 ألف دوالر أمريكي) قبل  الضعف في 

تسجيل الشركة. 

منطقة  في  اإلصالح  جهود  السلفادور  وقادت 

نفذت  حيث  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا 

إصالحات للعام الثالث على التوالي. وأدى تطبيق قانون 

جتاري جديد إلى تخفيض شرط احلد األدنى لرأس املال، 

والسجالت احملاسبية،  الدفاتر  التصديق على  وتبسيط 

شرط  أوروغواي  وألغت  اإلشهار.  متطلبات  وتسهيل 

احلد األدنى لرأس املال. وركزت كولومبيا على التغييرات 

وتبسيط  التكاليف  تخفيض  إلى  أدى  مما  اإلدارية، 

احملاسبية.  والسجالت  بالدفاتر  املتعلقة  املتطلبات 

أدت  فقد  السائدة:  االجتاهات  أحد  امليكنة  وكانت 

إلى  الضريبي في كوستاريكا  التسجيل  ميكنة نظام 

 17 بواقع  اإلجراءات  الستيفاء  الالزم  الوقت  اختصار 

التراخيص.  منح  إجراءات  بتبسيط  بنما  وقامت  يوماً. 

املتعلقة  التكلفة  الدومينيكية  اجلمهورية  وخفضت 

من  التحقق  إمكانية  وطبقت  التجاري،  النشاط  ببدء 

عدم التباس اسم الشركة عبر شبكة اإلنترنت. 

وفي منطقة شرق آسيا، خفضت ماليزيا الوقت 

خالل  من  يوماً   11 بواقع  التجاري  النشاط  لبدء  الالزم 

اإلنترنت.  شبكة  طريق  عن  التسجيل  نظام  تطبيق 

من  بالتحقق  املتعلق  اإلجراء  بدمج  سنغافورة  وقامت 

إجراءات  مع  للشركة  التجاري  االسم  التباس  عدم 

تونغا  وحققت  اإلنترنت.  عبر شبكة  الشركة  تسجيل 

إصالح  طريق  عن  والتكلفة  الوقت  حيث  من  وفورات 

إندونيسيا  وخفضت  التجارية.  الرخصة  منح  إجراءات 

 76 إلى   105 من  التجاري  النشاط  لبدء  الالزم  الوقت 

لرأس  األدنى  احلد  شرط  تقريباً  ضاعفت  أنها  إال  يوماً، 

املال. 

سوى  تقم  لم  آسيا،  جنوب  منطقة  وفي 

بنغالديش بتنفيذ إصالحات في هذا اال، حيث جعلت 

الشركات  تسجيل  إجراءات  في  باحملامني  االستعانة 

ً اختيارياً.  أمرا

ما هي اجتاهات اإلصالح؟ 

ً في مختلف  في السنوات اخلمس املاضية، قام 115 بلدا

التجاري،  النشاط  بدء  إجراءات  بتبسيط  العالم  أنحاء 

وجلأ   .(4-2 (الشكل  تنفيذ 193 إصالحاً  وذلك من خالل 

منخفضة  إدارية  إصالحات  تنفيذ  إلى  منها  الكثير 

في  التغيير  من  يسير  قدر  سوى  تقتض  لم  التكلفة 

إلى  اآلخر  البعض  وذهب  القائمة.  احلكومية  اإلجراءات 

أبعد من ذلك، حيث استحدث تشريعات جديدة أو أدخل 

أكثر  بعض  يلي  وفيما  قائمة.  تشريعات  على  تعديالت 

اإلصالحات شيوعاً، إلى جانب بعض الدروس املستفادة 

أثناء السير على طريق اإلصالح (الشكل 5-2). 

الشكل 4-2

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تتصدر اإلصالحات، وأفريقيا في املركز الثاني

52

42

29

25

23

16

6

عدد اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل بدء النشاط التجاري
 حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

2005 2006 2007 2008 2009

مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة.
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا واحمليط 
الهادئ
(ً (24 بلدا

جنوب آسيا 
(8 بلدان) 

البلدان املرتفعة الدخل 
األعضاء في منظمة 
التعاون والتنمية في 

امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

إنشاء نظام الشباك الواحد أو حتسينه

تبسيط إجراءات التسجيل األخرى

 إلغاء شرط احلد األدنى
لرأس املال أو خفضه

تطبيق اإلجراءات عبر اإلنترنت أو حتسينها
 

 اختصار اإلجراءات الالحقة للتسجيل أو تبسيطها

20%

12%

11%

11%

7%

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات.
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 5-2

أكثر 5 إصالحات شيوعاً في مجال بدء النشاط التجاري 
اإلصالحات الشائعة منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2005 (%)
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إنشاء نظام الشباك الواحد 

أنظمة  حتسني  أو  بإنشاء   ً بلدا وثالثون  تسعة  قام 

 16 املاضية:  اخلمس  السنوات  في  الواحد  الشباك 

في  بلدان  و7  الوسطى،  وآسيا  أوروبا  منطقة  في   ً بلدا

منطقة أفريقيا، و6 بلدان من مجموعة البلدان األعضاء 

االقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في 

في  بلدان  و5  الالتينية،  أمريكا  منطقة  في  بلدان  و5 

املمكن  ومن  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

لبناء  سريعة  وسيلة  الواحد  الشباك  أنظمة  تكون  أن 

الزخم الالزم لعملية اإلصالح. فإنشاء أنظمة الشباك 

واملغرب  وغواتيماال،  والسلفادور،  أذربيجان،  في  الواحد 

النظام  استغرق أقل من 6 أشهر. وكانت لتطبيق هذا 

نتائج مبشرة باخلير، إذ ازداد متوسط تسجيل الشركات 

في سلطنة عمان من 733 شركة شهرياً في عام 2006 

إلى 1306 شركات شهرياً في عام 2007. وفي أذربيجان، 

األول  بني  املائة  في   40 بواقع  النسبة  تلك  ارتفعت 

وشهدت   .2008 مايو/أيار  وحتى  الثاني  يناير/كانون  من 

زغرب  في  الشركات  تأسيس  نسبة  في  زيادة  كرواتيا 

وسبليت فاقت 300 في املائة على مدى 3 أعوام. 

حالً  ميثل  ال  الواحد  الشباك  نظام  إنشاء  أن  بيد 

أصحاب  على  يتعني  مازال  إذ  ذاته،  حد  في  سحرياً 

منشآت األعمال في أحوال كثيرة التعامل مع إجراءات 

ففي   .(6-2 (الشكل  أيضاً  أخرى  أماكن  في  شكلية 

الشباك  لنظام  ميكن  املثال،  سبيل  على  غواتيماال، 

والضريبي  التجاري  التسجيل  إجراءات  تنظيم  الواحد 

أيام،   3-2 في  االجتماعي  بالضمان  املتعلقة  واإلجراءات 

بيد أنه يتعني ـ قبل أن يستكمل مسؤول دائرة تسجيل 

أيام   8 ـ نشر إخطار ملدة  التسجيل  إجراءات  الشركات 

ميكن خاللها للغير إثارة أية اعتراضات. ورغم وجود نظام 

على  إجراءً   11 استيفاء  يتعني  مازال  الواحد،  الشباك 

القائمة  البلدان  تواجه  ذلك،  على  يوماً. عالوة   26 مدى 

أخرى“أو  واحد  شباك  ”أنظمة  إنشاء  خطر  باإلصالح 

”صناديق بريد“يقتصر دورها على تلقي الطلبات ورفعها 

إلى الوزارات املعنية للموافقة عليها، دون أن يكون لها 

أي تأثير على فترات التأخير. 

إلغاء شرط احلد األدنى لرأس املال لبدء النشاط 
التجاري

األعمال  منشآت  ألصحاب   ً بلدا وستون  تسعة  يتيح 

إمكانية بدء النشاط التجاري دون دفع مبلغ ثابت كرأس 

هو  ما  بتحديد  لهم  وهي تسمح  التسجيل.  قبل  مال 

القانوني  بناءً على شكلها  أعمالهم  املناسب ملنشآت 

وهيكلها الرأسمالي. وفي السنوات اخلمس األخيرة، قام 

ً بتخفيض أو إلغاء شرط احلد األدنى  اثنان وعشرون بلدا

مصر،  منها:  التجاري،  النشاط  لبدء  الالزم  املال  لرأس 

واألردن،  واليابان،  وهنغاريا،  وجورجيا،  وفرنسا،  وفنلندا، 

البلدان  من  اموعة  هذه  وشهدت  واليمن.  وأوروغواي، 

الشركات  تسجيل  نسبة  في  الزيادات  أكبر  من  بعضاً 

اجلديدة. وبعد أن قامت مدغشقر بتخفيض شرط احلد 

األدنى لرأس املال بأكثر من 80 في املائة في عام 2006، 

قفز معدل تسجيل الشركات اجلديدة من 13 إلى 26 في 

املائة. وكذلك احلال بالنسبة لتونس التي ازدادت نسبة 

تسجيل الشركات لديها، بعد أن خفضت هذا الشرط، 

بواقع 30 في املائة بني عامي 2002 و7.2006 مما شجعها 

على إلغائه بشكل تام في 2008/2006. 

استخدام التكنولوجيا 
يعد التسجيل اإللكتروني للشركات إحدى أكثر الطرق 

وتتيح  الشركات.  تأسيس  إجراءات  لتسريع  فعالية 

بدء  مجال  في  األسرع  البلدان  بني  من  سبعة  حالياً 

وهي  اإللكتروني،  التسجيل  خدمة  التجاري  النشاط 

ونيوزيلندا،  وإستونيا،  والدامنرك،  وكندا،  أستراليا،  ـ 

ً أدخل  والبرتغال، وسنغافورة. علماً بأن أكثر من 20 بلدا

اخلمس  السنوات  في  اإللكتروني  التسجيل  خدمة 

املاضية. وال يقتصر توفير الوقت والتكلفة على العمالء 

إلكترونياً  نظاماً  بلجيكا  طبقت  فعندما  فحسب. 

للتسجيل ال يتطلب أية أعمال ورقية وتقدمي الطلبات، 

انخفضت التكاليف اإلدارية بواقع 1.7 مليار يورو. 

اإللكتروني  التسجيل  إمكانية  حالياً  وتتوافر 

أن  إال  الغنية،  البلدان  من  املائة  في   80 من  أكثر  في 

البلدان  في  فقط  املائة  في   30 في حدود  النسبة  تلك 

أخذنا  ما  إذا  احلال  بطبيعة  ذلك  في  غرابة  وال  النامية. 

عبر  االتصال  خدمات  توافر  في  الفوارق  االعتبار  بعني 

اإلنترنت والتكاليف.8 

ً مما يبدو.  إال أن التسجيل اإللكتروني أكثر تعقيدا

طلبات  تقدمي  إجراءات  استيفاء  ميكن  السويد،  ففي 

والعمالة عبر  تأسيس الشركات، والتسجيل الضريبي 

اإلنترنت. لكن مازال يتعني طباعة معظم االستمارات 

والنماذج والتوقيع عليها يدوياً. وتتيح الفلبني ألصحاب 

الشركة،  اسم  حجز  إمكانية  األعمال  منشآت 

قيام  تشترط  مازالت  لكنها  اإلنترنت،  عبر  والتسجيل 

بشكل  الرسوم  بتسديد  األعمال  منشآت  أصحاب 

الطلبات  تقدمي  إمكانية  بلجيكا  وتتيح  شخصي. 

إلكترونياً ـ شريطة أن يتم ذلك من خالل أحد موظفي 

الشهر العقاري والتوثيق أو محام. وفي األرجنتني، يتعني 

قبل  ضريبي  رمز  على  احلصول  املؤسسات  مديري  على 

استخدام نظام تقدمي اإلقرارات الضريبية عبر اإلنترنت، 

على  ويتعني  ضريبي.  تعريف  رقم  على  احلصول  وقبل 

الضرورية  التشريعات  وجود  تكفل  أن  أيضاً  البلدان 

املنظمة للمعامالت اإللكترونية. 

من  ـ  كبيرة  بالفعل حتقيق مكاسب  لكن ميكن 

حيث الوقت والتكلفة وكذلك عنصر األمان ـ من خالل 

أو  التجاري  السجل  إدارة  في  امللفات  أرشيف  ميكنة 

التحقق  خدمة  مثل  اإللكترونية  اخلدمات  بعض  إتاحة 

املرء  يبدأ  أن  ويتعني  الشركات.  التباس أسماء  من عدم 

من مكان ما. فقبل ثالثة عشر عاما فقط، كانت دائرة 

كافة  تخزن  املتحدة  الواليات  في  الشركات  تسجيل 

يضطر  بحيث  الضخامة  من  مستودع  في  امللفات 

أماكن  إلى  للوصول  الزالجات  استخدام  إلى  املوظفون 

يستغرق  املستندات  على  احلصول  وكان  املستندات. 

حرائق  أية  تندلع  لم  أنه  األقدار  لطف  ومن  نحو شهر. 

في هذا املستودع. 
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بدء النشاط التجاري  

استخراج 
تراخيص البناء

توظيف العاملني  

تسجيل امللكية  
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التجارة عبر احلدود  

إنفاذ العقود  

تصفية النشاط التجاري  

لم تصدر بلدية نيامي في النيجر سوى 300 ترخيص 

عندما  ذلك  تعي  لن  ولكنك   ،2007 عام  في  بالبناء 

تنتشر عمليات  املدينة، حيث  أرجاء هذه  تتجول في 

إنشاء املباني بوتيرة سريعة. يقول أحد مقاولي البناء 

احملليني، ”تتساءل عن ترخيص البناء؟ من يحتاج إلى 

ذلك؟ ما عليك إال أن تستعني مبقاول، أبلغه ما تريد، 

وسوف يستخرج لك الترخيص من باطن األرض“. 

إنشاء  عن  البناء  جتاه  املُتبع  النهج  هذا  أدى 

األصلية  التنظيم  خطط  عن  متاماً  تختلف  مدينة 

لتقسيم املناطق: فأنابيب املياه تنطلق في خطوط 

ما  إلى  ممتدة  والبيوت  اجتاه  كل  في  متعرّجة  وثنايا 

السبب  ويرجع  لها.  اصصة  األراضي  قطع  يتجاوز 

الالزمة  املوافقات  أن عملية احلصول على كافة  إلى 

تستغرق  أن  ميكن  املرافق  وتوصيل  بالبناء  للسماح 

من  املائة  في   2694 تعادل  بتكلفة  أشهر   9 حوالي 

متوسط الدخل القومي للفرد.

ورمبا يتغير هذا الوضع قريباً، إذ صادقت النيجر 

بعد   ،2008 مارس/آذار  في  للبناء  جديد  قانون  على 

انهيار مبْنينيْ في قلب العاصمة نيامي. 

البناء  مقاولو  يعاني  كازاخستان،  أملاتي،  وفي 

املفرطة.  احلكومية  واإلجراءات  القواعد  أعباء  من 

فإنشاء مستودع بسيط يتطلب اخلوض في متاهات 

ومصلحة حكومية  هيئة   18 على  والتردد  إجراء   38

ـ ومتضية 231 يوما في عملية استصدار الترخيص 

الالزم. 

يتمثل أحد التحديات في حتقيق التوازن السليم 

بني اإلجراءات احلكومية املنظمة لإلنشاءات. فالقواعد 

اجليدة تضمن توافر معايير السالمة واحلماية العامة 

مع القيام في الوقت نفسه بتحقيق كفاءة عملية 

املعقولة  وتكلفتها  وشفافيتها  التراخيص  إصدار 

البناء  السلطات اتصة بشؤون  بالنسبة لكل من 

واألفراد وشركات اإلنشاءات املستفيدة منها. والواقع 

استخراج  دون  والبناء  بالتشييد  يقومون  البنّائني  أن 

الرسمية  اإلجراءات  تكون  عندما  الالزم  الترخيص 

معقدة وباهظة التكلفة.

وفي إطار سعيها لتحقيق التوازن بني السالمة 

ً بشأن  والتكلفة، اعتمدت والية بافاريا نهجاً متمايزا

منح التراخيص في عام 1994. فبالنسبة للمشاريع 

م املهندسون  املنخفضة ااطر، تشترط بافاريا أن يُقدّ

املعماريون القائمون بالتصميمات املعمارية ما يُثبت 

لهم املسؤولية  مؤهالتهم وكفاءتهم الفنية مع حتمّ

عن األعمال اإلنشائية. وتتطلب املشاريع املتوسطة 

على  عتمد  ومُ مستقل  خبير  موافقة  ااطر 

اططات اإلنشائية. بينما تقوم السلطات اتصة 

للمشاريع  كاملة  مراجعة  بإجراء  البناء  بشؤون 

 ،2002 عام  وبحلول  فقط.1  ااطر  املرتفعة  املعقدة 

في  املتحققة  الوفورات  أن  إلى  التقديرات  أشارت 

وشركات  املقاولني  جانب  من  البناء  تراخيص  رسوم 

انخفض  حني  في  يورو،  مليون   154 بلغت  قد  البناء 

وأجور  رواتب  كشوف  على  املدرجني  العاملني  عدد 

موظفا.   270 بواقع  البناء  بشؤون  املعنية  الهيئات 

وانتشر تطبيق هذا النهج في باقي أنحاء أملانيا.

تصنيفي  ترتيب  على  احلاصلة  البلدان  وتقوم 

جيد بشأن سهولة استخراج تراخيص البناء بتنفيذ 

مجال  في  وشفافة  سريعة  لكنها  صارمة  عمليات 

استصدار التراخيص الالزمة (اجلدول 3-1). فللسرعة 

أهمية كبيرة. إذ توضح إحدى الدراسات احلديثة في 

تصريح  على  املوافقات  تعجيل  أن  املتحدة  الواليات 

 22 دورته  تبلغ  مشروع  في  أشهر   3 بواقع  البناء 

في   16.15 بنسبة  زيادة  عن  يُسفر  أن  ميكن  شهرا 

وارتفاع بنسبة 5.7  إيرادات ضريبة األمالك  املائة في 

لصالح  والبناء  التشييد  على  اإلنفاق  في  املائة  في 

احلكومات احمللية.2 إال أن االمتثال لإلجراءات الرسمية 

يغطيها   ً بلدا  181 أصل  من   80 في  بالبناء،  اخلاصة 

تقرير ممارسة أنشطة األعمال، يستغرق فترة زمنية 

أطول من املدة املعيارية احملددة التي تبلغ 30 أسبوعا 

ملشروع البناء نفسه. 

في  والبناء  بالتشييد  املعنية  الهيئة  وتتيح 

الالزمة  املعلومات  على  االطالع  إمكانية  سنغافورة 

النماذج  جميع  بأن  علما  البناء.  ترخيص  الستصدار 

على  موقعها  على  موجودة  استيفاؤها  الواجب 

وتقدمي  النماذج  هذه  حتميل  وميكن  االنترنت،  شبكة 

كافة األوراق واملستندات املطلوبة عبر االنترنت. كما 

وآيسلندا  والدامنرك  النمسا  في  البناء  مقاولو  يقوم 

الطلبات  باستيفاء  املتحدة  والواليات  وماليزيا 

في  مبا  بلدا،   27 ويتيح  االنترنت.  خالل  من  وتقدميها 

1-3 اجلدول 

ما هي البلدان التي يسهل فيها استخراج تراخيص 
البناء ـ وأين يصعب ذلك؟ 

الترتيباألكثر صعوبة الترتيب األكثر سهولة

سانت فنسنت وجزر 
غرينادين

172تنزانيا1

173بوروندي2سنغافورة 

174زمبابوي3نيوزيلندا

175كازاخستان4بليز

176الصني5جزر مارشال

177ليبريا6سانت كيتس ونيفس

178طاجيكستان7الدامنرك

179أوكرانيا8ملديف

180االحتاد الروسي9كينيا

181إريتريا10جورجيا

مالحظة: جرى ترتيب البلدان على أساس متوسط الترتيب الكلي في ضوء 
عدد اإلجراءات، والوقت، والتكلفة الالزمة لالمتثال لإلجراءات الرسمية املتعلقة 

ببناء مستودع. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على 
البيانات.
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البلدان العشرة املتصدرة 
لإلصالحات في مجال استخراج تراخيص البناء
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مدينة رئيسية

كنسبة مئوية من متوسط
 الدخل القومي للفرد، 

وال يتم إدراج الرشاوى

اإلجراء يُعتبر مستوفياً مبجرد تسلم املستند النهائي؛ 
شامالً: تراخيص البناء، وعمليات التفتيش، وتوصيالت 

خدمات املرافق 

الشكل 2-3

ترتيب البلدان على أساس مؤشر استخراج تراخيص 
البناء يستند إلى 3 مؤشرات فرعية

مالحظة: للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 
قسم مالحظات على البيانات.

الوقت التكلفة

اإلجراءات
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ذلك فرنسا وهونغ كونغ (الصني)، موافقات في وقت 

مناسب على تراخيص البناء عن طريق تطبيق قاعدة 

”السكوت عالمة الرضا“، وتتراوح احلدود الزمنية بني 

أسبوعني إلى أربعة أسابيع. 

أفضل  بني  من  وهما  وسنغافورة،  فنلندا  وفي 

تراخيص  استخراج  رعة  سُ حيث  من  بلدان  عشرة 

ل آخر،  ؤَهّ البناء، يكون املهندس املعماري، أو مهني مُ

البناء  عملية  على  واإلشراف  الرقابة  عن  مسؤوال 

وضمان جودتها النوعية.

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات في 
2008/2007؟

األعمال  منشآت  امتثال  بتسهيل  بلدا   18 قام 

لإلجراءات الرسمية اخلاصة بعمليات التشييد والبناء 

في 2008/2007 (اجلدول 3-2). وكانت أفريقيا صاحبة 

اال، حيث قامت  أكبر عدد من اإلصالحات في هذا 

وليبريا، وموريتانيا،  وبوركينا فاصو،  أنغوال،  ـ  بلدان   6

استخراج  عملية  بتسهيل  ـ  وسيراليون  ورواندا، 

أوروبا  منطقة  أفريقيا  بعد  وجاءت  البناء.  تراخيص 

إصالحات  تنفيذ  مت  الوسطى، حيث  وآسيا  الشرقية 

في أرمينيا، وبيالروس، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، 

وجمهورية قيرغيز. 

وفي منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ، قامت 

بتبسيط  وتونغا  وسنغافورة،  (الصني)،  كونغ  هونغ 

والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  وفي  اإلجراءات. 

الوقت  تقليص  وجامايكا  مت في كولومبيا  الكاريبي، 

تراخيص  استخراج  طلبات  معاجلة  في  املستغرق 

البناء. وكانت البرتغال البلد الوحيد الذي قام بتنفيذ 

إصالحات من بني البلدان املرتفعة الدخل في منظمة 

وانفردت  االقتصادي.  امليدان  في  والتنمية  التعاون 

صعيد  على  اال  هذا  في  إصالحات  بتنفيذ  مصر 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. أما منطقة 

جنوب آسيا فلم تُسجل أية إصالحات كبيرة. 

في  األول  املركز  قيرغيز  جمهورية  احتلت 

في  البناء  تراخيص  استخراج  تسهيل  إصالحات 

الواحد  الشباك  نظام  إنشاء  مت  فقد   .2008/2007

املعمارية  باططات  اخلاصة  االشتراطات  إلصدار 

واإلجراءات  القواعد  وكانت  البناء.  وتراخيص 

تشترط  السوفييتي  العصر  من  املوروثة  احلكومية 

مستقلة  مسبقة  موافقات  على  البنائني  حصول 

ر  دُ تصْ بينما  املرافق،  من كل هيئة مختصة بشؤون 

في  الواحد  الشباك  من  الالزمة  املوافقات  كافة 

الوقت احلاضر. 

لم  قيرغيز  في  باإلصالح  القائمني  أن  إال 

رئاسي  مرسوم  مبوجب  مت  إذ  احلد.  هذا  عند  يتوقفوا 

األرض  موقع قطعة  بتحديد  اخلاص  الترخيص  إلغاء 

عمدة  قبل  من  باملوافقة  التوقيع  يتطلب  كان  الذي 

ويقول  يوما.   60 استصداره  ويستغرق  بيشكيك 

متوسطة  بناء  شركة  صاحب  وهو  بيكبولوت، 

ثقيل.  كابوس  مبثابة  الترخيص  ذلك  ”كان  احلجم، 

األوراق  هي  ما  مطلقا  تعرف  أن  بإمكانك  يكن  لم 

عمدة  مكتب  أن  إال  املطلوبة“.  األخرى  واملستندات 

ل  شغْ تصاريح  إصدار  عن  مسؤوال  يعد  لم  املدينة 

املباني. ويضيف بيكبولوت قائال: ”أمضيت قبل هذه 

اإلصالحات 6 أشهر ولم أستطع احلصول على توقيع 

األمر  يستغرق  لم  اإلصالحات،  وبعد  املدينة.  عمدة 

سوى أسبوع، أو ما يزيد بقليل، وحصلت على تصريح 

شغل املبنى ممهورا بالتوقيعات واألختام الالزمة“. 

واختصار  إجراءات   9 إلغاء  من  متكنها  وبعد 

الوقت بواقع 173 يوما، تركز حكومة قيرغيز اآلن على 

تخفيض التكلفة ـ التي ما زالت أكثر من 405 في 

املائة من متوسط الدخل القومي للفرد. 

التصنيفي  املركز  في  فاصو  بوركينا  وجاءت 

الثاني ضمن البلدان القائمة باإلصالحات في مجال 

سهولة استخراج تراخيص البناء، بعد أن كانت بني 

البلدان العشرة التي حتتل أدنى الترتيب التصنيفي. 

عن  األوجه  املتعدد  اإلصالحي  برنامجها  وأسفر 

التكلفة  وتخفيض  يوما   12 بواقع  الوقت  اختصار 

مت مبوجب  اإلصالح،  بداية  املائة. ففي  في   25 بنسبة 

على  التفتيش  مرّات  عدد  تخفيض  حكومي  قرار 

واألشغال  للمباني  الوطني  اتبر  جانب  من  املواقع 

التفتيش  عمليات  إلغاء  إلى  ذلك  وأدى  العامة. 

ل مصدر  العشوائي نصف الشهرية التي كانت تشكّ

إزعاج وعذاب شديدين لشركات البناء في أواغادوغو. 

نتوقع  ”مازلنا  املعماريني  املهندسني  أحد  ويقول 

ولكن  معينة،  حرجة  مراحل  في  تفتيش  عمليات 

اآلن حيث كنا  الوضع مختلف بشكل أفضل كثيرا 

إلى 15 عملية تفتيش  ملا يصل  السابق  نخضع في 

احلكومة  قامت   ،2008 أيار  مايو/  وفي  ذلك“.  نحو  أو 

اآلن  يحقق  الذي  الواحد،  الشباك  نظام  بتدشني 

تخفيض  إلى  اإلصالح  وأدى  بالفعل.  إيجابية  نتائج 

الرسوم املقررة الختبارات التربة بواقع النصف، فضال 

عن تخفيض رسوم احلصول على موافقات البلديات 

وإجراء دراسات السالمة من احلريق. كما أتاح اإلصالح 

إمكانية قيام مقدمي طلبات احلصول على تراخيص 

بسداد كافة املدفوعات الالزمة في مكان واحد. 

والواقع أن البلدان األفريقية القائمة باإلصالح 

األشغال  وزارة  التزمت  ليبريا،  ففي  نشطة.  كانت 

العامة بإصدار تراخيص البناء خالل 30 يوما ال أكثر 

مقابل 90 يوما في السابق. وأعلنت الوزارة عن هذه 

املدة الزمنية النظامية البالغة 30 يوما، كما قامت 

بشأن  االستخدام  سهلة  مرجعية  قائمة  بتصميم 

شرط  إلغاء  أيضا  وجرى  املطلوبة.  املستندات  كافة 

باملشاريع  اخلاصة  البناء  تراخيص  على  الوزير  توقيع 

باملوافقة  التفويض  ونقل  بساطة  األكثر  اإلنشائية 

إلى موظفني من الكوادر املتوسطة. 

ليبريا  في  العامة  األشغال  وزير  نائب  وقام 

من  النصف،  بواقع  البناء  ترخيص  رسوم  بتخفيض 

زيادة  تشجيع  بغرض  أمريكي  دوالر   700 إلى   1400

نائب  ويقول  مونروفيا.  في  القانوني  البناء  أنشطة 

الوزير، ”رأيت أن الناس يلجئون إلى البناء غير القانوني 

اط بالسرية والكتمان بسبب التكاليف الباهظة  احملُ

الستخراج التراخيص، فقررت تخفيض الرسوم“. ومن 

املؤكد أن لهذا اإلجراء اإلصالحي أسباب وجيهة في 

بلدٍ كانت تكلفة استخراج ترخيص البناء فيه تعادل 

عشرة أمثال متوسط الدخل القومي للفرد، ناهيك 

عن أن التكاليف األخرى املرتبطة مبنح تراخيص البناء 

ما زالت مرتفعة (اجلدول 3-3).

نظام  على  حتسينات  بإدخال  سيراليون  قامت 

احلكومية  واإلجراءات  القواعد  وتنص  التفتيش. 

املنطبقة حاليا على إجراء التفتيش عند كل مرحلة 

قام  رمبا  ولكن  والبناء.  التشييد  عملية  مراحل  من 

املفتشون بالتفتيش مرّة أو حتى مرّتني في األسبوع 

قامت   ،2007 عام  من  وابتداء  عشوائي.  بشكل 

وزارة األراضي واإلسكان والتخطيط الوطني والبيئة 

بتعيني كادر جديد من املفتشني املهنيني وبدأت في 

إنفاذ القواعد واإلجراءات احلكومية الرسمية. 

أما رواندا فقامت للسنة الثانية على التوالي 

على  املوافقة  تصاريح  استخراج  عمليات  بتبسيط 

على  املوافقة  طلبات  دمج  خالل  من  البناء  مشاريع 

منوذج  في  البناء  ترخيص  واستصدار  البناء  موقع 

إلى تقدمي طلب  اآلن  موحد. وحتتاج منشآت األعمال 

على منوذج واحد بشأن توصيل خدمات املياه والصرف 

أنغوال بدمج طلبات  الصحي والكهرباء. كما قامت 

توصيل الكهرباء واملياه في عملية ترخيص البناء، مما 

أدى إلى اختصار اإلجراءات من 14 إلى 12 إجراء. 

ومن  للبناء.  قانون  أول  إصدار  موريتانيا  ومت في 

اخلاصة  الشروط  تبسيط  إلى  يؤدي  أن  ذلك  شأن 

مبشاريع البناء الصغيرة ووضع األساس الالزم إلنشاء 

2-3 اجلدول 

تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في 2008/2007 

 أنغوال، وكولومبيا، وكرواتيا، وهونغ كونغ (الصني(، وجامايكا، تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء 
وجمهورية قيرغيز، ورواندا، وتونغا 

بيالروس، والبوسنة والهرسك، وكولومبيا، وجامايكا، وليبريا، تخفيض الوقت املستغرق في استخراج التراخيص 
وسنغافورة

كرواتيا، ومصر، وموريتانيا، والبرتغال، وتونغااعتماد إجراءات حكومية جديدة للبناء

 أرمينيا، والبوسنة والهرسك، وبوركينا فاصو، وهونغ كونغ تخفيض الرسوم
(الصني)، وليبريا

 بوركينا فاصو، وهونغ كونغ (الصني)، وسيراليونحتسني نظام التفتيش على مشاريع اإلنشاء 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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نظام الشباك الواحد املعني بإصدار تراخيص البناء. 

أكثر  أصبح  البناء  تراخيص  استخراج  أن  إال 

عاصمة  هراري  ففي  وبنن.  زمبابوي  في  صعوبة 

على  والبناء  التشييد  إدارة  موظفو  اعتاد  زمبابوي، 

املغادرة وعدم التواجد في مكاتبهم. وفي ظل وجود 

املعنيني  رّبني  املدَ املهنيني  من  للغاية  محدود  عدد 

مبراجعة الطلبات، قد تستغرق حالياً موافقة مجلس 

املدينة على مخطط البناء سنة كاملة. 

استخراج  يستغرق  بنن،  في  كوتونو  وفي 

أي 3 أشهر  ـ  يوما  البناء حالياً حوالي 180  ترخيص 

أكثر من مدة استخراجه في السابق ـ بسبب تراكم 

في  صدرت  وقد  اإلدارية.  األعمال  وتأخر  الطلبات 

يونيو/حزيران 2007 الئحة تنظيمية جديدة حتدد فترة 

زمنية قانونية مدتها 120 يوما الستخراج تراخيص 

املدة  هذه  تطبيق  اآلن  حتى  يتم  لم  ولكنه  البناء. 

القانونية وااللتزام بها. 

وآسيا  الشرقية  أوروبا  منطقة  وشهدت 

هذا  في  اإلصالحات  من  الكثير  تنفيذ  الوسطى 

اال، وإن كان نِصفها فقط مرتبط بتخفيف األعباء 

اإلجرائية. ففي كرواتيا، نصّ قانون البناء اجلديد على 

إلغاء احلاجة إلى استخراج تصريح بالبناء للمشاريع 

اخلاصة  الشروط  تسهيل  عن  فضال  حجماً  األصغر 

تعد  لم  احلالي،  الوقت  وفي  األكبر حجماً.  باملشاريع 

في  احلجم  املتوسطة  التجارية  اإلنشاءات  مشاريع 

املطافئ،  إدارة  موافقات  على  احلصول  إلى  حاجة 

الهاتف،  وشركة  الصحي،  والصرف  املياه  ومصلحة 

أسفر  مما  ـ  الصحية  والسلطات  العمل،  ومفتشية 

عن إلغاء 5 إجراءات. 

التحسينات  أدت  والهرسك،  البوسنة  وفي 

على  احلصول  تسهيل  إلى  املنطبقة  اإلدارية 

الستخراج  العقاري  السجل  من  الالزمة  الشهادات 

تسجيل  تسهيل  إلى  باإلضافة  البناء،  ترخيص 

املباني اجلديدة في السجل العقاري والسجل العيني 

اختصار  عن  اإلصالحات  هذه  وأسفرت  لألراضي. 

الوقت الالزم من 467 إلى 296 يوما. وفي بيالروس، أدى 

حتديد مواعيد نظامية الستيفاء اإلجراءات املطلوبة 

قبل إصدار الترخيص، وفترة قانونية إلجناز استخراج 

في  املستغرق  الوقت  اختصار  إلى  البناء،  تراخيص 

هذه العمليات بواقع 140 يوما. وفي أرمينيا، لم تعد 

الشركات مضطرة إلى دفع رسوم في شكل ”تبرعات 

لألعمال اخليرية“ من أجل احلصول على حق تصميم 

اإلصالحي  اإلجراء  هذا  وأدى  إنشائية.  مخططات 

من  املائة  في   383.3 بواقع  التكلفة  تخفيض  إلى 

متوسط الدخل القومي.

الدرب  على  سارت  البلدان  من  العديد  أن  إال 

استخراج  انتظار  مدة  زادت  صربيا،  ففي  املعاكس. 

وفي  املتوسط.  في  يوما   75 بواقع  البناء  تراخيص 

في  الصادرة  التنظيمية  الالئحة  تشترط  أوكرانيا، 

لتنمية  ”تبرّع“  دفع  األعمال  عام 2007 على منشآت 

تكاليف  من  املائة  في   15 يعادل  مبا  التحتية  البنية 

كييف  في  البناء  شركات  وتتوقع  والبناء.  التشييد 

الدخل  متوسط  من  املائة  في   1902 حاليا  تدفع  أن 

القومي للفرد الستيفاء اإلجراءات الرسمية اخلاصة 

بعملية التشييد والبناء. 

ومن بني بلدان شرق آسيا، اعتمدت هونغ كونغ 

(الصني) تنفيذ برنامج واسع النطاق أسفر عن إلغاء 

استخراج  في  املستغرق  الوقت  واختصار  إجراءات   8

في  جعلها  مما  أسابيع،   5 من  بأكثر  البناء  تصاريح 

اال  هذا  في  باإلصالح  القائمة  البلدان  طليعة 

على مستوى العالم. وفي إطار التعاون مع القطاع 

بتشكيل   2006 عام  في  احلكومة  قامت  اخلاص، 

لتحديد  اتلفة  القطاعات  من  استشاري  فريق 

الطرق والسبل الكفيلة بتحسني إجراءات استخراج 

التراخيص. ومن خالل التعاون مع الهيئات واملصالح 

والبناء،  التشييد  قطاع  في  العاملة  والشركات 

متكررة  إجراءات  هناك  أن  العمل  مجموعات  وجدت 

االتصال  برامج  بتحسني  وقامت  احلاجة،  عن  وزائدة 

التي  السهلة“  اإلجرائية  ”احللول  وحتديد  والتنسيق 

شركة  صاحب  ويصف  الكفاءة.  حتسني  ميكنها 

محلية للتشييد والبناء هذا اجلُهد بقوله ”إنه نهج 

صميم  من  ينبع  أمر  وهو  ـ  للغاية  وعملي  ذكي 

ثقافتنا“.

املستغرق  الوقت  باختصار  سنغافورة  وقامت 

في  الثلثني  بواقع  البناء  تراخيص  استخراج  في 

3-3 اجلدول 

ما هي البلدان األكثر حتريراً إلجراءات استخراج تراخيص البناء ـ وما هي البلدان األكثر تقييداً؟ 
عدد اإلجراءات

األكثر عدداًاألقل عدداً

31أذربيجان6الدامنرك

31هنغاريا7نيوزيلندا

32بروناي7فانواتو

32غينيا8السويد

32طاجيكستان9تشاد

34السلفادور9ملديف

التشيكية9سانت لوسيا 36اجلمهورية 

37الصني10غرينادا

38كازاخستان10جامايكا

54االحتاد الروسي10كينيا

الوقت (باأليام)

أطول وقت أقصر وقت

426الكاميرون34كوريا

431سورينام38فنلندا

471أوكرانيا38سنغافورة

601ليسوتو40الواليات املتحدة

628كوت ديفوار51فانواتو

670إيران55جزر مارشال

704االحتاد الروسي56البحرين

709كمبوديا62جزر سليمان

1,179هايتي65نيوزيلندا

1,426زمبابوي66بليز

التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

األكثر تكلفةاألقل تكلفة

1,902أوكرانيا0.8قطر

2,087تنزانيا1.5اإلمارات العربية املتحدة

2,178صربيا5.1سانت كيتس ونيفس

2,613االحتاد الروسي5.3بروناي

2,629غينيا-بيساو5.5ترينيداد وتوباغو

2,694النيجر5.9باالو

8,516بوروندي7.9ماليزيا

14,919أفغانستان8.4سانت فنسنت وجزر غرينادين

16,369زمبابوي9.4تايلند

60,989ليبريا10.3هنغاريا

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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طليعة  في  بلدان  عشرة  أفضل  ضمن  موقعها 

ولكن  البناء.  تراخيص  استخراج  تسهيل  مسيرة 

أنحاء  بقية  في  طويلة  تأخر  فترات  هنالك  تزال  ما 

املنطقةـ  حيث تستغرق عملية استصدار الترخيص 

بأكثر من 100  تزيد  أنها  أي  املتوسط،  يوما في   260

البلدان  في  يوما   154 البالغ  املتوسط  على  يوم 

في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  الدخل  املرتفعة 

امليدان االقتصادي.  

أفريقيا  في  باإلصالح  القائمة  البلدان  وبدأت 

اإلصالح  بدأت مسيرة  إذ  اإلدارية.  بتنفيذ اإلصالحات 

في  آخر  بلد  أي  فعله  مما  أفضل  أي  ـ   2008/2007

عن  املسؤولة  واملصالح  الهيئات  قامت  إذ  العالم. 

داخليا  واإلجناز  املعاجلة  فترات  باختصار  املوافقات 

يؤدي  الوقت،  من  املزيد  ولتوفير  النصف.  بواقع 

التشييد  البيانات في مصلحة  اجلديد إلدارة  النظام 

وسهولة  ذكاءً  األكثر  املعاجلة  تأمني  إلى  والبناء 

حتصل  احلاضر،  الوقت  وفي  للمستخدم.  بالنسبة 

بالبريد  البناء بصفة منتظمة على إحاطة  شركات 

االلكتروني والرسائل القصيرة عبر الهواتف احملمولة 

بوضعية  اخلاصة  واملستجدات  التطورات  بشأن 

طلبات استخراج تراخيص البناء. 

الالتينية  أمريكا  منطقة  شهدت  كذلك 

ففي  هامة.  إصالحات  تنفيذ  الكاريبي  والبحر 

بإصدار  اتصة  لية  العدْ املكاتب  بدأت  كولومبيا، 

تراخيص البناء في استخدام منوذج موحد. ولم تعد 

أسماء  بتقدمي  البناء  قيام شركات  إلى  هناك حاجة 

بهم  االتصال  كيفية  عن  ومعلومات  اجليران  جميع 

وجرى  البناء.  ترخيص  استخراج  طلب  تقدمي  قبل 

إصدار مرسوم يقضي بإنفاذ قاعدة ”السكوت عالمة 

التي مت سنّها قبل عشر سنوات، مما أدى إلى  الرضا“ 

ثالثة  البناء من  ترخيص  وقت احلصول على  اختصار 

أشهر إلى شهرين. وفي جامايكا، بدأت احلكومة في 

ذلك  وأدى  يوما.   90 تبلغ  لإلجناز  قانونية  ة  مدّ تطبيق 

الوقت املستغرق في استخراج تصريح  إلى اختصار 

البناء من 210 إلى 130 يوما ـ وهو إجناز جيد، وإن كان 

ما يزال بعيدا عن املستوى اإلصالحي املستهدف.

وفي مناطق أخرى من العالم، استمرت بلدان 

تونغا في  البناء. فقد قامت  قوانني  ة في حتسني  عدّ

البناء  أواخر عام 2007 بتحديد كيفية تنفيذ قانون 

لسنة 2005. ويقوم هذا القانون اجلديد بدمج كافة 

املناطق  بتحديد  املعنية  باإلدارات  اخلاصة  املوافقات 

واألراضي والصحة والسالمة من احلرائق في عملية 

استخراج ترخيص البناء، مما أدى إلى إلغاء 3 إجراءات 

وأدت  يوما.   12 بواقع  رق  تغْ املسْ الوقت  واختصار 

القواعد واإلجراءات احلكومية اجلديدة اخلاصة بالبناء 

االلكترونية  املعاجلة  نظام  إنشاء  إلى  البرتغال  في 

للبناء  اجلديد  القانون  ويهدف  واملستندات.  للوثائق 

تصريح  استخراج  مدة  تخفيض  إلى  ـر  مِصْ في 

البناء من خالل إنشاء نظام الشباك الواحد وااللتزام 

 30 تتجاوز  ال  نظامية  فترة  خالل  التصاريح  بإصدار 

شهادة  بتقدمي  أيضا  اجلديد  القانون  ويقضي  يوما. 

توصيل  وكان  املرافق.  جميع  توصيل  بشأن  واحدة 

السابق  في  يتطلب  املرافق  من  مرفق  كل  خدمات 

تقدمي 3 خطابات منفصلة من البلدية. 

ما هي اجتاهات اإلصالح؟

مدى  على  إصالحا   20 بتنفيذ  قيامها  ظل  في 

أوروبا  منطقة  كانت  املاضية،  األربع  السنوات 

من  عدد  أكبر  صاحبة  الوسطى  وآسيا  الشرقية 

تراخيص  استخراج  تسهيل  إلى  الرامية  اإلصالحات 

التي  أفريقيا  منطقة  تليها   ،(3-3 (الشكل  البناء 

ذت 13 إصالحا. كما قامت البلدان املرتفعة الدخل  نفّ

في منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي 

بتنفيذ 9 إصالحات، تليها منطقة شرق آسيا واحمليط 

الالتينية  أمريكا  ومنطقة  إصالحات)،   8) الهادئ 

الشرق  ومنطقة  إصالحات)،   6) الكاريبي  والبحر 

منطقة  ثم  إصالحات)،   4) أفريقيا  وشمال  األوسط 

جنوب آسيا (لم تسجل أية إصالحات). 

واستهدف 35 من أصل 60 إصالحا ـ أدت إلى 

البناء ـ حتسني األوضاع  تسهيل استخراج تراخيص 

القانونية، بينما ركز 25 إصالحا على حتسني اجلوانب 

البناء  قوانني  القانونية  اإلصالحات  وتناولت  اإلدارية. 

الداخلية  واألنظمة  احلكومية  واإلجراءات  والقواعد 

واألطر  املعايير  تغيير  شأنها  من  التي  اجلديدة 

تراخيص  استخراج  بعمليات  اخلاصة  التنظيمية 

البناء. أما اإلصالحات اإلدارية فتشتمل على تبسيط 

اإلنشائية  املشاريع  على  املوافقة  تصاريح  إصدار 

وحتديد فترات زمنية نظامية إلجناز املعامالت، وإتاحة 

إصالح  أن  والواقع  االلكترونية.  املعاجلة  عمليات 

البناء ميكن أن يكون عملية طويلة ومعقدة،  قوانني 

قبل  من  ومداخالت  اآلراء  استقاء  يتطلب  حيث 

نشير  أن  وميكننا  باألمر.  املعنية  اجلهات  من  العديد 

اجلديد  البناء  قانون  وصياغة  إعداد  عملية  أن  إلى 

الذي أصدرته اجلمهورية التشيكية في عام 2007 قد 

استغرقت 18 عاما.

في بادئ األمر، متثل محور التركيز في منطقة 

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في تنفيذ اإلصالحات 

النواحي  في  يلزم  ما  تغيير  إلى  ل  حتوّ ثم  القانونية 

الشأن.  هذا  في  جيدا  مثاال  جورجيا  وتعدّ  اإلدارية. 

جورجيا  احتلت  اإلصالحات،  من  سنوات   3 فبعد 

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا
جنوب الصحراء

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل
األعضاء في منظمة التعاون

والتنمية في امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 3-3

ن اإلصالحات في أفريقيا جنوب الصحراء حتسّ
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عدد اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل استخراج تراخيص البناء
حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

2006 2007 2008 2009

مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة.
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات.
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 4-3

أكثر 5 إصالحات شيوعاً في مجال
استخراج تراخيص البناء 

اإلصالحات الشائعة منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
(%) 2006

توحيد املوافقات والتصديقات على املشاريع

تطبيق فترات زمنية قانونية

تغيير نظام التفتيش

اعتماد قانون جديد للبناء

ميكنة عملية إصدار التراخيص

33%

28%

13%

13%

8%
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في هذه البلدان بصورة جدية في عام 2006، مما أدى 

بواقع  التأخر  فترات  وتخفيض  إجراءات   4 إلغاء  إلى 

15 يوما في املتوسط. بينما زادت، في الوقت نفسه، 

 26 بواقع  أفريقيا  منطقة  بقية  في  التأخر  فترات 

يوما. وفي نيجيريا، أدت اإلصالحات اإلدارية إلى إلغاء 

اإلجراءات وعمليات التفتيش الزائدة وغير الضرورية. 

ولكن شركات البناء في أفريقيا ما تزال تتعامل مع 

لم  جديدة  قوانني  أو  الزمن  عليها  عفا  بناء  قوانني 

قامت  وقد  الكامل.  التنفيذ  حيز  اآلن  حتى  تدخل 

واإلجراءات  القواعد  جميع  وإصالح  مبراجعة  كينيا 

البلد األفريقي  اليوم  بالبناء، وهي  احلكومية اخلاصة 

من  بلدان  عشرة  أفضل  قائمة  في  املندرج  الوحيد 

حيث تسهيل استخراج تراخيص البناء.

تبسيط إصدار تصاريح املوافقة على املشاريع
متثل اإلصالح األكثر شيوعا على الصعيد العاملي في 

مشاريع  على  املوافقة  تصاريح  استخراج  تبسيط 

البناء (الشكل 3-4). ونظرا ألن املوافقات على البناء 

متعددة،  هيئات  قبل  من  الفني  اإلشراف  تتطلب 

فقد متثل االختيار الواضح في إنشاء نظام الشباك 

إذ  حال.  بأية  سحريا  حال  ليس  ذلك  ولكن  الواحد. 

دمج  أجل  من  الواحد  الشباك  أنظمة  تصميم  يتم 

بني  فيما  اتصال موحدة  اخلدمات في نقطة  وجتميع 

منشآت  وأصحاب  البناء  بشؤون  املعنية  السلطات 

الشباك  أنظمة  جناح  لكن  واملشاريع.  األعمال 

السلطات  هذه  بني  التنسيق  على  يتوقف  الواحد 

سليمة  تشريعات  إلى  األنظمة  هذه  استناد  ومدى 

وشاملة. 

ففي  بنغالديش.  جتربة  في  ننظر  اآلن  دعنا 

البلدية  الشؤون  هيئة  قامت   ،2007 أغسطس/آب 

ا بإنشاء نظام الشباك الواحد  املعنية بالبناء في دكّ

ما  تقريبا،  عام  مضي  وبعد  البناء.  تراخيص  إلصدار 

كل  على  التردد  إلى  مضطرة  البناء  شركات  زالت 

املوافقات  إصدار  عن  املسؤولة  الهيئات  من  هيئة 

اتساق  إلى عدم  رئيسي  ذلك بشكل  ويرجع  الالزمة، 

من  بالسالمة  املعنية  احلكومية  واإلجراءات  القواعد 

احلرائق. ويقضي القانون بأن املباني التي يزيد كل منها 

احلصول  تستوجب  التي  وحدها  10 طوابق هي  على 

على ترخيص خاص بالسالمة من احلرائق. ولكن إدارة 

املطافئ تصر على وجوب تطبيق القواعد على املباني 

املكونة من 6 طوابق فأكثر طبقا لإلجراءات احلكومية 

 6 بتمضية  البناء  شركات  تقوم  أن  وميكن  القدمية. 

أشهر في زيارات مكوكية للهيئات واملصالح اتلفة، 

الواجب  املتسقة  غير  القواعد  هذه  لفهم  ساعيةً 

إصالحها. 

حتديد فترات نظامية إلجناز املعامالت
يتمثل ثاني اإلصالحات األكثر شيوعا في حتديد فترات 

”السكوت  قاعدة  أو تطبيق  املعامالت  نظامية إلجناز 

بتحديد  البلدان  من  العديد  ويقوم  الرضا“.  عالمة 

إنهاء  في  آملةً  القانون  في  الزمنية  الفترات  هذه 

تأخر العمليات اإلدارية. ففي عام 2006، حددت اجلزائر 

على  احلصول  ولكن  البناء.  تراخيص  إلصدار  شهرين 

ترخيص بناء ما زال يستغرق 150 يوما في املتوسط 

بسبب نقص املوارد اإلدارية. ويضطر املعنيون بالبناء 

إلى انتظار احلصول على التراخيص النظامية، خوفا 

من هدم املباني وإزالتها إذا مت إنشاؤها بدون تراخيص 

رسمية. 

 1997 عام  في  القانون  قضى  كولومبيا،  وفي 

وبعد  الرضا“.  عالمة  ”السكوت  قاعدة  بتطبيق 

مضي 10 سنوات على تنفيذ هذه القاعدة وتنظيم 

أصبح  اجلمهور،  لتوعية  النطاق  واسعة  حملة 

أخيرا في إمكان شركات البناء أن تتحكم في زمام 

من  معماري  مهندس  ويقول  العملية.  هذه  تسيير 

التشييد  عملية  نبدأ  أن  اآلن  ”نستطيع  كولومبيا 

الطلب  تقدمي  يومَ عمل على   45 بعد مضي  والبناء 

فطاملا  بعيد.  أو  قريبٍ  من  اخلوف  يعترينا  أن  دون 

نعرف  املطلوبة،  الشروط  من  شرط  لكل  امتثلنا 

متاما أن القانون سوف يحمينا“. 

ترشيد عمليات التفتيش
متثّل ثالث اإلصالحات األكثر شيوعا في التحول من 

عمليات التفتيش العشوائي إلى اتباع نهج مستند 

املراحل  في  التفتيش  عمليات  إجراء  مع  ااطر،  إلى 

السلطات  اعتمدت  إذ  البناء.  عملية  من  احلرجة 

عمليات  على  تقليديا  البناء  بشؤون  اتصة 

اليوم  وهناك  االمتثال.  لضمان  العشوائي  التفتيش 

ً فقط ـ معظمها في مناطق أفريقيا وأمريكا  41 بلدا

وشمال  األوسط  والشرق  الكاريبي  والبحر  الالتينية 

العشوائي.  التفتيش  عمليات  تستخدم  ـ  أفريقيا 

البناء  ترخيص  عن  املسؤولة  الهيئات  أدركت  وقد 

احملدودة  مواردها  يستنزف  العشوائي  التفتيش  أن 

لضمان  الكفاءة  منعدمة  طريقة  بكونه  ويتسم 

سالمة املباني (الشكل 5-3).

في صدارة  بلدا   15 أصل  من  أحد عشر  وجتاوز 

البناء   تراخيص  استخراج  البلدان من حيث تسهيل 

فبدال  ااطر.  إلى  املستند  التفتيش  عمليات  نطاق 

تمدين  عْ مُ ملهنيني  البلدان  هذه  تسمح  ذلك،  من 

أثناء  التفتيش  عمليات  بإجراء  مستقلة  وكاالت  أو 

مراحل التشييد والبناء. وجرت العادة على عدم قيام 

بعد  إال  بالتفتيش  البناء  بشؤون  املعنية  السلطات 

سنغافورة،  وتقوم  والبناء.  التشييد  عملية  اكتمال 

وهي إحدى دول القمة في تنفيذ اإلصالحات، بتفويض 

واإلشراف  بالرقابة  ومعماريني  إنشائيني  مهندسني 

على عملية التشييد والبناء برمتها. وفي اليابان، أدى 

التطبيق األكثر مرونة للقواعد واإلجراءات احلكومية 

عمليات  بإجراء  اخلاصة  الشركات  لتكليف  املنظمة 

التفتيش الالزم إلى زيادة عدد هذه الشركات، وهو ما 

شركات  مع  البناء  شركات  تعاقد  سرعة  عن  أسفر 

التفتيش بتكلفة أرخص. 

األوروبي  االحتاد  بلدان  معظم  قام  وقد  هذا 

إلى  التفتيش  عمليات  من  األقل  على  جزء  بإسناد 

البلدان  هذه  جتربة  وتوضح  اخلاص.  القطاع  شركات 

اخلاصة  الشركات  قبل  من  التفتيش  أعمال  أن 

االحتادات  قبل  من  حال مساندتها  في  النجاح  حتقق 

جيد  بشكل  املنظمة  اآلليات  ذات  القوية  املهنية 

صناعة  أن  كما  املؤهلني.  املفتشني  اعتماد  بشأن 

التأمني الناضجة تقدم املساعدة في هذا اخلصوص. 

التشيكية  اجلمهورية  استحدثت   ،2007 عام  وفي 

غرفتا  وتقوم  املعتمدين.  للمفتشني  جديدة  مهنة 

بتوفير  والفنيني  واإلنشائيني  املعماريني  املهندسني 

قاعدة موارد قوية.3 

حواشي

 Bayerisches Staatsministerium des Innern،  .1
.(2002)

.PricewaterhouseCoopers ،(2005)  .2

.Geginat and Malinska ،(2008)  .3

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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متتلك عائشة، وهي مصممة أزياء ناجحة، منشأة 
الشعبية  واألزياء  املنسوجات  لتصدير  أعمال 
الشركات  أرقى  من  مجموعة  إلى  السنغالية 
لألزياء   (Hermes) هرمز  محالت  مثل  العاملية 
 .(Christian Lacroix) الكرُوا  كريستيان  ومحالت 
تزايد مستمر،  والطلب على منتجات عائشة في 
بأربعة  اإلنتاج  تُضاعف  أن  يجب  أنها  لدرجة 
املزيد  توظيف  يعني  ذلك  ولكن  لتلبيته.  أمثال 
مبخاطر  محفوفاً  يبدو  الذي  ـ األمر  العمال  من 
الطلب؟  انخفض  لو  فماذا  كبيرة.1  وصعوبات 
مرة  املُنشأة  حجم  تقليص  الصعب  من  سيكون 
أخرى. وتقول عائشة ”ميكن أن يقيم هؤالء دعاوى 
عني فصلهم من العمل بصورة  قضائية ضدك مدّ
أن  يجب  حيث  ذلك  عائشة  وتفسر  قانونية،  غير 
توجه لهم رسالة إنذار ومن ثم تبدأ عملية طويلة 

بهذا اإلطار“.
العديد  إرسال  على  العملية  هذه  تنطوي 
وكلها  العمل،  وزارة  مفتش  إلى  اخلطابات  من 
عائشة  على  ويتعني  رسميا.  ردا  تلقي  تستوجب 
من  العمال  هؤالء  لفصل  محددة  أسباب  ذكر 

أخرى.  حلول  بتجريب  قامت  أنها  وإثبات  العمل 
ولن يكون في استطاعتها اختيار منْ تفصل من 
العمال؛ ورمبا تضطر إلى التقيد بنظام معني خاص 
باألقدمية. كما سيكون عليها إثبات أن صناعتها 
تعاني من التباطؤ واالنكماش. وهذا أمر مستحيل 
إحصائيات  وجود  إلى  تفتقر  السنغال  ألن  تقريبا، 
وباإلضافة  ككل.  الصناعة  اجتاهات  عن  موثوقة 
إلى ذلك، ليست هناك أية معايير رسمية لتحديد 
إذن  واالنكماش.  التباطؤ  ل  تشكّ التي  العوامل 

فالقرار بيد مفتش العمل وال أحد غيره. 
تؤدي قوانني العمل التقييدية في السنغال 
إلى  فباإلضافة  الطلب.  مع  التكيّف  صعوبة  إلى 
يواجه  اخلدمة،  من  للفصل  املُرهقة  الشروط 
أصحاب العمل قيودا صارمة بشأن ساعات العمل 
ة  وحظرا مفروضا ملنع استخدام العقود احملددة املُدّ
كل  فرُ  ويُسْ مستمر.  طابع  ذات  عمل  مهام  ألداء 
فالكثيرون  عائشة:  أمام  أخرى  مشكلة  عن  ذلك 
العمل  أنظمة  على  يتحايلون  منافسيها  من 
ادِعة فيعملون في القطاع غير  خَ بطرق التفافية مُ

الرسمي من االقتصاد. 
بوطأة  تشعر  التي  الوحيدة  ليست  عائشة 
املشكلة. إذ وجدت دراسة شملت 1948 من متاجر 
 27 أن  الكبيرة  الهندية  املدن  التجزئة في  ومحالّ 
والعمال  العمل  أنظمة  أن  يرون  منها  املائة  في 
لُص هذه الدراسة أيضا إلى أن  متثل مشكلة.2 وتخْ
زيادة  إلى  تؤدي  أن  العمل ميكن  زيادة مرونة قوانني 
توظيف عمال في هذه املتاجر بنسبة 22 في املائة 
فقطاع  به:  يُستهان  ال  أمر  وهذا  املتوسط.  في 
الهند من حيث  أكبر قطاع في  ثاني  التجزئة هو 
توظيف العمالة، حيث يتيح فرص عمل ملا نسبته 
نحو  وعلى  والعامالت.  العمال  من  املائة  في   9.4
تطبيق  أن  البرازيل  في  دراسة  استنتجت  مماثل، 
اللوائح الصارمة املنظمة ألسواق العمل يؤدي إلى 

تقييد حجم الشركات وانخفاض العمالة.3 
ألسواق  املنظمة  اللوائح  إلى  احلاجة  ومتس 
العمل لتحقيق كفاءة التعاقد بني جهات العمل 
والعمال وحماية العاملني من املعاملة التمييزية 

حفة من قبل أصحاب العمل. وفي مؤشراته  ُأو ا
ممارسة  تقرير  يقيس  العاملني،  بتوظيف  املعنية 
العاملني  توظيف  لوائح  مرونة  األعمال  أنشطة 
وساعات العمل والفصل من اخلدمة مبا يتوافق مع 
اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وفي وسع أي بلد 
العمل  لتنظيم  املرونة  في  غاية  قواعد  يطبّق  أن 
والتزامه  نفسه  الوقت  في  مصادقته  ظل  في 
بكافة االتفاقيات املتعلقة مباشرة باجلوانب التي 
يقيسها تقرير ممارسة أنشطة األعمال 4 واملعايير 
العمل  منظمة  عن  الصادرة  للعمل  األساسية 
الدولية. إال أنه ال ميكن لبلد ما احلصول على ترتيب 

أفضل في حال عدم تقيده بهذه االتفاقيات.
األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  ويساند 
منظمة  عن  املنبثقة  للعمل  األساسية  املعايير 
املعنية  الثماني  االتفاقيات  أي  ـ  الدولية  العمل 
على  والقضاء  اجلماعية،  املفاوضة  في  باحلق 
األطفال،  تشغيل  ومنع  القسري،  العمل  أشكال 
واملعاملة املنصفة في ممارسات االستخدام. فمن 
شأن احترام هذه املعايير األساسية أن يساعد على 
واألنشطة  األعمال  لتنمية  املالئمة  البيئة  تهيئة 
االقتصادية. إال أن تقرير ممارسة أنشطة األعمال ال 
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يقيس مدى االمتثال لهذه املعايير، وال تنعكس تلك 
االتفاقيات الثماني في املؤشرات املعنية بتوظيف 
العاملني. ويوضح التقرير الصادر هذا العام وضعية 
والبالغ  املشمولة  البلدان  من  بلد  كل  تصديق 
ً على هذه االتفاقيات الثماني (انظر  عددها 181 بلدا
اتفاقيات  على  التصديق  بوضعية  اخلاص  اجلدول 
باملعايير  املعنية  الثماني  الدولية  العمل  منظمة 
األساسية للعمل، الصفحة 147). إال أن التصديق 
بالضرورة  ليس  األساسية  العمل  معايير  على 
إعداد مقياس  ويجري  االمتثال.  ً على  مؤشرا جيدا
خاص باالمتثال لتضمينه مستقبال في مجموعة 
في  العاملني  توظيف  بقياس  املعنية  املؤشرات 

مشروع تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
العالم  أنحاء  جميع  في  احلكومات  تواجه 
حماية  بني  الصحيح  التوازن  حتقيق  حتديات 
على  فالدامنرك،  العمل.  أسواق  ومرونة  العاملني 
سبيل املثال، تسعى إلى املوازنة بني مرونة العمل 
واألمان الوظيفي من خالل منوذج ”األمن الوظيفي 
القواعد  فبموجب   .(flexicurity model)“املرن
العمل  جهات  تتعرض  ال  التنظيمية  واللوائح 
ومبررات  ألسباب  العمال  تسريح  عند  آثار  ألية 
جانب جهات  من  فعله  يتعني  ما  وكل  اقتصادية. 
ويندرج  للعمال.  مُسبق  إخطار  تقدمي  هو  العمل 
أكثر من 80 في املائة من العمال في برنامج طوعي 
للتأمني ضد البطالة.5 ويستفيد العمال من مرونة 
اللوائح والقواعد التنظيمية التي متنحهم فرصة 
مع  الرسمي  القطاع  في  وظائف  على  احلصول 
سهولة االنتقال من وظيفة إلى أخرى. والواقع أن 
أكثر من 70 في املائة من الدامنركيني يرون أنه من 
والعمل  متكررة  بصورة  الوظيفة  تغيير  األفضل 

بأشغال أخرى جديدة.6
وال  العمل،  بتنظيم  املعنية  اجلهات  ولكن 
سيما في البلدان النامية، تقع في أغلب األحيان 
العمل  أصحاب  تدفع  حيث  ـ  بالغ  خطأ  في 
القطاع  في  العمل  ملزاولة  اللجوء  إلى  والعمال 
ثمة  النامية،  البلدان  أنحاء  ففي  الرسمي.  غير 
باجلمود  قواعد متسمة  تطبيق  بني  ارتباط  عالقة 

ووجود  العمل  لتنظيم أسواق  املفرطة  والصرامة 
 .(3-4 (الشكل  ضخمة7  رسمية  غير  قطاعات 
حيث  وبوليفيا،  فنزويال  في  واضح  النمط  وهذا 
البلديْن بحظر  املرعية في هذيْن  القوانني  تقضي 
فصل العمال من اخلدمة ألسباب اقتصادية، وهما 
من بني البلدان القائمة بتطبيق قواعد تنظيمية 
هذان  ويندرج   .(1-4 (اجلدول  وصرامة   ً جمودا أشد 
القطاعات  ذات  اخلمسة  البُلدان  ضمن  البَلدان 
املائة  في   41) عاملياً  حجما  األكبر  الرسمية  غير 
من إجمالي الناجت احمللي في فنزويال، و43 في املائة 

في بوليفيا).8 
غير  القطاع  في  العمال  فإن  النهاية،  وفي 
الرسمي سيكونون أكبر اخلاسرين. فهم يتقاضون 
بأية حماية  يتمتعون  وال  أجورا منخفضة  عموما 
الفئات  أن  كما  اجتماعية.  مزايا  أو  قانونية 
املُستضعفة، من النساء والشباب العاملني، عادة 
ما تكون في وضعٍ سيئ للغاية. وقد وجدت دراسة 
في إندونيسيا أنها لو حتلت بنفس مرونة اللوائح 
إلى  ذلك  ألدى  مثال،  فنلندا،  في  للعمل  املنظمة 
انخفاض معدل البطالة فيها بواقع 2.1 في املائة 
بواقع 5.8  البطالة في صفوف الشباب  وتراجعت 

في املائة.9 
أمر  هو  الصحيح  التوازن  حتقيق  أن  شك  ال 
لتحقيق  السعي  ولكن  بالصعوبات،  محفوف 
أخرى  دراسة  وهنالك  باالهتمام.  جدير  أمر  ذلك 
العمل  أسواق  تنظيم  على  املترتبة  اآلثار  تبحث 
في أمريكا الالتينية، باستخدام بيانات استقصاء 
رحت على  عن 10396 شركة في 14 بلدا.10 وقد طُ
عدد  حول  األسئلة  من  العديد  الشركات  تلك 
وعدد  توظيفهم  سيتم  الذين  الدائمني  العمال 
الذين سيتم فصلهم من اخلدمة إذا كانت القواعد 
هذا  ويشير  مرونة.  أكثر  العمل  لسوق  املنظمة 
التحليل إلى أن النتيجة ستتمثل في زيادة صافية 
إجمالي  من  املتوسط  في  املائة  في   2.1 بنسبة 
القصوى  االستفادة  تكون  وسوف  الوظائف.  عدد 
أقل من 20  بها  يعمل  التي  الشركات  من نصيب 
في  املائة  في   4.2 مكاسبها  تبلغ  حيث  موظفا، 

املتوسط. 
للعمل  املنظمة  اللوائح  مرونة  شأن  ومن 
واالبتكار  املبادرة  روح  تشجيع  إلى  تُفضي  أن 
دراستان  وتشير  احلرة.  املشاريع  أصحاب  قبل  من 
تُزيد  التنظيمية  القواعد  مرونة  أن  إلى  حديثتان 
احتماالت تأسيس شركات جديدة بنسبة 30 في 
لذلك  تفسيريْن  الباحثون  ويقدم  تقريبا.11  املائة 
األمر. فانخفاض مستوى األمن الوظيفي بالنسبة 
للعاملني يجعل تأسيس منشآت األعمال اخلاصة 
بهم دافعاً له جاذبيته الكبيرة. وبالنسبة ألصحاب 
العمل  إدارة  في  املرونة  زيادة  تؤدي  احلرة،  املشاريع 

إلى جعل ملكيتهم للمشروعات أكثر جاذبية. 
مرونة  لزيادة  الرامية  اإلصالحات  تؤدي  وقد 
زيادة  إمكانات  إلى  أيضاً  للعمل  املنظمة  اللوائح 
املناطق  في  البطالة  من  واحلد  الصناعي  اإلنتاج 
نادو  وتاميل  براديش  أندرا  واليتي  ففي  احلضرية. 
في الهند، أسفرت هذه اإلصالحات عن زيادة الناجت 
من  النقيض  على  املائة.  في   15 بواقع  الصناعي 
صرامة  زيادة  إلى  الهادفة  اإلصالحات  أدت  ذلك، 
في  للعمل  التنظيمية  واللوائح  القواعد  وجمود 
والية غرب البنغال إلى انخفاض الناجت بنسبة 20 
في املائة.12 وأشارت التقديرات إلى أن نتيجة ذلك 
براثن  في  نسمة  مليون   1.8 وقوع  في  متثلت  قد 

الفقر في غرب البنغال.13 

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات في 
2008/2007؟

قام 15 بلدا بتطبيق تغييرات كبيرة وملموسة في 
 .2008/2007 في  العمل  ألسواق  املنظمة  اللوائح 
تلك  مرونة  زيادة  في  البلدان  هذه  من   6 وجنحت 
اللوائح، بينما قامت 9 بلدان بخفض تلك املرونة. 
الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا  منطقة  وكانت 
صاحبة أكبر عدد من إصالحات زيادة املرونة، تليها 
الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  ثم  أفريقيا 

(اجلدول 2-4). 
نشاطا  األكثر  البلد  فاصو  بوركينا  وكانت 
في تنفيذ اإلصالحات، حيث اعتمدت قانونا جديدا 
 .2004 عام  في  الصادر  قانونها  من  بدال  للعمل 
واملوظفني حاليا حتديد  العمل  وفي مقدور جهات 
موافقة  إلى  احلاجة  بدون  األسبوعية  الراحة  يوم 
جهات  اإلصالحات  وتشجع  احلكومية.  السلطات 
في  ااطر  من  أكبر  قدر  مواجهة  على  العمل 
في  املرونة  زيادة  بفضل  اجلدد  العاملني  توظيف 
استخدام عقود العمل احملددة املدة وتنفيذ إجراءات 
فعلى  اخلدمة.  من  الفصل  بشأن  صرامة  أقل 
الصارمة،  األولوية  قواعد  تعد  لم  املثال،  سبيل 
مبا فيها التقيّد بنظام األقدمية، ملزمة في حالة 

فصل العمال الزائدين عن احلاجة. 
الثاني من حيث  املركز  في  أذربيجان  وجاءت 
فقد  اال.  هذا  في  نفذتها  التي  اإلصالحات  عدد 
تنطبق  وال  مرونة،  أكثر  العمل  ساعات  أصبحت 

حجم القطاع غير الرسمي من االقتصاد (% من إجمالي الناجت احمللي)

الشكل 3-4

وجود عالقة ارتباط بني قواعد العمل الصرامة وارتفاع حجم االقتصاد غير الرسمي ومعدالت البطالة
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املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال؛ واملنتدى االقتصادي العاملي (2007)؛ وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية التابعة للبنك الدولي.

مالحظة: تُعتبر العالقات ذات مغزى إحصائي عند مستوى 1 في املائة بالنسبة حلجم القطاع غير الرسمي، وعند مستوى 10 في املائة بالنسبة للبطالة بني النساء، 
ويستمر مغزاها اإلحصائي عند تثبيت العوامل األخرى املتعلقة مبتوسط الدخل القومي للفرد.
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أوضاع  كانت  إذا  إال  الليلي  العمل  على  قيود  أية 
تنفيذ  وقبل  بااطر.  محفوفة  أو  ة  شاقّ العمل 
هذه اإلصالحات، كان من االستحالة على صاحب 
العمل فصل العامل إال إذا تعذرت إمكانية توظيفه 
نتيجة  الشرط  هذا  إلغاء  مت  وقد  أخرى.  بوظيفة 
لإلصالحات. كما جرى أيضا تخفيف شروط تقدمي 
بفصل  يتعلق  فيما  واملوافقة  املُسبق  اإلشعار 
هو  ومثلما  العمل.  حاجة  عن  الزائدين  العمال 
احلال في بوركينا فاصو، ميكن اآلن استخدام عقود 
عمل محددة املدة إلجناز أية مهمة أو نشاط. وحتتل 
أذربيجان اآلن، بفضل قانون العمل اجلديد، موقعها 
أنظمة  ذات  العشرة  البلدان  مجموعة  ضمن 
تقرير ممارسة  العمل األقل صرامة طبقا ملقاييس 

أنشطة األعمال (اجلدول 3-4).
العمل  قانون  أسفر  موزامبيق،  وفي 
العمل  عقود  استخدام  مرونة  زيادة  عن  اجلديد 
فترة  بتخفيض  القانون  وقضى  احملددة.  ة  املدّ ذات 
 30 إلى   90 من  للفصل  املسبق  اإلشعار  تقدمي 
تدريجية  تخفيضات  إجراء  إلى  باإلضافة  يوما، 

ملستحقات نهاية اخلدمة.
سلوفينيا  أتاحت  الشرقية،  أوروبا  وفي 
املرونة  من  كبيرا  قدرا  التشيكية  واجلمهورية 
تسمح  إذ  العمالة.  توظيف  عقود  استخدام  في 
سلوفينيا اآلن جلهات العمل بتمديد العقود احملددة 
إلى  شهرا   24 البالغة  القانونية  الفترة  من  املدة 
تخفيض  مت  كما  املشروع.  مر  عُ تغطي  التي  ة  املدّ
فترة اإلخطار بالفصل من اخلدمة من 75 إلى 60 
في  املرونة  التشيكية  اجلمهورية  وحققت  يوما. 
حتت  التوظيف  وفترات  اإلضافية،  العمل  ساعات 
لذلك،  وباإلضافة  العمل.  أسبوع  وطول  االختبار، 
احتساب  تبسيط  إلى  ل  املعدّ العمل  قانون  أدى 
ساعات العمل، مما أتاح حرية اختيار توزيع ساعات 

العمل على مدى أربعة أسابيع. 
املرونة  زيادة  نحو  التوجه  مسيرة  إطار  وفي 
مقدونيا  جمهورية  دخلت  الشرقية،  أوروبا  في 
النهائية  املراحل  في  السابقة  اليوغسالفية 
العتماد قانون جديد لعالقات العمل من شأنه زيادة 
الفصل  العمل وتخفيض تكاليف  مرونة ساعات 
عن  زائدة  وظائف  وجود  أساس  على  اخلدمة  من 
استخدام  مرونة  اجلديدة  األحكام  وتتيح  احلاجة. 

العقود احملددة املدة، وزيادة حدها األقصى من 4 إلى 
بإلغاء  أيضا  القانون اجلديد  5 سنوات. وسيقضي 
نهاية  عطلة  في  العمل  على  املفروضة  القيود 
الزائدين  األسبوع مع تخفيف قيود فصل العمال 

عن احلاجة.
األرجنتني  قامت  الالتينية،  أمريكا  وفي 
البالغة  للعامل  اخلدمة  نهاية  مكافأة  بتخفيض 
أقدميته 20 عاما في الوظيفة من ما يعادل راتب 
البطالة  معدل  انخفاض  وبعد   .20 إلى  شهرا   30
مرسوم  قضى  املائة،  في   10 من  أقل  إلى  فيها 
حكومي في عام 2007 بإلغاء الزيادة بنسبة 50 في 

املائة ملستحقات نهاية اخلدمة التي كانت تشكل 
جزءا من ”قوانني الطوارئ“ الصادرة في عام 2002. 

آسيا  شرق  منطقة  في  اإلصالحات  وكانت 
املرونة  زيادة  حيث  من  متفاوتة،  الهادئ  واحمليط 
وتخفيضها. إذ قامت الصني بتطبيق قواعد جديدة 
للعمال  اجلماعي  بالفصل  اخلاصة  األولوية  بشأن 
الصعوبات  زيادة  إلى  أدى  مما  احلاجة،  عن  الزائدين 
أثناء  التكيف  في  العمل  جهات  تواجهها  التي 
فيجي،  وفي  االقتصادي.  النشاط  هبوط  فترات 
احلماية  من  املزيد  توفير  إلى  جديد  تشريع  أسفر 
ضد التمييز في التوظيف، ونقل تسوية النزاعات 
من ساحات القضاء إلى باحات الوساطة. ولكنها 
املسبقة  لإلخطارات  جديدة  شروطا  استحدثت 
مرونة  بتخفيض  وقامت  اخلدمة،  من  بالفصل 
أقصى  كحد  ساعة   48 بفرض  العمل  ساعات 

للشغل 6 أيام في أسبوع العمل.
ومن بني البُلدان املرتفعة الدخل في منظمة 
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، استحدثت 
وعدم  الفرص  تكافؤ  بشأن  مهمة  أحكاماً  كوريا 
املوظفني.  وترفيع  وترقية  توظيف  في  التمييز 
احملددة  العمل  لعقود  أقصى   ً ولكنها وضعت حدا

.ً املدة ال يتجاوز أربعة وعشرين شهرا
زادت  التي  البلدان  من  العديد  وهنالك 

2-4 اجلدول 

تخفيف القيود املفروضة على التوظيف بعقود محددة احملددة املدة ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في 2008/2007 

أذربيجان، وبوركينا فاصو، وموزامبيق، وسلوفينياتخفيف القيود املفروضة على التوظيف بعقود محددة املدة 

أذربيجان، وبوركينا فاصو، واجلمهورية التشيكيةزيادة مرونة ساعات العمل

األرجنتني، وموزامبيق، وسلوفينياتخفيض تكاليف الفصل من العمل

أذربيجان، وبوركينا فاصوإلغاء الشروط اخلاصة بالفصل من العمل

الرأس األخضر، والصني، وفيجي، وغامبيا، وإيطاليا، وكازاخستان زيادة صعوبة الفصل من العمل

كوريا والسويدزيادة القيود املفروضة على التوظيف بعقود محددة املدة 

اململكة املتحدةزيادة مدة األجازة السنوية املدفوعة األجر

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

 3-4 اجلدول 

ما هي البلدان األكثر حتريراً لتوظيف العاملني ـ وما هي البلدان األكثر تقييداً؟  
مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

األكثر صرامة األقل صرامة

63سان تومي وبرنسيبي0هونغ كونغ، الصني

66أنغوال0الواليات املتحدة

66غينيا االستوائية0سنغافورة

66غينيا-بيساو0ملديف

66بنما0جزر مارشال

69جمهورية الكونغو3أستراليا

70النيجر3أذربيجان

74جمهورية الكونغو الدميقراطية3أوغندا

79بوليفيا4كندا

79فنزويال4جامايكا

تكلفة الفصل من العمل (األجور محسوبة باألسابيع)

األكثر تكلفة األقل تكلفة

133غينيا االستوائية0الدامنرك

134موزامبيق0نيوزيلندا

135إكوادور0الواليات املتحدة

169سري النكا0بورتوريكو

178غانا0أفغانستان

178زامبيا0العراق

189سيراليون0جزر مارشال

446زمبابوي0ميكرونيزيا

غير ممكنبوليفيا0باالو

غير ممكنفنزويال0تونغا

مالحظة: مؤشر صرامة قوانني العمل هو متوسط جمع مؤشرات صعوبة التعيني، وصرامة ساعات العمل، وصعوبة الفصل من العمل. 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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للعمالة.  املنظمة  القواعد  وجمود  صرامة  من 
العمل  جهات  قيام  اآلن  تشترط  فكازاخستان 
التفكير في  أخرى عند  إلى وظيفة  العامل  بنقل 
االستغناء عن العمالة الزائدة. كما قررت إيطاليا 
زيادة فترة اإلخطار املُسبق بالفصل من اخلدمة من 
من  الفترة  هذه  وارتفعت  يوما،   75 إلى  أسبوعني 
إلى 45  ومن 30  إلى 6 أشهر في غامبيا،  شهرين 
يوما في الرأس األخضر. وقامت السويد بتخفيض 
الفترة القصوى لعقود العمل احملددة املدة من ثالث 
السنوية  اإلجازة  زادت  كما   . سنتنيْ إلى  سنوات 
املدفوعة األجر للعامل في اململكة املتحدة من 20 

إلى 24 يومَ عمل.
 

ما هي اجتاهات اإلصالح؟ 

على  األعمال،  أنشطة  ممارسة  تقرير  يسجل  لم 
على   ً مؤثرا إصالحا   77 سوى  العاملي،  الصعيد 
ومن   .2004 عام  منذ  العاملني  توظيف  مؤشرات 
زيادة  إلى  إصالحا   47 أدى  اإلصالحات،  هذه  بني 
بينما  العمل،  ألسواق  املنظمة  اللوائح  مرونة 
أن  والواقع  صرامتها.  زيادة  عن  إصالحا   30 أسفر 
نادرة احلدوث، وال غرابة في ذلك.  العمل  إصالحات 
فاحلكومات تستغرق سنوات وسنوات في تطبيق 
أصحاب  من  العديد  متسّ  التي  اإلصالحات  هذه 
املصلحة املباشرة. فإصالحات العمل تنطوي عادةً 
احلكومة  بني  ـ  احملاور  ثالثية  تشاور  عملية  على 
وبالتالي  العمال.  وممثلي  العمل  جهات  ومندوبي 
فإن التوصل إلى التوازن السليم احملقق للمصالح 

اتلفة هو عملية هامة حافلة بالتحديات.

التوجه نحو تطبيق القواعد التنظيمية األكثر 
مرونة

وآسيا  الشرقية  أوروبا  بلدان  حكومات  كانت 
أكبر  تنفيذ  في  وفعالية  األكثر نشاطا  الوسطى 
مدى  على  اال  هذا  في  اإلصالحات  من  عدد 
 19 تطبيق  جرى  حيث  املاضية،  اخلمس  السنوات 
واإلجراءات  القواعد  مرونة  زيادة  إلى  أدت  إصالحا 
 .(4-4 (الشكل  العمل  لسوق  املنظمة  احلكومية 
تليها البلدان املرتفعة الدخل في منظمة التعاون 
 16 نفذت  التي  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية 
وأملانيا، وسويسرا  إصالحا، وقام كل من أستراليا، 

بتنفيذ عدة إصالحات. 
 (2006 عام  (في  أوغندا  قامت  أفريقيا،  وفي 
(في  فاصو  وبوركينا   (2007 عام  (في  وموزامبيق 
إلى  أدت  جديدة  عمل  قوانني  بسنّ   (2008 عام 
حماية العاملني مع زيادة مرونة القواعد املنظمة 
لقضايا العمل والعمال في الوقت نفسه. وقامت 
ناميبيا (في عام 2004) بتخفيف القيود املفروضة 
بني  زالت،  ما  أفريقيا  أن  إال  العمل.  ساعات  على 
املناطق اتلفة، املنطقة األكثر صرامة من حيث 
القواعد املنظمة للعمل. فتكاليف فصل العامل 
البالغة مدة خدمته 20 عاما تصل إلى راتب أكثر 
8 سنوات  من  وأكثر  في سيراليون  3 سنوات  من 
في زمبابوي. وتوجد في أفريقيا بعض البلدان التي 
تفرض أكبر عدد من أيام اإلجازة السنوية اإلجبارية 
املدفوعة األجر: إريتريا (34 يوما)، وإثيوبيا (33 يوما)، 

والكاميرون (32 يوما). 
الوسطى،  وآسيا  الشرقية  أوروبا  وفي 
اإلصالحات.  مجال  في  بارزة  بلدان  ثالثة  هنالك 
 (2008) وأذربيجان   (2004) سلوفاكيا  قامت  إذ 

بتحقيق املرونة في استخدام عقود العمل احملددة 
اخلاصة  واملتطلبات  العمل  ساعات  وجداول  املدة 
جورجيا  ونفذت  الزائدة.  العمالة  عن  باالستغناء 
 2005 عامي  في  ااالت  تلك  في  كبيرة  تغييرات 
فترات  في  تغييرات  استحدثت  كما  و2006، 
ومدفوعات  اخلدمة  من  بالفصل  املسبق  اإلخطار 
نهاية اخلدمة. ومتت اإلصالحات على نطاق واسع: 
في  بلدان   10 أصل  من  ـ  بلدان   8 قامت  حيث 
املنطقة انضمت لالحتاد األوروبي ـ بإصالح قوانني 
منها  عديدة،  بلدان  وأقدمت  بها.  اخلاصة  العمل 
اإلصالحات  هذه  تطبيق  على  ورومانيا،  ليتوانيا 
لتحقيق انسجام قوانينها مع التشريعات النافذة 

في االحتاد األوروبي. 
بتنفيذ  اثنان  بلدان  قام  آسيا،  جنوب  وفي 
شوطا  بوتان  قطعت  إذ  اال.  هذا  في  إصالحات 
في  للعمل  قانون  أول  بتنفيذ  قامت  طويال، حيث 
حلماية  تدابير  اجلديد  القانون  ووضع   .2007 عام 
العمال بدون فرض أعباء ثقيلة على جهات العمل. 
مشجعة  حوافز  خلق  إلى  احلماية  تدابير  وأدت 
ولدى  ـ  اخلاص  القطاع  إلى  االنتقال  على  للعمال 
وما  املرشحني  من  كبير  ع  جتمّ اآلن  العمل  جهات 
عليها سوى أن تنتقي وتختار. كما أسفر حتسني 

أوضاع العمل عن ارتفاع مستوى اإلنتاجية.14
القواعد  مرونة  زادت  الالتينية،  أمريكا  وفي 
قام  إذ  واألرجنتني.  كولومبيا  في  للعمل  املنظمة 
هذان البَلدان ـ كولومبيا في عام 2004 واألرجنتني 
واإلجراءات  القواعد  بتسهيل  ـ   2005 عام  في 
قامت  كما  الزائدة.  العمالة  بتسريح  املتعلقة 
تكاليف  بخفض  أيضا   2007 عام  في  األرجنتني 
آسيا  شرق  منطقة  وفي  اخلدمة.  من  الفصل 

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي  والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل األعضاء 
في منظمة التعاون والتنمية 

في امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 4-4

معظم اإلصالحات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

19

16

4

2

2

1

عدد اإلصالحات التي أدت إلى زيادة مرونة قواعد العمل
حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

2005 2006 2007 2008 2009

3

مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة. 
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 5-4

أكثر 4 إصالحات شيوعاً في مجال توظيف العاملني
اإلصالحات منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2005 (%)

زيادة مرونة ساعات العمل

تسهيل القيود املفروضة على العقود احملددة املدة

تخفيض تكاليف الفصل من اخلدمة

إلغاء الشروط اخلاصة بالفصل من العمل

36%

29%

15%

11%

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.



23 العاملني  توظيف   

القيود  بتخفيف  فييتنام  قامت  الهادئ،  واحمليط 
بينما مت  املدة،  احملددة  العمل  املفروضة على عقود 
في تايوان (الصني) تخفيف القيود املفروضة على 
ساعات العمل. وفيما عدا إسرائيل، لم يحقق أي 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  بلد 
ألسواق  املنظمة  اللوائح  مرونة  في  زيادة  أية 

العمل. 

واستخدام  العمل  ساعات  حتديد  مرونة  زيادة 
العقود

استهدف 36 إصالحا، على مدى السنوات اخلمس 
واستخدام  العمل  ساعات  مرونة  زيادة  املاضية، 
خمسة  أن  إال   .(5-4 (الشكل  ة  املدّ احملددة  العقود 
جداول  صعوبة  زيادة  إلى  أدت  اإلصالحات  من 
إصالحات  تسعة  قامت  بينما  العمل،  ساعات 

بتقييد استخدام عقود العمل احملددة املدة. 
أوروبا  في  اإلصالحات  معظم  واستهدفت 
ساعات  مرونة  زيادة  الوسطى  وآسيا  الشرقية 
ذت  نُفّ التي  اإلصالحات،  هذه  وأتاحت  العمل. 
من  مزيدا  و2005،   2004 عامي  في  زة  مركّ بصورة 
الترتيبات املرنة بشأن العمل اإلضافي بعد ساعات 
ساعات  بنقل  األعمال  ملنشآت  وسمحت  الدوام، 
املوسم  إلى  املنخفض  العمل  من موسم  العمل 
يجب  وبولندا،  التفيا  وفي  العمل.  بأعباء  املكتظ 
العمل في خالل  توزيع ساعات  التوازن في  حتقيق 
زادت  في هنغاريا. كما  وفي خالل سنة  4 شهور؛ 
إمكانية توقع املوظفني بساعات العمل اإلضافي، 
العمل مع  زيادة سهولة تكيف جهات  فضال عن 
الطلب الدوري. وبالنسبة ألماكن أخرى من العالم، 
على  املفروضة  القيود  بتخفيف  باكستان  قامت 
العمل اإلضافي، بينما أتاحت أوغندا جلهات العمل 
األسبوعية  الراحة  يوم  حتديد  حرية  واملوظفني 
بتخفيف  بوتان  وقامت  وقانوناً.  نظاما  املطلوبة 

اإلجراءات املقيّدة للعمل الليلي. 
وحقق 16 بلدا زيادة أكبر في مرونة استخدام 
عقود العمل احملددة املدة. ففي أذربيجان وبوركينا 
هذه  استخدام  ميكن  املثال،  سبيل  على  فاصو، 
مستمر.  طابع  ذات  عمل  مهام  أداء  في  العقود 
القصوى  الفترات  بتمديد  وتوغو  التفيا  وقامت 

إلى تسهيل قيام جهات  وأدى ذلك  العقود.  لهذه 
وفقا  العمل  ترتيبات  بتكييف  والعاملني  العمل 

لالحتياجات والضرورات. 

تخفيض تكاليف الفصل من اخلدمة
ت 10 بلدان منشآت األعمال مزيدا من املرونة  منحَ
هبوط  فترات  أثناء  اخلدمة  من  العمال  فصل  في 
ً (منها بوليفيا،  النشاط االقتصادي. ولكن 15 بلدا
عمليات  جعلت  وزمبابوي)  وكازاخستان،  وفيجي، 
أشدّ صعوبة.  أو  تكلفةً  أكثر  اخلدمة  الفصل من 
العمل  جهة  تستطيع  ال  وفنزويال،  بوليفيا  ففي 
إال  اقتصادية  ألسباب  اخلدمة  من  ال  العمّ فصل 
ال  الظروف،  هذه  ظل  وفي  ذلك.  على  مبوافقتهم 
أي  توظيف  قبل  مرّتني  العمل  ر جهات  تفكّ أن  بد 

عامل جديد. 
من  الفصل  تكاليف  ارتفاع  يؤدي  أن  وميكن 
خلق  من  ومنعها  العمل  جهات  ردع  إلى  اخلدمة 
ثمّ  الرسمي. ومن  القطاع  فرص عمل جديدة في 
ة قوية لتخفيض أعباء الفصل من  جّ فإن هنالك حُ
اخلدمة. إال أن املرونة املفرطة ستؤدي بالتأكيد إلى 
أوساط  في  والهواجس  الشواغل  أخرى:  مشكلة 
وظائفهم  فقدان  من  خوفاً  احلاليني  املوظفني 

وتركهم دون مظلة شبكة األمان.
ضد  التأمني  توفير  في  احللول  أحد  ويتمثل 
ففي  اخلدمة.  نهاية  مكافأة  من  بدال  البطالة 
في  اشتراكات  العمل  جهات  تدفع  النمسا، 
صندوق ميكن السحب منه إذا أصبح العامل زائدا 
اخلدمة.  في  سنوات   3 مضي  بعد  له  ضرورة  وال 
وفي سانت كيتس ونيفس، تأتي مدفوعات نهاية 
اخلدمة من صندوق تديره احلكومة وهو قائم على 
مبرور  العمل  جهات  تسددها  التي  االشتراكات 
بإيداع  العمل  جهات  تقوم  إيطاليا،  وفي  الوقت. 
خاص  صندوق  في  موظف  كل  راتب  من  نسبة 
طوال مدة وجود عالقة العمل. وفي كوريا، ستقوم 
جهات العمل التي اعتمدت اخلطة اجلديدة احملددة 
للعامل  شهر  راتب  يعادل  ما  بإيداع  لالشتراكات 

كل سنة في حساب معاش التقاعد اخلاص به. 
ناجح  نظام  باعتماد  شيلي  قامت  كما 
هذا  وأدى   .2002 عام  في  البطالة  ضد  للتأمني 
فردية  توفير  حسابات  استحداث  إلى  اإلصالح 
من  كل  يسددها  التي  االشتراكات  على  قائمة 
العامل وجهة العمل. كما أدى اإلصالح أيضا إلى 
تعويضات  من  اخلدمة  نهاية  مدفوعات  تخفيض 
سنوات  من  سنة  كل  عن  عمل  يومَ   24 إلى   30

العمل في  العاطلون عن  األفراد  اخلدمة. ويحصل 
اخلاصة  التوفير  حسابات  من  مزايا  على  شيلي 

بهم ملدة 5 أشهر. 
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استخراج تراخيص البناء  

توظيف العاملني  

تسجيل امللكية
احلصول على االئتمان  

حماية املستثمرين  

دفع الضرائب  

التجارة عبر احلدود  

إنفاذ العقود  

تصفية النشاط التجاري  

ترغب أيدا، وهي صاحبة أحد املشاريع في غامبيا، 
في  بثمنها  واالستفادة  أرض  قطعة  بيع  في 
بعد  ولكنها  الصناعي.  مشروعها  نطاق  توسيع 
تلك  على  باحلصول  مهتم  مشترٍ  على  العثور 
القطعة، عرفت أن نقل امللكية في غامبيا يتطلب 
استصدار  وأن  ـ  واملساحة  األراضي  إدارة  موافقة 
تلك املوافقة يستغرق قرابة العام. غير أن هنالك 
تنفذ له معارف  خيارا آخر: هو االستعانة مبحام مُ
للحصول  األراضي  إدارة  في  باملسؤولني  وعالقات 
على املوافقة في يوم واحد ال أكثر. غير أن أيدا ال 
ل األتعاب والتكلفة التي تبلغ حوالي  تستطيع حتمّ
3 في املائة من قيمة قطعة األرض. وبالتالي، قررت 
اإلدارة،  موافقة  على  حتصل  حتى  االنتظار  أيدا 

وقامت بتأجيل خطط توسيع منشأة أعمالها. 
آخر   ً بلدا  11 هناك  غامبيا،  إلى  وباإلضافة 
للقيام  وزارية  موافقة  على  احلصول  يشترط 
بعملية نقل امللكية: ليسوتو، ومدغشقر، ومالوي، 
وجزر  والسنغال،  اجلديدة،  غينيا  وبابوا  ونيجيريا، 

سليمان، وتنزانيا، وتونغا، وأوغندا، وزامبيا. وكانت 
في  الدول  من  اموعة  هذه  ضمن  ديفوار  كوت 
السابق، ولكنها قامت في عام 2005 بإلغاء شرط 
احلضري.  التخطيط  وزارة  موافقة  على  احلصول 
في  املستغرق  الوقت  اختصار  إلى  ذلك  أدى  وقد 
وارتفع  يوما  ـ   62 إلى   397 من  امللكية  تسجيل 
بواقع  أبيدجان  في  امللكية  نقل  عمليات  عدد 
 1968 إلى   2005 في   500 تقريبا، من  أمثال  أربعة 

في 2007. 1 
الرسمية  امللكية  نقل  سندات  وتساعد 
األراضي  ملكية  نقل  عمليات  تشجيع  على 
أصحاب  وصول  فرصة  وإتاحة  االستثمار  وتعزيز 
الرسمية.2  االئتمان  أسواق  إلى  األعمال  منشآت 
في  العقارية  املمتلكات  من  كبيرة  نسبة  أن  إال 
ميكن  وال  رسميا.  مسجلة  غير  النامية  البلدان 
للملكية  الرسمية  غير  السندات  استخدام 
يُحدّ من توافر  كضمان للحصول على قروض، مما 
فرص التمويل املتاحة أمام منشآت األعمال. وقد 
في  وشرعت  األمر  هذا  عديدة  حكومات  تداركت 
امللكية.  لتسجيل  النطاق  واسعة  برامج  تنفيذ 
الرسمي  القطاع  في  األصول  هذه  إدخال  ولكن 
فكلما  القصة.  من  صغير  جزء  سوى  يشكل  ال 
القنوات  عبر  امللكية  نقل  وتكلفة  صعوبة  زادت 
والوسائل الرسمية، زادت احتماالت عودة سندات 
غير  إلى صكوك  الرسمية بشكل سريع  امللكية 
إزالة  فإن  األسباب،  ولهذه  أخرى.  مرة  رسمية 
العقبات غير الضرورية املاثلة أمام تسجيل ونقل 
بالنسبة  األهمية  بالغة  خطوة  تعتبر  امللكية 

للتنمية االقتصادية. 
على  احلاصلة  البلدان  أن  الواضح  ومن 
نقل  تسهيل  مجال  في  جيد  تصنيفي  ترتيب 
امللكية هي تلك البلدان القائمة بتطبيق إجراءات 
على  منخفضة  ورسوم  ضرائب  وجباية  بسيطة، 
امللكية،  لتسجيل  محددة  ورسوم  امللكية،  نقل 
باإلضافة إلى توافر سجالت معتمدة على أنظمة 
الكترونية مباشرة ومواعيد زمنية محددة لتنفيذ 
هذه  جعلت  كما  العالقة.  ذات  اإلدارية  اإلجراءات 

البلدان استخدام خدمات موظفي الشهر والتوثيق 
قامت  وقد  اختيارياً.   ً أمرا مبحامني  واالستعانة 
في  اإلجراءات  مبيكنة  السعودية  العربية  اململكة 
2007، مما أتاح إمكانية تسجيل امللكية في خالل 
تسجيل  ويستغرق  اثنني.  إجراءين  وعبر  يومني 
قامتا  اللتني  وليتوانيا،  أيام في جورجيا   3 امللكية 
بتبسيط اإلجراءات منذ وقت قريب. وفي نيوزيلندا، 
التي جاءت في املرتبة الثالثة على مؤشر سهولة 
التسجيل بشكل  تتم عمليات  امللكية،  تسجيل 
إلغاء  جرى  سلوفاكيا،  وفي  االنترنت.  عبر  مباشر 
رسم التسجيل املعتمد على حتصيل نسبة مئوية 
تسجيل  تكلفة  وتبلغ  ثابت،  برسم  واستبداله 

امللكية اآلن 0.05 في املائة من قيمة العقار. 

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات في 
2008/2007؟

في  امللكية  تسجيل  بتسهيل  بلدا   24 قام 
األكثر  اإلصالح  ويتمثل   .(2-5 (اجلدول   2008/2007
طريق  عن  التسجيل  تكلفة  تقليل  في  شيوعا 

 1-5 اجلدول 

ما هي البلدان املتميزة بسهولة تسجيل امللكية ـ 
والبلدان املتسمة بصعوبة التسجيل؟  

الترتيباألكثر صعوبة الترتيب األكثر سهولة 

اململكة العربية 
السعودية

172ليبريا1

173أنغوال2جورجيا

174أفغانستان 3نيوزيلندا

175بنغالديش4ليتوانيا

176نيجيريا5أرمينيا

177بروناي6تايلند

178ملديف7سلوفاكيا

179جزر مارشال8أذربيجان

180ميكرونيزيا9النرويج

181تيمور الشرقية10السويد

مالحظة: جرى ترتيب البلدان على أساس متوسط الترتيب الكلي في ضوء 
عدد اإلجراءات، والوقت، والتكلفة املتعلقة بتسجيل امللكية. للمزيد من 

التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات. 
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 1-5

البلدان العشرة املتصدرة لإلصالحات في مجال تسجيل امللكية

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

ن متوسط التحسّ

 .1  
 .2  
 .3  
 .4  
.5  
 .6  
 .7  
 .8  
 .9  

  .10 

اإلجراءات الوقت التكلفة

2007

2008

21%
46%

26% بيالروس
رواندا

أذربيجان
كازاخستان

هنغاريا
زامبيا

موريشيوس
بوركينا فاصو

مدغشقر
مصر

مالحظة: للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات.

الوقت التكلفة

اإلجراءات
33.3%

33.3% 33.3%

عدد األيام الالزمة لنقل 
امللكية بني شركتني في 

مدينة رئيسية 

كنسبة مئوية من قيمة العقار، 
وال يتم إدراج الرشاوى

خطوات التحقق من عدم وجود أية التزامات أو رهونات على العقار، 
ونقل سند امللكية حتى ميكن بيع العقار ثانية أو استخدامه كضمانة عينية

الشكل 2-5

ترتيب البلدان على أساس مؤشر تسجيل امللكية 
يستند إلى 3 مؤشرات فرعية
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التسجيل،  ورسوم  امللكية،  نقل  تخفيض ضريبة 
بوركينا  ـ  بلدان   5 قامت  فقد  الدمغة.  رسم  أو 
وجامايكا،  الدومينيكية،  واجلمهورية  فاصو، 
امللكية.  نقل  بتخفيض ضريبة  ـ  وتايلند  وصربيا، 
بتخفيض  ورواندا  الكونغو  جمهورية  قامت  كما 
رسوم التسجيل، بينما مت إلغاء رسم الدمغة في 

مدغشقر. 
وقد جاءت بيالروس في طليعة قائمة البلدان 
التي قامت بتطبيق أكثر عدد من اإلصالحات في 
مجال تسجيل امللكية. إذ شرعت حكومة بيالروس 
مارس/آذار  في  الواحد  الشباك  نظام  إنشاء  في 
التغييرات  إجراء  مت   ،2006 مطلع  وفي   .2004
الواحد  الشباك  نظام  إلدخال  الالزمة  القانونية 
التنفيذ  والستكمال  الفعلي.  التشغيل  حيز 
السجل  مكتب  في  املتبقية  االختناقات  وإزالة 
نوفمبر/  في  احلكومة  قامت  لألراضي،  العيني 
تشرين الثاني 2007 بتدشني برنامج واسع النطاق 
البرنامج  هذا  وأسفر  اإلدارية.  اإلجراءات  لتبسيط 
عن حتديد مواعيد زمنية صارمة إلنهاء اإلجراءات، 
وإعداد ملفات  السجل  فضال عن ميكنة مكاتب 

أجندة  وآتت  امللكية.  لسجالت  الكترونية  رقمية 
حيث  ثمارها:  الطموحة  احلكومية  اإلصالحات 
في  امللكية  لتسجيل  الزمنية  الفترة  انخفضت 
بيالروس  وتأتي  يوما.   21 إلى   231 من  مينسك 
التصنيفي، ضمن مجموعة  الترتيب  اآلن، حسب 
لإلصالحات  املتصدرة  والعشرين  اخلمسة  البلدان 

على مؤشر سهولة تسجيل امللكية.
منشآت  أصحاب  أحد  ألكسندر،  يقول 
تسجيل  مقارنة  ”تعكس  املرموقني،  األعمال 
اآلن  الوضع  عليه  مبا  قليلة  سنوات  منذ  امللكية 
الفرق بني الليل والنهار. فقد انتقلنا من االنتظار 
طويال في الصفوف لبضعة شهور إلى استخدام 
والكفاءة.  باحلداثة  املتسم  الواحد  الشباك  نظام 
الواحد كاميرات  الشباك  نظام  في  لديهم  إن  بل 
وشاشات مراقبة تليفزيونية ملعرفة مدى التكدس 

وحركة السير في طوابير االنتظار“. 
في  لإلصالحات  الثاني  املركز  رواندا  واحتلت 
يناير/  في  رئاسي  مرسوم  مبوجب  مت  إذ  اال.  هذا 
كانون الثاني 2008 استبدال رسم التسجيل املقرر 
بنسبة 6 في املائة برسم موحد يبلغ 20 ألف فرنك 

رواندي (حوالي 34 دوالرا أمريكيا)، بصرف النظر عن 
قيمة العقار. أما في السابق، فقد مت تطبيق رسم 
من  عملية  كل  على  املائة  في   6 قدره  تسجيل 
عملية  متوسط  وبلغ  امللكية،  تسجيل  عمليات 
الضرائب  مصلحة  جانب  من  العقار  قيمة  تقدير 
الرواندية زهاء 35 يوما. أما عملية تسجيل امللكية 
في كيغالي اآلن فال تتطلب سوى 4 إجراءات وأقل 
من 1 في املائة من قيمة العقار (الشكل 5-3). إال 
في  سنة  تستغرق  زالت  ما  التسجيل  عملية  أن 
مجاالً  ثمة  أن  يعني  الذي  األمر  تقريبا،  املتوسط 

واسعاً للتحسني. 
أوروبا  منطقة  قامت  املناطق،  بني  ومن 
من  عدد  أكبر  بتنفيذ  الوسطى  وآسيا  الشرقية 
أذربيجان  قامت  فقد  امللكية.  تسجيل  إصالحات 
مصلحة  وجعلت  الواحد  الشباك  نظام  بإنشاء 
الوحيدة  الهيئة  الوطني  العقاري  السجل 
امللكية  تسجيل  عمليات  كافة  عن  املسؤولة 
تعديل  اإلصالحات  هذه  واقتضت  البلد.  هذا  في 
القانون املدني العام في إبريل/ نيسان 2006. وكان 
السابق  في  يضطرون  األعمال  منشآت  أصحاب 
حدة،  على  واملباني  األراضي  من  كل  تسجيل  إلى 
ذلك  في  مبا  طويلة،  إجراءات  لسبعة  اخلضوع  أي 
احلصول على موافقة هيئتني حكوميتني، وشهادة 
من املكتب الفني للمساحة توضح حدود األمالك 
وخصائصها الفنية. وقد مت إلغاء هذه االشتراطات 
بصورة نهائية. وأصبح في اإلمكان حاليا تسجيل 
خيار  إتاحة  بفضل  يوما،   11 غضون  في  امللكية 
جديد بشأن تعجيل تنفيذ إجراءيْن من اإلجراءات 

األربعة املتبقية. 
وقامت كازاخستان بتطبيق إصالحات على 
اخلدمات  مراكز  إنشاء  أسفر  حيث  مماثل،  نحو 
عن  ـ  احمللية  الواحد  الشباك  أنظمة  ـ  العامة 
املدن  في  امللكية  تسجيل  إجراءات  تبسيط 
الرئيسية. أما جورجيا، القائمة بتنفيذ إصالحات 
بتدشني  فقامت  التوالي،  على  الرابعة  للسنة 

2-5 اجلدول 

تخفيض تكاليف تسجيل امللكية ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في عامي 2008/2007 

بوركينا فاصو، وجمهورية الكونغو، واجلمهورية الدومينيكية، تخفيض الضرائب أو الرسوم

وجامايكا، ومدغشقر، ورواندا، وصربيا، وتايلند  

أذربيجان، وبيالروس، وجورجيا، وكازاخستان، والتفيا، وليتوانيا، إدماج أو تخفيض عدد اإلجراءات

وموريشيوس

بيالروس، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، ومدغشقر، واململكة العربية ميكنة اإلجراءات

السعودية، وزامبيا

بنغالديش، ومصر، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تسريع وتيرة إجراءات التسجيل

ومدغشقر، وسيراليون

بيالروس، ومصر، والسنغالتطبيق حدود زمنية إلزامية 

أذربيجان وهنغارياتطبيق إجراءات سريعة ومبسطة

جمهورية الكونغوالسماح خلبراء مثمنني من القطاع اخلاص بتقدير القيمة

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 

3-5 اجلدول 

ما هي البلدان األكثر حتريراً لتسجيل امللكية ـ وما هي البلدان األكثر تقييداً؟ 
التكلفة (% من قيمة العقار)الوقت (باأليام)(عدد) اإلجراءات

األكثر تكلفةاألقل تكلفةاألبطأاألسرع األكثر عدداً  األقل عدداً 

اململكة العربية 245بنغالديش2نيوزيلندا11اليونان1النرويج
السعودية

 16.48 جمهورية الكونغو 0.00 

اململكة العربية 11سوازيلند1السويد
السعودية

 17.79 الكاميرون 0.01 بوتان250أفغانستان2

 18.55 جمهورية أفريقيا الوسطى 0.03 جورجيا295توغو2السويد12إريتريا2البحرين

 20.31 مالي 0.04 بيالروس297جزر سليمان2تايلند12أوزبكستان2جورجيا

 20.61 السنغال 0.05 سلوفاكيا315رواندا3جورجيا13إثيوبيا2ليتوانيا

 20.82 جزر القمر 0.06 كيريباس334أنغوال3ليتوانيا13ليبريا2هولندا

21.93نيجيريا 0.08 كازاخستان371غامبيا3النرويج13أوغندا2نيوزيلندا

22.72 تشاد 0.09 نيوزيلندا391سلوفينيا4أرمينيا14اجلزائر2سلطنة عمان

اململكة العربية 
السعودية

 25.01زمبابوي 0.20 االحتاد الروسي405هايتي4آيسلندا14البرازيل2

 28.05 سوريا 0.25 قطر513كيريباس5أستراليا14نيجيريا2تايلند

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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موظفي  مقدور  وفي  الكترونية.  بيانات  قاعدة 
السجل أن يحصلوا اآلن بشكل مباشر من قاعدة 
البيانات على مستخرج رسمي للسجل التجاري، 
رهونات  أو  التزامات  أية  وجود  تفيد عدم  وشهادة 
وجرت  املساحية.  للخريطة  وصورة  العقار،  على 
الوثائق  هذه  استخراج  على  السابق  في  العادة 
من  العديد  على  التردد  طريق  عن  واملستندات 

الهيئات احلكومية اتلفة. 
آخر  بارز  مثال  هي  والهرسك  والبوسنة 
إذ  اال.  هذا  في  إصالحات  نفذت  التي  للبلدان 
انخفض الوقت الالزم لتسجيل سند ملكية في 
من  اختصاره  مت  حيث  أيام   203 بواقع  سراييفو 
فترة  انخفاض  املتوقع  ومن  يوما.   128 إلى   331
التسجيل بصورة مطردة إلى ما هو أقل من ذلك، 
جرى  (حيث  السجل  نظام  ميكنة  استكمال  فور 
االلكترونية  امللفات  إعداد  من  املائة  في   80 إجناز 
وقامت جمهورية مقدونيا   .(2008 منتصف  حتى 
إجناز  عملية  بتعجيل  السابقة  اليوغسالفية 
تعيني  خالل  من  املساحة  مصلحة  في  املعامالت 
في  اإلجراءات  أحد  إلغاء  ومت  املوظفني.  من  املزيد 
الكتروني  برنامج  استخدام  خالل  من  ليتوانيا 
خاص يتيح ملوظفي الشهر والتوثيق احلصول من 
وكان  العقارية.  البيانات  شهادة  على  مكتبهم 
املشتري يضطر في السابق إلى احلصول على هذه 

الشهادة من مصلحة السجل العقاري. 

من  عدد  أكبر  ثاني  أفريقيا  وشهدت 
الكونغو في 11  إذ صادقت جمهورية  اإلصالحات. 
مايو/ أيار 2007 على قانون جديد يقضي بتخفيض 
رسم التسجيل بواقع 10 في املائة. وكان تسجيل 
امللكية يستغرق 137 يوما بتكلفة قدرها 27 في 
املائة من قيمة العقار. أما اآلن فيستغرق التسجيل 
من  املائة  في   17 حوالي  تبلغ  بتكلفة  يوما   116
قيمة العقار. ومت في السنغال حتديد أطر زمنية في 
السجل العيني لألراضي من أجل تعجيل عملية 
العقارية.  تسليم الشهادات وتسجيل املمتلكات 
الالزم  الوقت  تخفيض  إلى  اإلصالح  هذا  وأدى 

لتسجيل امللكية من 145 إلى 124 يوما. 
العيني  السجل  مبيكنة  زامبيا  وقامت 
لتحقيق  العمالء  خلدمة  مركز  وإنشاء  لألراضي 
املتراكمة.  التسجيل  طلبات  معاجلة  سرعة 
امللكية  تسجيل  في  املستغرق  الوقت  وانخفض 

من 70 إلى 39 يوما. 
القائمة  البلدان  بني  من  مدغشقر  وكانت 
منطقة  في  اال  هذا  في  إصالحات  بتطبيق 
أفريقيا. إذ مت مبوجب قانون مالي جديد إلغاء رسم 
إلى  أدى  مما  أخريني،  وضريبتني  اإلجباري  الدمغة 
 7.5 إلى   11.6 من  امللكية  نقل  تكلفة  تخفيض 
في املائة من قيمة العقار. ولم تتوقف مدغشقر 
السجل  تنظيم  بإعادة  قامت  بل  احلد،  هذا  عند 
العقاري من خالل زيادة عدد املكاتب وشراء أجهزة 
كمبيوتر جديدة وتعيني املزيد من املوظفني. وقد مت 
تخفيض الوقت املستغرق في نقل امللكية اآلن في 
أنتاناناريفو بواقع 8 أسابيع مقارنة بالعام املاضي. 
كذلك قامت بوركينا فاصو بإلغاء شرط احلصول 
فترة  اختصار  إلى  أدى  مما  البلدية،  موافقة  على 
انخفضت  حيث  يوما   46 بواقع  امللكية  تسجيل 

من 182 إلى 136 يوما.
وقام بلدان اثنان في منطقة الشرق األوسط 
العربية  واململكة  مصر  هما  أفريقيا،  وشمال 
اال.  هذا  في  إصالحات  بتنفيذ  السعودية، 
وتطبيق  اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  مت  ففي مصر، 
وأسفرت  املعامالت.  إلجناز  محددة  زمنية  مواعيد 
هذه اإلصالحات عن اختصار فترة تسجيل امللكية 
 72 إلى   193 انخفضت من  بواقع 4 شهور، حيث 
بإنشاء  السعودية  العربية  اململكة  وقامت  يوما. 
امللكية  الكتروني شامل لتسجيل صكوك  نظام 
أتاح  ما  وهو  الرياض،  في  األولى  العدل  كتابة  في 
إمكانية نقل امللكية في يومني من خالل إجراءيْن 

 . اثننيْ
امللكية:  نقل  لعملية  وصف  يلي  وفيما 
حضور  في  بالرياض،  األولى  العدل  كتابة  تقوم 
املمثلني القانونيني للبائع واملشتري، بخطوة أولى 
إحالتها  قبل  واملستندات  الطلبات  دراسة  هي 
بالنواقص  الشأن  أصحاب  وإفادة  العدل  لكاتب 
بنقل  العدل  كاتب  يقوم  ثم  وجودها.  حال  في 
املستندات الكترونيا إلى إدارة السجالت التي تقوم 
املشتري  ملكية  يثبت  جديد  ملكية  صك  بإعداد 

اجلديد  الصك  إضافة  الفور  على  وتتم  للعقار. 
كافة  بحفظ  اخلاصة  االلكترونية  السجالت  إلى 
قليلة،  وبعد ساعات  الرياض.  امللكية في  صكوك 
يرجع ممثلو املشتري والبائع إلى كاتب العدل الذي 
من  ويطلب  اجلديد  الصك  من  نسخة  يستخرج 
البيع  عقد  على  التوقيع  والبائع  املشترى  ممثلي 
اثنني  توقيع  إلى  باإلضافة  موحد)  منوذج  (وهو 
الكترونيا  البيع  عقد  تصوير  ويجري  الشهود.  من 
وحفظه في السجالت االلكترونية، وحتتفظ كتابة 

العدل بنسخة العقد األصلية. 
بنغالديش  وفي منطقة جنوب آسيا، قامت 
إجراءات  استيفاء  إلنهاء  الالزم  الوقت  باختصار 
طلب تسجيل امللكية في مكتب سجل الصكوك 
تخفيضه  جرى  حيث  النصف  بواقع  البلدية  في 
الوقت  انخفض  وبهذا،  يوما.   180 إلى   360 من 
 245 إلى   425 من  امللكية  لتسجيل  اإلجمالي 

يوما.
والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  وفي 
 2008 أيار  مايو/  في  جامايكا  أصدرت  الكاريبي، 
نقل  ضريبة  بتخفيض  يقضي  جديدا  قانونا 
امللكية من 7.5 إلى 6 في املائة من قيمة العقار، 
وتخفيض رسم الدمغة من 5.5 إلى 4.5 في املائة. 
إلى 11   13.5 امللكية من  نقل  تكلفة  وانخفضت 
في املائة من قيمة العقار. كما قامت اجلمهورية 
من  امللكية  نقل  ضريبة  بتخفيض  الدومينيكية 
4.3 إلى 3 في املائة. وتبلغ تكلفة نقل امللكية في 
الوقت احلالي 3.8 في املائة من قيمة العقار بعد أن 

كانت 5.1 في املائة.
مت  الهادئ،  واحمليط  آسيا  شرق  منطقة  وفي 
إلى   2 امللكية من  نقل  تايلند تخفيض رسم  في 
0.01 في املائة، والضريبة التجارية احملددة من 3.3 
التكلفة  خفض  إلى  أدى  مما  املائة،  في   0.11 إلى 
اإلجمالية لنقل امللكية من 6.3 إلى 1.13 في املائة 
من قيمة العقار. وتندرج تايلند اآلن ضمن البلدان 
العشرة املتصدرة لإلصالحات على مؤشر تسجيل 
امللكية. وجتدر اإلشارة إلى أن تخفيضات التكلفة 
مارس/ من  اعتبارا  واحد  عام  ملدة  وسارية  مؤقتة 

آذار 2008، لتتمكن احلكومة التايلندية من تقييم 
نتائج هذا اإلصالح في شهر أبريل/نيسان 2009. 

ما هي اجتاهات اإلصالح؟

إصالحات  جميع  من  املائة  في   60 حوالي  يعود 
ممارسة  تقرير  سجلها  التي  امللكية  تسجيل 
إلى  املاضية  األربع  السنوات  في  األعمال  أنشطة 
وآسيا  الشرقية  وأوروبا  أفريقيا،  هما  منطقتني 
أوروبا  منطقة  قامت  إذ   .(4-5 (الشكل  الوسطى 
الشرقية وآسيا الوسطى، في عام 2005، بتنفيذ 
أكبر عدد من اإلصالحات في هذا اال. وفي عامي 
الصدارة.  موقع  أفريقيا  احتلت  و2007،   2006

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 3-5

تسهيل تسجيل امللكية في رواندا

اختصار الوقت والتكلفة، 2008-2007

1 2 3 4 5

1

2

4

6

8

240

180

120

60

2 3 4 5

إلغاء إجراء 
يستغرق 
ال 35 يوماً

تغيير
ال 

تغيير

ال 
تغيير

اإلجراءات

اإلجراءات

 إلغاء إجراء 
وتخفيض التكلفة

تخفيض التكلفة من 6.1
 في املائة إلى 0.3 في املائة

اختصار الوقت 
من 60 إلى 

10 أيام

تخفيض إجمالي 
التكلفة من 9.4 
إلى 0.6 في املائة

اختصار إجمالي الوقت 
من 371 إلى 315 يوماً

التكلفة
(كنسبة مئوية من قيمة العقار)

الوقت الالزم لكل إجراء (باأليام)

2007

2008
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وآسيا  الشرقية  أوروبا  تصدرت   ،2008/2007 وفي 
عن  تليها  إصالحات،   9 بواقع  املسيرة  الوسطى 

كثب أفريقيا بواقع 8 إصالحات. 

تخفيض التكلفة

متثّل اإلصالح األكثر شيوعا بني املناطق في تخفيض 
التسجيل،  رسوم  ـ  امللكية  نقل  ورسوم  ضرائب 
ورسوم التوثيق ورسوم الدمغة (الشكل 5-5). وفي 
عامي 2005 و2006، مت تنفيذ هذه التخفيضات في 
سبعة من البلدان العشرة القائمة بتطبيق أكثر 
كبيرة  تخفيضات  أفريقيا  وسجلت  اإلصالحات. 
في  املنطقة  هذه  كانت  حني  في  اال.  هذا  في 
2004 صاحبة أعلى متوسط لتكلفة نقل امللكية 
وتبلغ  العقار).  قيمة  من  املائة  في   13 (حوالي 
من  املتوسط  في  املائة  في   10.5 حاليا  التكلفة 
قيمة العقار ـ وعلى الرغم من انخفاض التكلفة 
بدرجة كبيرة، إال أنها مازالت أعلى كثيرا من 6 في 
أعلى  ثاني  تعتبر  التي  الالتينية  أمريكا  في  املائة 

منطقة من حيث ارتفاع تكلفة نقل امللكية. 
تكلفة  تخفيض  على  كثيرة  بلدان  أقدمت 
محدد  رسم  تطبيق  خالل  من  امللكية  تسجيل 
أصحاب  حتميل  من  بدال  للتسجيل  ومنخفض 
العقار.  قيمة  من  مئوية  نسبة  احلرة  األعمال 
نقل  ضريبة  سلوفاكيا  ألغت   ،2005 عام  وفي 
وطبّقت  املائة  في   3 البالغة  العقارية  امللكية 
رسما محددا منخفضا بواقع 8 آالف كرونة (286 
وفي  التسجيل.  عملية  لتعجيل  أمريكيا)  دوالرا 

إصالحات  بتطبيق  وبولندا  مصر  قامت   ،2007
اإلصالح  هذا  ب  ركْ إلى  رواندا  وانضمت  مماثلة، 
احلد  اإلصالح  هذا  شأن  ومن   .2008/2007 في 
القيمة  حتديد  في  واالحتيال  الغش  عمليات  من 
زيادة  في  فعاليته  عن  فضال  للعقار،  السوقية 
على  أشهر  ستة  مرور  وبعد  الضريبية.  اإليرادات 
بنسبة  املقرر  التسجيل  رسم  بإلغاء  مصر  قيام 
ألفني  قدره  محدد  برسم  واستبداله  املائة  في   3
جنيه (323 دوالرا أمريكيا) ارتفعت العائدات بواقع 

39 في املائة.3

ميكنة السجل العقاري
مكاتب  ميكنة  في  شيوعا  األكثر  اإلصالح  متثّل 
الكترونية  إجراءات  واستحداث  العقاري  السجل 
مباشرة تساعد على التفاعل بني مكاتب التوثيق 
عملية  تكلفة  الرتفاع  ونظرا  العقاري.  والسجل 
امليكنة، فإنه ال غرابة أن يتم تنفيذ أكثر من نصف 
هذه اإلصالحات في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا 
منظمة  في  الدخل  املرتفعة  والبلدان  الوسطى 

التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي. 
قد  العقاري  السجل  مكاتب  ميكنة  أن  إال 
البلدان  شهدت  إذ  وكفاءتها.  فعاليتها  أثبتت 
انخفاضا   2005 منذ  النهج  هذا  اعتمدت  التي 
الوقت  في  املتوسط  في  املائة  في   45 بنسبة 
السلفادور  ففي  امللكية.  تسجيل  في  املستغرق 
 ،2006 منذ  العقاري  سجلها  مبيكنة  قامت  التي 
 33 إلى   52 من  امللكية  تسجيل  فترة  اختصار  مت 
السجل  مكاتب  مبيكنة  البرتغال  وقامت  يوما. 

العقاري في لشبونة في عام 2007، مما أسفر عن 
 42 إلى   81 من  الالزمة  الزمنية  الفترة  انخفاض 
فحسب  تؤدي  ال  االلكترونية  فالسجالت  يوما. 
عن  أيضا  تُسفر  بل  التسجيل،  سهولة  إلى 
ج  جَ حتسني حفظ السجالت ومن ثم تعزيز أمن حُ

االستحكام وصكوك امللكية. 
رقمية  الكترونية  ملفات  إنشاء  شأن  ومن 
لسجالت تسجيل امللكية وتسهيل قدرات احلفظ 
إلى  يؤديا  أن  االلكتروني  والوصول  واالسترجاع 
حتسني األداء، غير أن ذلك ليس كافيا في حد ذاته. 
ومن ثم شرعت هندوراس في عام 2005 في تنفيذ 
إصالح يهدف إلى متكني أصحاب منشآت األعمال 
السجل.  في  املعلومات  إلى  املباشر  الوصول  من 
حل  إيجاد  عن  يسفر  لم  املباشر  الوصول  ولكن 
للكثير من أوجه عدم اتساق املعلومات بني السجل 
العقاري ومصلحة املساحة. ويتطلب حتقيق هذه 
واضطالع  املصلحتني  هاتني  بني  التنسيق  الغاية 
والبيانات  املعلومات  بتحديث  املساحة  مصلحة 
كوماياغوا،  مدينة  أن  والواقع  منتظمة.4  بصفة 
غرب  شمال  مترا  كيلو   80 بعد  على  تقع  التي 
في  الوحيدة  املدينة  هي  تيغوسيغالبا،  العاصمة 
الرقمية  امللفات  إعداد  استكملت  التي  هندوراس 
امللفات  حتديث  بفضل  العيني  السجل  لسجالت 

الرقمية في مصلحة املساحة. 

كيفية اإلصالح
سوف ميكن، في حال اقتناع وإدراك اجلميع للمزايا 
واملنافع، حتقيق التنفيذ السريع لبعض اإلصالحات 

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل األعضاء 
في منظمة التعاون والتنمية 

في امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 4-5

أفريقيا تنفذ أكبر عدد من اإلصالحات

31

23

13

9

8

5

2

عدد اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل تسجيل امللكية
 حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

2006 2007 2008 2009

مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 5-5

أكثر 5 إصالحات شيوعاً في 
مجال تسجيل امللكية 

اإلصالحات الشائعة منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
(%) 2006

تخفيض الضرائب أو الرسوم

ميكنة اإلجراءات

زيادة الكفاءة اإلدارية

إدماج عدد اإلجراءات أو تخفيضها

استحداث إجراءات سريعة ومبسطة أو مهل زمنية

47%

19%

19%

16%

12%
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إلغاء  مثل  امللكية،  تسجيل  بتسهيل  املعنية 
اإلجراءات غير الضرورية أو تخفيض عدد املوافقات 
إجراء  عادةً  اإلصالحات  هذه  تتطلب  وال  املطلوبة. 
أية تغييرات جذرية في التشريعات النافذة، حيث 
ميكن تطبيقها عبر السبُل واآلليات اإلدارية. ففي 
ديفوار،  مثل كوت  بلدان  قامت  املاضية،  السنوات 
لتسجيل  الالزم  الوقت  بتقليص  وغانا  وجورجيا، 
وغير  الطويلة  اإلجراءات  إلغاء  طريق  عن  امللكية 

الضرورية. 
وميكن أن تتوافر مصادر اإللهام داخل الوطن 
ذاته في بعض األحيان. وقد أوضحت تقارير ممارسة 
أنشطة األعمال دون الوطنية أن السلطات احمللية 
البعض  بعضها  من  تتعلم  والبلديات  واالحتادية 
على  امللكية،  تسجيل  عمليات  حتسني  كيفية 
اإلطار  نفس  تطبيق  في  اشتراكها  من  الرغم 
جناحا  العملية  هذه  وحققت  واإلجرائي.  القانوني 
أغواسكالينتس  والية  حذت  حيث  املكسيك،  في 
تبسيط  جتربة  تطبيق  في  يوكاتان  والية  حذو 
في  املقررة  الرسوم  وتخفيض  التسجيل  عملية 
مكتب السجل العيني لألراضي. وفي 2008/2007، 
سارت واليتا سان لويس بوتوسي وتشياباس على 
خطى والية أغواسكالينتس مُسترشدةً بتجربتها 
التتبع  إلتاحة  كود  البار  نظام  استخدام  في 

االلكتروني لسجالت امللكية.5
وهنالك إصالحات أخرى رمبا تستغرق سنوات، 
لتسجيل  الكامل  النظام  وإصالح  جتديد  مثل 
في  الذي جاء  البلد  إلى  ننظر  أن  وميكننا  امللكية. 
في  امللكية  تسجيل  إصالح  مجال  في  الطليعة 
2008/2007. إذ صادقت بيالروس على قانون يقضي 
بإنشاء نظام الشباك الواحد في مارس/ آذار 2004. 
واستغرق تشغيل هذا النظام ثالث سنوات ونصف 
املراسيم  من  العديد  إصدار  جانب  إلى  السنة 
البلدان  رت  تصدّ التي  غانا،  أن  كما  الرئاسية. 
القائمة باإلصالح في هذا اال في العام املاضي، 

قد ثابرت على العمل الدءوب ألكثر من 4 سنوات 
جج  حتى تستكمل التحول من استخدام نظام حُ
القائم  النظام  إلى  امللكية  وصكوك  االستحكام 
وسع  في  اآلن  وأصبح  امللكية.  نقل  سندات  على 
أكرا  األعمال في  وأصحاب منشآت  األعمال  رجال 
القيام بتسجيل سندات نقل امللكية في 34 يوما، 
 6 زالت تستغرق  ما  نفسها  العملية  أن  في حني 

أشهر في أنحاء أخرى من البالد.6 
ومازالت عملية التحول من استخدام نظام 
النظام  إلى  امللكية  وصكوك  االستحكام  جج  حُ
وقتا  تستغرق  امللكية  نقل  سندات  على  القائم 
في  شرعت  التي  (الصني)،  كونغ  هونغ  في  طويال 
ويجري   .2004 متوز  يوليو/  في  اإلصالح  هذا  تنفيذ 
حتى اآلن تنفيذ هذا النظام حيث تُواصل احلكومة 
مثل  القانونية  واملسائل  القضايا  بعض  معاجلة 
املترتبة  اآلثار  عن  املستخدمني  تعويض  كيفية 
على اخلطأ، وكيفية قيام النظام مبعاجلة املطالبات 

من قبل الغير.
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عرض عام  

بدء النشاط التجاري  

استخراج تراخيص البناء  

توظيف العاملني  

تسجيل امللكية  

احلصول على 
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تصفية النشاط التجاري  

قيادة  في  تعمل  أن  في  تأمل  سيبوجنيل  كانت 
قاعدة  قرب  طفولتها  وتتذكر  الطائرات. 
ح  تلوّ وهي  أفريقيا  اجلوية في جنوب  هويدسبروت 
للطائرات كلما أقلعت أو هبطت، وتقول: ”شببت 

قرب قاعدة جوية ولطاملا عشقت الطيران“.
وبعد أن خاضت مجال املوارد البشرية وجنحت 
سيبوجنيل  اقتنصت  سنوات،  سبع  طوال  فيه 
قانون  بسنّ  أفريقيا  جنوب  قامت  حني  الفرصة 
عام  في  السود  للمواطنني  االقتصادي  التمكني 
للنقل   SRS Aviation شركة  وأنشأت   .2003
عقود  على  احلصول  فرص  سريعا  وظهرت  اجلوي. 
التمويل  على  احلصول  ر  تعذّ أنه  غير  حكومية، 
البنوك  إلى  ”ذهبت  سيبوجنيل:  تقول  املطلوب. 
لي  قالوا  لكنهم  احلكومية.  املناقصة  ومعي 
والضمانات  كبيرا  كان  فاملبلغ  األمر“.  هذا  ”انسي 

ضئيلة للغاية“. 
استخدمت  أن  بسيبوجنيل  األمر  وانتهى 
وعمتها  أمها  مكافأة  جانب  إلى  األسرة  مدخرات 

األولى،  الصفقة  متويل  في  التقاعد  صندوق  من 
وتقول  الروسي.  االحتاد  من  طائرة  استئجار  وهي 
أنتظر  أياما  املطار  في  أبقى  كنت  أني  ”أتذكر 
وصول الطائرة، وأنا أخشى أال تصل بعد أن دفعت 
لكن  الناس“.  مبدخرات  وخاطرت  األموال  هذه  كل 
وبدأت  النهاية،  في  يرام  ما  على  سار  شيء  كل 

سيبوجنيل ممارسة نشاطها.1 
فعالة  والضمان  الرهن  قوانني  تكون  حني 
على  البنوك  تقوم  قائمة،  االئتمان  وسجالت 
األرجح مبنح القروض. وتعمل هونغ كونغ (الصني)، 
على  احلصول  تسهيل  على  وكينيا  وسنغافورة، 
جميع  برهن  تسمح  قوانني  طريق  عن  االئتمان 
للرهن  معينا  توصيفا  تستلزم  وال  األصول  أنواع 
لها  الثالثة  البلدان  هذه  فإن  كذلك،  املديونية.  أو 
سجالت موحدة للرهن وهي تسمح بإنفاذ احلقوق 

املتعلقة بالرهنية دون اللجوء إلى احملاكم. 
وكوريا،  وجورجيا،  والسلفادور،  كندا،  وفي 
والواليات  السعودية،  العربية  واململكة  وبيرو، 
املتحدة، توجد سجالت للمعلومات االئتمانية تقوم 
بجميع  املتعلقة  االئتمانية  املعلومات  بتسجيل 
القروض املصرفية وتتيح إمكانية االطالع عليها ـ 
وكذلك بالنسبة لالئتمان املتعلق بشركات املرافق 
ومتاجر التجزئة ـ املستحقة سواءً على األفراد أو 
املعلومات  أيضا  توثق  السجالت  وهذه  الشركات. 
اإليجابية (مثل حجم القروض ومدى االنتظام في 
السداد  في  التأخر  (مثل  السلبية  وتلك  السداد) 
من  بالتحقق  للمقترضني  تسمح  وهي  والتعثر). 

هذه املعلومات والطعن فيها. 
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة األعمال بقياس 
إلى  واملقرضني،  للمقترضني  القانونية  احلقوق 
ونطاق  االئتمانية  املعلومات  نظم  نوعية  جانب 
املؤشرات  من  األولى  اموعة  وتصف  تغطيتها. 
واإلفالس  الرهنية  الضمانات  قوانني  فعالية  مدى 
في تسهيل اإلقراض، بينما تقيس اموعة الثانية 
االئتمانية  املعلومات  تغطية  مدى  املؤشرات  من 
في  عليها  احلصول  وسهولة  ونوعيتها  ونطاقها 
واخلاصة  العامة  االئتمانية  املعلومات  سجالت 

(الشكل 2-6).
ويرتبط مدى حماية الدائنني من خالل النظام 
االئتمانية  املعلومات  سجالت  وكذلك  القانوني 
الناجت  إجمالي  إلى  اخلاص  االئتمان  نسبة  بارتفاع 
احمللي. فعلى سبيل املثال، توجد عالقة ارتباط بني 
الدائنني  على مؤشر حقوق  واحدة  بنقطة  الزيادة 
لنسبة  السنوي  النمو  معدل  متوسط  وزيادة 
االئتمان اخلاص إلى إجمالي الناجت احمللي بنسبة 6.5 
تطبيق  بعد  الثالث  السنوات  خالل  مئوية  نقطة 
اإلصالح، مقارنة بالسنوات الثالث التي تسبقه.2 

تطبيق  بني  ارتباط  وجود  األبحاث  وتظهر 
زيادة  وحدوث  االئتمانية  للمعلومات  سجل  نظام 
قدرها 4.2 نقطة مئوية في اعتماد الشركات على 
أن تطبيق  إلى أسباب منها  االئتمان.3 ويرجع هذا 
فاملقترضون  السداد،  معدل  من  يزيد  النظام  هذا 
يصبحون أقل استعدادا للتعثر حيث إن التعثر قد 
في  أخرى  قروض  على  احلصول  وبني  بينهم  يحول 
معدل  يزيد  قد  النامية،  البلدان  وفي  املستقبل. 
يبدأ  حني  املائة  في   80 إلى  تصل  بنسبة  السداد 
العمل.  في  االئتمانية  املعلومات  سجل  نظام 
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كمبوديا تتصدر اإلصالح في مجال احلقوق القانونية، وألبانيا واإلمارات العربية املتحدة يتصدران اإلصالح في مجال 
املعلومات االئتمانية

مؤشر قوة احلقوق القانونية (10-0) مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (6-0)

كمبوديا غواتيماال فانواتو الصني

2007

2008

+3

+3

+3

+2

ألبانيا اإلمارات 
العربية املتحدة

أوكرانيا أوزبكستان

10

8

6

4

2

0

6

4

2

0

+9

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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نطاق ونوعية ومدى توّفر املعلومات االئتمانية 
من خالل السجالت العامة واخلاصة للمعلومات 

االئتمانية

اإلجراءات احلكومية 
والقواعد املتعلقة 

بالضمان غير الناقل 
مللكية األصول املنقولة

الشكل 2-6

ترتيب البلدان على أساس مؤشر احلصول على االئتمان 
يستند إلى مؤشرين فرعيني

مالحظة: تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية وتغطية السجالت 
العامة للمعلومات االئتمانية ال يتم احتسابهما بالنسبة لترتيب البلدان. 

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات.
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ما هي البلدان التي يسهل فيها احلصول على 
االئتمان ـ والبلدان التي يصعب فيها ذلك؟ 

الترتيباألكثر صعوبة الترتيب األكثر سهولة

172بوتان1ماليزيا

173جيبوتي2هونغ كونغ، الصني

174إريتريا3جنوب أفريقيا

175مدغشقر4اململكة املتحدة

176طاجيكستان5أستراليا

177اليمن6بلغاريا

178أفغانستان7إسرائيل

179سوريا8نيوزيلندا

180تيمور ـ ليشتي9سنغافورة

181باالو10الواليات املتحدة

مالحظة: ترتيب البلدان على أساس سهولة احلصول على االئتمان يستند 
إلى مجموع مؤشر قوة احلقوق القانونية، ومؤشر عمق املعلومات االئتمانية. 

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات. 
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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من  يستفيد  من  أكثر  هي  الصغيرة  والشركات 
طريق  على  السائرة  البلدان  ففي  النظام،  هذا 
بنظام  أخذت  والتي  السوق  نظام  إلى  ل  التحوّ
حصول  نسبة  زادت  االئتمانية،  املعلومات  سجل 
بالشركات  مقارنة  االئتمان،  على  الشركات  هذه 

الكبيرة، بسرعة تصل إلى الضعف.4
القانونية  احلقوق  تدعيم  شأن  ومن 
األعمال  ملنشآت  السماح  واملقرضني  للمقترضني 
بزيادة االستثمار في التكنولوجيا اجلديدة. وخلصت 
مركزا  التي تسجل  البلدان  أن  إلى  دراسة حديثة 
متقدما على مؤشر حماية الدائنني متلك طائرات 
الطيران  شركات  فإن  ذلك،  على  عالوة  أحدث.5 
السالمة  تكنولوجيا  حتسني  في  تستثمر  لديها 
أنه  منها  أسباب  إلى  ذلك  يرجع  ملاذا؟  واالتصال. 
الدائنون  يعرض  القوية،  احلماية  تغيب  حينما 
 ، نظام التأجير التمويلي بدال من اإلقراض. ومن ثمّ
ففي البلدان التي ال تتمتع بحماية قوية للدائنني، 
التأجير  بنظام  الطائرات مستأجرة  تكون معظم 
التمويلي فقط وال يتوفر ملالكي شركات الطيران 

احلافز الكافي لتحديث أنظمة السالمة لديها.
إرساء  أن  إلى  حديثة  شواهد  وتشير 
سجالت  ولنظم  القانونية  للحقوق  قوي  أساس 
من  أيضا  يحدّ  قد  اجلديدة  االئتمانية  املعلومات 
أن  ذلك  يفسر  ومما  الدخل.6  مستويات  تفاوت 
هذه التغييرات تسمح ملزيد من أصحاب منشآت 
األعمال بالتوسع في أعمالهم. إذ يصبح االقتراض 
األولى على مالءتهم  بالدرجة  البنك معتمدا  من 

من  يعرفونه  من  على  أقل  وبدرجة  االئتمانية، 
أصحاب النفوذ. 

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات في 
2008/2007؟

احلصول  مجال  في  األول  املركز  كمبوديا  احتلت 
قانونها  بفضل   2008/2007 في  االئتمان  على 
اجلديد بشأن املعامالت املكفولة بضمانات. وجاءت 
إذ  القائمة،  هذه  على  الثاني  املركز  في  ألبانيا 
أنشأت سجال عاماً جديدا للمعلومات االئتمانية 
يضم معلومات كاملة عن القروض بكل أحجامها 

املستحق منها على األفراد أو الشركات. 
في  اجلديد  القانون  سريان  يبدأ  أن  وقبل 
كمبوديا، لم يكن بوسع أصحاب منشآت األعمال 
املنقولة  غير  املمتلكات  سوى  يستخدموا  أن 
كرهن. ونظرا ألن األراضي اململوكة ملكية خاصة 
كانت غير موجودة تقريبا، فقد كان احلصول على 
األعمال  منشآت  ملعظم  املنال  بعيد  حلما  قرض 
ل في ظل  الصغيرة واملتوسطة. بيد أن الوضع تبدّ
منشآت  أصحاب  بوسع  وأصبح  اجلديد.  القانون 
العمل في كمبوديا اآلن استخدام طائفة متنوعة 
املنقولة ضمانا للحصول على قرض.  من األصول 
ارة مثل ازون واحلسابات  ويشمل ذلك األصول الدوّ
اتفاق  في  للرهن  العام  الوصف  ويكفي  املدينة. 
القرض مثل اإلشارة إلى ”جميع أصول املقترض“ أو 
األحكام  هذه  وبفضل  املنقولة“.  ممتلكاته  ”جميع 

قفزت  اجلديد،  القانون  في  األحكام  من  وغيرها 
القانونية  احلقوق  قوة  مؤشر  على  كمبوديا  درجة 

من صفر إلى 9. 
في منطقة شرق  أخرى  بلدان  ثالثة  أن  كما 
آسيا واحمليط الهادئ – هي فانواتو، والصني، وتايوان 
املمتلكات  استخدام  من سهولة  زادت   – (الصني) 
املنقولة كرهن من قبل أصحاب منشآت األعمال. 
للمعامالت  جديدا  قانونا  فانواتو  أصدرت  فقد 
املكفولة بضمانات، هو قانون ضمانات املمتلكات 
الشخصية. وقامت الصني بتنقيح قانون امللكية 
لتسمح للمقترضني باستخدام مجموعة متنوعة 
ارة ومجموعة مترابطة من األصول  من األصول الدوّ
(مثل املواد اخلام ومعدات اإلنتاج والسلع النهائية) 
كرهن. ومن املتوقع أن يساعد القانون اجلديد على 
تريليوني  على  قيمتها  تزيد  منقولة  أصول  تداول 
لت تايوان (الصني) قانونها املدني  دوالر أمريكي.7 وعدّ
كي تسمح لألطراف في اتفاق الرهن بتحديد مبلغ 

القرض كحد أقصى لالئتمان. 
بإعفاء  قامت سري النكا  آسيا،  وفي جنوب 
إنفاذ  تعطيل  من  ضمانات  لديهم  الذين  الدائنني 
دعوى  في  احملكمة  نظر  عند  تلقائيا  اإلجراءات 

إفالس.
في  املدني  القانون  بتعديل  جورجيا  وقامت 
املعنية  باألطراف  للسماح   2007 يونيو/حزيران 
إلى  اللجوء  دون  الرهن  بيع  إمكانية  باالتفاق على 
أكتوبر/ في  قانونا  غواتيماال  وأصدرت  احملكمة. 

تشرين األول 2007 ينشئ نظاما خاصا لتسجيل 
وبدأ  املنقولة.  العقارات  في  الضمانات  حصص 

سريان القانون في يناير/كانون الثاني 2008. 
املعلومات  بلدا على إصالح نظم  وعمل 27 
االئتمانية في 2008/2007، بتحسني نوعية ونطاق 
االئتمان  ومراكز  سجالت  تقوم  التي  املعلومات 
بجمعها ونشرها (اجلدول 6-2). وأنشأت أوزبكستان 
سجال عاما ومكتبا خاصا للمعلومات االئتمانية. 
بتدشني  األسود  واجلبل  وليبريا،  ألبانيا،  وقامت 
سجالت عامة جديدة للمعلومات االئتمانية؛ وفي 
املقترضني من  اجلبل األسود قفزت نسبة تغطية 
الراشدين.  السكان  من  املائة  في   26 إلى  صفر 
العربية  اإلمارات  ودولة  أوكرانيا  من  كل  وأنشأ 
االئتمانية.  للمعلومات  خاصا  مكتبا  املتحدة 

وتقوم زامبيا حالياً بذلك أيضا. 
وطبقت ستة بلدان أخرى في أوروبا الشرقية 
املعلومات  بشأن  إصالحات  الوسطى  وآسيا 
بلدان،   10 إلى  بذلك  اإلجمالي  ليصل  االئتمانية، 
ويزيد هذا العدد عن أي منطقة أخرى من مناطق 
العالم. وتقوم جورجيا حاليا بنشر مجموعة كاملة 
املنتظم  السداد  أمناط  ذلك  في  مبا  املعلومات  من 
 20 التغطية  نطاق  وزاد  القائمة.  القروض  ومبالغ 
مثال. ويضيف املركز اخلاص للمعلومات االئتمانية 
مبعدل  للمعلومات  جددا  موردين  كازاخستان  في 
املوردين  هؤالء  أبرز  ومن  الشهر.  في  اثنني  موردين 
التجزئة  كمحال  املصرفية  غير  املؤسسات 
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زيادة املعلومات االئتمانية ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في 2008/2007 

إتاحة إمكانية الوصول املباشر عبر االنترنت إلى سجل املعلومات 
االئتمانية

 الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية 
الكونغو، وغينيا االستوائية، وغابون، وسري النكا، والضفة 

الغربية وقطاع غزة

توسيع نطاق املعلومات التي يتم جمعها في سجالت املعلومات 
االئتمانية

 أذربيجان، وبيالروس، وجورجيا، وكازاخستان، وموريشيوس، وسري 
النكا، وتونس، وفييتنام

استحداث إجراءات حكومية تضمن قدرة املقترضني على فحص 
البيانات اخلاصة بهم في سجالت املعلومات االئتمانية

 بيالروس، ومصر، وجورجيا، وإندونيسيا، وجمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة، واملغرب، وتونس

 ألبانيا، وليبريا، واجلبل األسود، وأوكرانيا، واإلمارات العربية إنشاء سجل أو مركز جديد للمعلومات االئتمانية 
املتحدة، وأوزبكستان

توسيع نطاق األصول املنقولة الدوارة التي ميكن استخدامها 
كضمانات عينية

كمبوديا، والصني، وغواتيماال، وفانواتو

جورجيا و غواتيماال، وفانواتوالسماح بإنفاذ احلقوق الضمانية خارج نطاق احملاكم

كمبوديا وتايوان (الصني)السماح بحد أقصى وليس مبالغ محددة في اتفاقيات القرض 

إعطاء األولوية ملطالبات الدائنني املضمونني خارج إطار إجراءات 
التفليسة وداخلها 

كمبوديا وفانواتو

استثناء مطالبات الدائنني املضمونني من اخلضوع للوقف التلقائي 
أثناء إعادة الهيكلة 

كمبوديا وسري النكا

كمبودياإنشاء سجل موحد لتسجيل األمالك املنقولة 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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وشركات املرافق. وارتفع نطاق التغطية بنسبة 80 
املائة. وسنّت مولدوفا قانونا جديدا لتسهيل  في 
بقت  إنشاء مركز خاص للمعلومات االئتمانية. وطُ
إصالحات أيضا في أذربيجان وبيالروس وجمهورية 

مقدونيا اليوغوسالفية سابقا.
مجال  في  شيوعاً  اإلصالحات  أكثر  وكان   

االطالع  سبيل  توفير  االئتمانية  املعلومات 
البنوك  بإمكان  وأصبح  لألعضاء.  اإللكتروني 
في  الواردة  املعلومات  على  إلكترونيا  االطالع 
االئتمانية  للمعلومات  العام  اإلقليمي  السجل 
وأدى  أفريقيا.  لوسط  النقدي  لالحتاد  التابع 
في  التغطية  نطاق  في  ضخمة  زيادة  إلى  هذا 

وغابون.  الكونغو،  وجمهورية  وتشاد،  الكاميرون، 
في  االئتمانية  املعلومات  مركز  من  كل  وأنشأ 
سري النكا والسجل العام للمعلومات االئتمانية 
يسمح  نظاما  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
للبنوك بتحديث املعلومات واحلصول على التقارير 

االئتمانية إلكترونيا.
حكومية  إجراءات  البلدان  من  كثير  وأصدر 
املعلومات  على  االطالع  للمقترضني  تضمن 
هذه  مصر  وأصدرت  بهم.  اخلاصة  االئتمانية 
االئتمانية.  للمعلومات  اخلاص  للمركز  اإلجراءات 
للغرض  املدني  قانونها  بتعديل  جورجيا  وقامت 
اليوغوسالفية  مقدونيا  جمهورية  وفي  ذاته. 
سابقا، يكفل قانون جديد بشأن حماية املعلومات 
املعلومات  مراجعة  للمقترضني  الشخصية 
اخلاصة بهم في السجل العام اجلديد للمعلومات 
يسمح  وتونس،  بيالروس  من  كل  وفي  االئتمانية. 
قانون جديد لألفراد والشركات بفحص املعلومات 
مكاتب  جميع  في  بهم  اخلاصة  االئتمانية 
جديدة  تعميمات  املغرب  ونشر  املركزي.  البنك 
اخلاصة  املعلومات  مراجعة  للمقترضني  تضمن 
وترسي  االئتمانية،  املعلومات  سجالت  في  بهم 
األساس إلنشاء مراكز خاصة جديدة للمعلومات 

االئتمانية. 
للقروض  األدنى  احلد  أخرى  بلدان  وألغت 
وبدأ  االئتمانية.  املعلومات  سجالت  في  املقيدة 
املركز اخلاص للمعلومات االئتمانية في سري النكا 
استخدام نظام إلكتروني جديد جلمع البيانات عن 
وزاد  حجمها.  عن  النظر  بصرف  القروض  جميع 
نطاق التغطية ثالث مرات ليشمل نحو 1.3 مليون 
املثلني  من  أكثر  التغطية  نطاق  وزاد  فرد وشركة. 
في أذربيجان بعد إلغاء احلد األدنى للقروض املعني 
بيالروس الشيء  أمريكي. وفعلت  عند 1100 دوالر 
دوالر.  آالف   10 البالغ  األدنى  احلد  بإلغاء  نفسه 

وألغت موريشيوس احلد األدنى وهو 3000 دوالر.
أكثر  معلومات  بجمع  حاليا  تونس  وتقوم 
تفصيال عن املقترضني، السلبية منها واإليجابية 
ونشرها. وقامت سري النكا بتمديد الفترة الزمنية 
وتوزّع  سنتني،  إلى  سنة  من  املعلومات  لتسجيل 
وتوزّع  سنوات.   5 متتد  لفترة  اإليجابية  املعلومات 
ترجع  التي  السابقة  املعلومات  حاليا  إندونيسيا 
نشر  فترة  فييتنام  ومددت  مضيا.  عامني  إلى 
املعلومات من سنتني إلى 5 سنوات. ويوضح هذا 
زيادة نطاق التغطية بنسبة 49 في املائة، ليشمل 
فنلندا  وأصدرت  وشركة.  فرد  ماليني   8 من  أكثر 
لتنظيم  االئتمانية  للمعلومات  جديدا  قانونا 

استخدام املعلومات االئتمانية عن الشركات.
عن  أسفرت  تطورات  اثنان  بلدان  وشهد 
في  االئتمانية  املعلومات  نظام  كفاءة  تراجع 
للمعلومات  اخلاص  املركز  أغلق  إذ  منهما.  كل 
منافسة  عن  لعجزه  إندونيسيا  في  االئتمانية 
بوروندي  واضطرت   .(3-6 (الشكل  العام  السجل 
إلى مضاعفة احلد األدنى لقيمة القروض املسجلة 

الشكل 3-6

املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية تتيح خدمات أشمل للمقرضني 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

اخلدمة املقدمة

% السجالت العامة
للمعلومات االئتمانية

% املراكز اخلاصة
للمعلومات االئتمانية

1007550250

إدراج كل من األشخاص والشركات

نشر كل من املعلومات اإليجابية 
والسلبية

نشر البيانات اخلاصة بكافة القروض التي تقل عن 
1 في املائة من متوسط الدخل القومي للفرد

ضمان قدرة املقترضني على فحص البيانات 
اخلاصة بهم

نشر بيانات عن التاريخ االئتماني تغطي أكثر 
من عامني

نشر بيانات مأخوذة من جتار التجزئة، أو الدائنني 
التجاريني أو شركات املرافق

 3-6 اجلدول 

ما هي البلدان التي يوجد فيها أكبر قدر من املعلومات االئتمانية، واحلقوق القانونية للمقترضني واملقرضني ـ 
والبلدان التي يوجد فيها أقل قدر منها؟ 

احلقوق القانونية للمقرضني واملقترضني (مؤشر قوة احلقوق القانونية 10-0)
النسبة األقلالنسبة األكبر

2بوروندي10هونغ كونغ، الصني

2مدغشقر10كينيا

2رواندا10ماليزيا 

1أفغانستان10سنغافورة

1بوليفيا9أستراليا

1جيبوتي9جزر البهاما

1سوريا9كمبوديا

1تيمور ـ ليشتي9الدامنرك

0باالو9نيوزيلندا

0الضفة الغربية وقطاع غزة9اململكة املتحدة

نسبة املقترضني التي تغطيها سجالت املعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)
النسبة األقلالنسبة األكبر 

0.24نيبال100األرجنتني

0.20اجلزائر100أستراليا

0.18جيبوتي100كندا

0.17موريتانيا100آيسلندا

0.13إثيوبيا100أيرلندا

0.07مدغشقر100نيوزيلندا

0.07اليمن100النرويج

0.06نيجيريا100السويد

0.05زامبيا100اململكة املتحدة

0.02غينيا100الواليات املتحدة

مالحظة: ال يشمل ترتيب البلدان على أساس تغطية املقترضني الوارد في هذا اجلدول سوى البلدان التي لديها سجالت عامة أو خاصة للمعلومات االئتمانية (129 
ً، ومن ثم ال توجد أية تغطية. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات. إجماالً). وال توجد سجالت ائتمانية لدى 52 بلدا

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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كي  دوالر   900 حوالي  إلى  بياناتها  قاعدة  في 
تستطيع مواجهة القيود الفنية والزيادة املفاجئة 

في عمليات اإلقراض.

ما هي اجتاهات اإلصالح؟

إصالحا   34 دعمّ  املاضية،  األربع  السنوات  خالل 
 27 في  واملقرضني  للمقترضني  القانونية  احلقوق 
بلدا حول العالم، وأدى 88 إصالحا إلى حتسني نظم 

املعلومات االئتمانية في 61 بلدا.
وآسيا  الشرقية  أوروبا  منطقة  وشهدت 
احلقوق  م  تدعّ التي  اإلصالحات  معظم  الوسطى 
السنوات  في  واملقرضني  للمقترضني  القانونية 
(الشكل  إصالحا   12 بإجمالي  املاضية،  األربع 
الكبيرة،  الناشئة  األسواق  بلدان  وتصدرت   .(4-6
التي  البلدان  قائمة  الروسي،  االحتاد  باستثناء 
طبقت إصالحات. وواظبت الصني على اإلصالحات 
حيث  املاضيتني،  السنتني  خالل  اال  هذا  في 
التي ميكن  املنقولة  األصول  بتوسيع نطاق  قامت 
استخدامها رهنا. وطبقت الهند إصالحات خالل 
بإنشاء  وذلك   ،2006 بعام  بدءا  متتاليني  عامني 
والضمانات  الرهن  ملعلومات  إلكتروني  سجل 
وقامت بتوسيع إمكانية إنفاذ احلقوق دون اللجوء 
إلى احملكمة. وقامت أوكرانيا بتدعيم وضع الدائنني 
منح  طريق  عن  اإلفالس  حاالت  في  املضمونني 
العاملني  مستحقات  على  األولوية  مطالباتهم 
بتسهيل  فييتنام  وقامت  الضرائب.  ومصلحة 
القروض  على  األعمال  منشآت  أصحاب  حصول 
من  متنوعة  مجموعة  في  التوسع  طريق  عن 

األصول التي ميكن استخدامها ضمانة وبالسماح 
بإنفاذ احلقوق دون اللجوء إلى احملكمة.

السماح  شيوعاً  اإلصالحات  أكثر  وكان 
دون  احلقوق  إنفاذ  محاولة  على  باالتفاق  لألطراف 
مما  املدين،  تعثر  حالة  في  احملكمة  إلى  اللجوء 
للمقترضني  القانونية  احلقوق  تدعيم  إلى  أدى 
إبرام مثل  (الشكل 6-5). فالقدرة على  واملقرضني 
هذا االتفاق هي التي ميكنها - في املقام األول - أن 
تقنع املقرضني، الذين يخشون من طول اإلجراءات 
على  وعالوة  باإلقراض.  يقوموا  بأن  القضائية، 
سمحت  التي  البلدان  تشمل  وفييتنام،  الهند 
وهندوراس،  وغانا،  وفرنسا،  كرواتيا،  االتفاق  بهذا 

وجمهورية قيرغيز، وبيرو. 
شيوعاً  األكثر  األخرى  اإلصالحات  بني  ومن 
يشمل  جغرافياً  موحد  للضمان  سجل  إنشاء 
السجل  هذا  فمثل  املنقولة.  املمتلكات  جميع 
يسمح للدائنني احملتملني بأن يكتشفوا بسهولة 
لعدة  يخضع  الرهن  كان  إذا  ما  مؤكدة  وبصورة 
أخذت  التي  البلدان  بني  من  والهند  مطالبات. 
وعدد  الهائلة  البلد  ونظرا ملساحة  اخلطوة.  بهذه 
بيانات  قاعدة  إنشاء  يعتبر  الضخم،  سكانها 
وطنية إلكترونية وموحدة للحقوق على الضمانات 

في موضوع األصول املنقولة إجنازا بارزا.
قوانني  بإصدار  البلدان  من  الكثير  وقام 
هو  وهذا  بضمانات.  املكفولة  للمعامالت  جديدة 
البلدان  التحديد ثالثة من  به على وجه  ما قامت 
رت اإلصالحات هذا العام، هي كمبوديا،  التي تصدّ
جديدا  قانونا  بيرو  وطبقت  وفانواتو.  وغواتيماال، 
بشأن الضمانات القائمة على املمتلكات املنقولة 

استخدام  اآلن  باإلمكان  وأصبح   .2006 عام  في 
أم غير  املادية منها   - املنقولة  أي نوع من األصول 
املادية، احلاضرة أو اآلجلة - في ضمان القرض، ولم 
تعد األصول توصف وصفا محددا. ومت جتميع أكثر 
من 20 نوعا من االلتزامات حتت التزام واحد. كما مت 
ضم سجالت الرهن السبعة عشر في هذا البلد 

في سجل واحد أيضا.8 
اإلصالحات  جراء  من  واضحة  نتائج  وتظهر 
حتسني  على  ساعدت  التي  والثمانني  الثمانية 
املعلومات االئتمانية في السنوات األربعة املاضية: 
سجالت  تغطية  زادت  العاملي،  الصعيد  على 
لتشمل  الضعف  من  أكثر  االئتمانية  املعلومات 
وكانت أسرع مناطق  فرد وشركة.  1.8 مليار  نحو 
العالم إصالحا هي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 
حصلت  ما  متوسط  ارتفع  إذ   .(6-6 (الشكل 
املعلومات  تقدير من حيث مؤشر عمق  عليه من 
األربع  السنوات  في  الضعف  من  أكثر  االئتمانية 
أعلى  من  نقطة   4.4 إلى  نقطة   2.1 من  املاضية 
درجة وهي 6، كما أن نطاق التغطية للمقترضني 
التقدير  هذا  ودفع  تقريبا.  أمثاله  خمسة  زاد 
باملنطقة لتتجاوز منطقة أمريكا الالتينية والبحر 
البلدان  بعد  الترتيب  في  ثانية  ولتأتي  الكاريبي، 
املرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في 

امليدان االقتصادي. 
املتعلقة  اإلصالحات  ربع  من  أكثر  وشمل 
باملعلومات االئتمانية إنشاء سجالت جديدة، فقد 
للمعلومات  خاصة  مراكز  إنشاء  بلدا   19 شهد 
سجالت  أخرى  بلدان  ثمانية  وأنشأت  االئتمانية، 
ائتمان عامة جديدة (الشكل 6-7). وحتققت أكبر 

2006 2007 2008 2009

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا
البلدان املرتفعة الدخل 

األعضاء في منظمة التعاون 
والتنمية في امليدان االقتصادي

(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 4-6

اإلصالح املتعلق بالضمانات العينية ـ منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ متضي قدماً بسرعة

12

8

7

3

3

1

0

عدد اإلصالحات التي أدت إلى تقوية احلقوق القانونية
 حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة. 
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات.
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 5-6

أكثر 5 إصالحات شيوعاً في مجال احلقوق القانونية 
اإلصالحات الشائعة منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال

(%) 2006

السماح بإنفاذ الضمانات العينية خارج نطاق احملاكم

توسيع نطاق األصول املنقولة الدوارة 
التي ميكن استخدامها كضمانات عينية

إنشاء سجل موحد لتسجيل األمالك املنقولة

إعطاء األولوية ملطالبات الدائنني املضمونني 
خارج إطار إجراءات إشهار اإلفالس وداخلها

استثناء مطالبات الدائنني املضمونني من 
اخلضوع للوقف التلقائي أثناء إعادة التنظيم

53%

47%

35%

21%

9%



33 االئتمان   على  احلصول   

وآسيا  الشرقية  أوروبا  منطقة  في  املكاسب 
إما  تقريبا  بلدانها  نصف  أنشأ  حيث  الوسطى 
للمعلومات  خاصة  مراكز  أو  عامة  سجالت 
منطقة  الترتيب  في  بعدها  وجاءت  االئتمانية، 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
على  اإلصالحات  ساعدت  بلدا،   20 وفي 
قامت  التي  االئتمانية  املعلومات  نطاق  توسيع 
االئتمانية  للمعلومات  خاصة  أو  عامة  سجالت 
بجمعها ونشرها. وفي 13 من هذه البلدان، ألغى 
زاد  العام احلد األدنى للقروض املقيدة، مما  السجل 
نطاق التغطية أكثر من أربعة أمثاله في املتوسط. 
ومما أتاح تطبيق هذا اإلصالح في كثير من احلاالت 
من  ل  والتحوّ املعلوماتية  التحتية  البنية  تطوير 

النظام الورقي إلى النظام اإللكتروني. 
اخلاصة  املراكز  قامت  بلدان،  ثمانية  وفي 
هذه  مصادر  في  بالتوسع  االئتمانية  للمعلومات 

مثل  املالية  غير  املؤسسات  لتشمل  املعلومات 
أو  احملمول)  الهاتف  (كشركات  املرافق  شركات 
ومتاجر  ماركت  السوبر  (مثل  التجزئة  محال 
بلغاريا،  في  التغييرات  هذه  تطبيق  ومت  األثاث). 
والكويت،  وكينيا،  وكازاخستان،  وجورجيا، 
ونيكاراغوا، واململكة العربية السعودية، وترينيداد 
هاتفا  ميلك  اآلن  شخص  أي  ويستطيع  وتوباغو. 
محموال ولم يحصل على قروض مصرفية أن يبني 
بشكل  مهم  وضع  وهو  ائتمانيا،  سجال  لنفسه 

خاص في البلدان الفقيرة. 
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مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة.
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل 
األعضاء في منظمة التعاون 

والتنمية في امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 6-6

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تشهد ثلث اإلصالحات املتعلقة باملعلومات االئتمانية

عدد اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل تبادل املعلومات االئتمانية
 حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

الشكل 7-6

أكثر 5 إصالحات شيوعاً في مجال 
املعلومات االئتمانية 

اإلصالحات الشائعة منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
(%) 2006

إنشاء سجل أو مركز جديد للمعلومات االئتمانية

تخفيض احلد األدنى املبلغ الالزم لتسجيل القروض

اعتماد لوائح وإجراءات حكومية تضمن احلق
للمقترضني في اإلطالع على البيانات اخلاصة بهم

بدء نشر بيانات مأخوذة من جتار التجزئة،
 أو الدائنني التجاريني أو شركات املرافق

بدء نشر كل من املعلومات االئتمانية اإليجابية والسلبية

31%

16%

16%

9%

5%

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات. 
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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عرض عام  

بدء النشاط التجاري  

استخراج تراخيص البناء  

توظيف العاملني  

تسجيل امللكية  

احلصول على االئتمان  

حماية 
املستثمرين

دفع الضرائب  

التجارة عبر احلدود  

إنفاذ العقود  

تصفية النشاط التجاري  

قد يكون االستثمار في كوستاريكا نشاطاً جتارياً 
محفوفاً بااطر. وهذه حقيقة يدركها دييغو، وهو 
رجل أعمال كوستاريكي، متام اإلدراك، حيث يقول: 
”ملاذا أشتري أسهماً في إحدى الشركات إذا كنت 
أعلم أن بوسع جهاز إدارتها املوافقة على صفقات 
عنها  اإلفصاح  دون  عالقة  ذوي  أطراف  بني  كبيرة 
هو  كما  كوستاريكا،  في  للمساهمني؟“  مطلقاً 
احلال في بلدان كثيرة أخرى في سائر أنحاء العالم، 
ال تتوافر للمستثمرين من مالكي حصص األقلية 
الذاتي ـ أي  التربح  أية سبل حماية ضد ممارسات 
باستخدام  بالشركة  مطلعني  مسؤولني  قيام 

أصولها بغرض حتقيق مكاسب شخصية. 
ـ  رأسمالها  زيادة  خالل  من  الشركات  تنمو 
قروض  على  حصولها  طريق  عن  إما  ذلك  ويكون 
أسهم  في  استثمارات  استقطاب  أو  مصرفية 
رأسمالها. ويتيح بيع األسهم للشركات إمكانية 
تقدمي ضمانات  إلى  احلاجة  دون  أنشطتها  توسيع 
لكن  املصرفية.  الديون  سداد  إعادة  أو  عينية 

قدرتهم  بشأن  القلق  يساورهم  املستثمرين 
يبحثون  فهم  ثمّ  ومن  ـ  أموالهم  استرداد  على 
احلماية  قوانينها  تكفل  التي  البلدان  عن 
الستثماراتهم. وتخلص دراسة أجريت في الفترة 
من  املائة  في   73 إلى  تصل  نسبة  أن  إلى  األخيرة 
تستند  الشركات  أسهم  في  االستثمار  قرارات 
القانونية  احلماية  وسائل  توافر  مدى  إلى  أساساً 
و22   4 بني  تتراوح  نسبة  ترجع  بينما  واإلجرائية. 
في املائة من هذه القرارات فقط إلى ما تتمتع به 
فمن  وبالتالي،  وإمكانات1  سمات  من  الشركات 
حد  على  األعمال  ومنشآت  احلكومات  مصلحة 
سبل  تقوية  شأنها  من  إصالحات  تطبيق  سواء 

حماية املستثمرين. 
املستثمرين،  حماية  سبل  تتوافر  ال  عندما 
النمو  حتقيق  املال  رأس  أسهم  ألسواق  ميكن  ال 
املصدر  احلالة  هذه  في  البنوك  وتصبح  واالزدهار، 
استطاعة  عدم  والنتيجة:  للتمويل.  الوحيد 
املؤثر لها بسبب  تبلغ احلجم  أن  منشآت األعمال 
النمو  عرقلة  إلى  بدوره  يؤدي  مما  التمويل،  نقص 
بلدان  من   ً بلدا  22 غطى  بحث  ويبني  االقتصادي. 
وسائل  تتوافر  ال  عندما  أنه  الناشئة  األسواق 
في  الطعن  في  احلق  للمستثمرين  تكفل  حماية 
فإنهم  بالشركة،  الضرر  تلحق  التي  اإلجراءات 
الشركات  من  قليل  عدد  في  باالستثمار  يكتفون 
حصص  على  االستحواذ  فيها  ميكنهم  التي 
أغلبية.2 وفي املقابل، ثمة عالقة ارتباط بني توافر 
وبني  األقلية  حصص  ملالكي  جيدة  حماية  سبل 

ازدياد حجم أسواق األوراق املالية ونشاطها. 
هي  ليست  النشطة  األسهم  أسواق  لكن 
السبب الوحيد وراء اعتماد سبل حماية أكثر قوة 
إصالح سبل  في  تنزانيا  بدأت  فقد  للمستثمرين. 
نطاقاً  أوسع  مبادرة  إطار  في  املستثمرين  حماية 
مواتية  بيئة  وخلق  الفساد،  من  احلد  إلى  تهدف 
ملمارسة  الضروريتني  والطمأنينة  الثقة  تشيع 
تقوية  وبيئة كهذه من شأنها  األعمال.3  أنشطة 
واحلكومات  األعمال  املستثمرين في منشآت  ثقة 

احمللية على حدّ سواء. 

التي حتوز ترتيباً مرتفعاً على  البلدان  تطبق 
اإلفصاح  معايير  املستثمرين  حماية  قوة  مؤشر 
واسعة  إمكانية  للمساهمني  وتتيح  الكامل، 
اخلاصة  واملستندات  املعلومات  إلى  للوصول 
دعوى  في  تبت  التي  احملاكمات  قبل  بالشركة 
النظر  وأثناء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مسؤولية 
وسنغافورة،  نيوزيلندا  من  كل  وتشترط  فيها. 
بتقدير  املؤشر  هذا  على  الترتيب  تتصدران  اللتان 
الفوري  اإلفصاح  ممكنة،  نقطة   30 من  و28   29
أي  وعن  عالقة،  ذوي  أطراف  بني  صفقة  أية  عن 
أنهما  كما   .(1-7 (اجلدول  املصالح  في  تعارض 
تشترطان املوافقة املسبقة من جانب املساهمني 
البلدان  هذان  ويتيح  الصفقة.  هذه  على  اآلخرين 
مجلس  أعضاء  حتميل  إمكانية  للمساهمني 
اإلدارة املسؤولية، وإبطال هذه الصفقة إذا أحلقت 
الضرر بالشركة. وفي نيوزيلندا، ميكن للمساهمني 
االطالع على كافة املستندات الداخلية وتدارسها 
قبل تقرير القيام برفع دعوى قضائية ضد أعضاء 

مجلس اإلدارة. 
اإلصالحات  منافع  على  مثال  خير  وفييتنام 
الرامية إلى تقوية سبل حماية املستثمرين. ففي 

صعوبة متصورة في القدرة على الدخول إلى أسواق األسهم

الشكل 1-7

وجود عالقة ارتباط بني زيادة وسائل حماية املستثمرين وزيادة قدرة الشركات على الدخول إلى أسواق األسهم، 
وتسارع دوران األسهم املتداولة

األقل 
حماية

األكثر 
حماية

األقل 
حماية

األكثر 
حماية

األكثر 
صعوبة

األقل 
صعوبة

دوران األسهم املتداولة (%)

مالحظة: تُعتبر العالقات ذات مغزى إحصائي عند مستوى 5 في املائة، ويستمر مغزاها اإلحصائي عند تثبيت العوامل األخرى املتعلقة مبتوسط 
الدخل القومي للفرد.  ومت ترتيب البلدان على أساس الصعوبة املتصورة في القدرة على الدخول إلى سوق األسهم، حيث يعتبر الترتيب رقم 131 األكثر صعوبة. 

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات.
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال؛ واملنتدى االقتصادي العاملي (2007)؛ وقاعدة مؤشرات التنمية العاملية التابعة للبنك الدولي.

ترتيب البلدان حسب قوة مؤشر 
حماية املستثمرين، خميسيات

ترتيب البلدان حسب قوة مؤشر 
حماية املستثمرين، خميسيات
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ما هي البلدان األكثر حماية للمستثمرين ـ والبلدان 
األقل حماية لهم؟
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172ميكرونيزيا1نيوزيلندا
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جمهورية الو 9جنوب أفريقيا
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الشعبية
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181أفغانستان10اململكة املتحدة

مالحظة: يستند ترتيب البلدان إلى مؤشر قوة حماية املستثمرين. للمزيد من 
التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات. 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

مالحظة: للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 
قسم مالحظات على البيانات.

املتطلبات اخلاصة باملوافقة 
واإلفصاح عن صفقات 

األطراف ذوي العالقة 

مسؤولية الرئيس التنفيذي 
ومجلس اإلدارة في صفقات 

األطراف ذوي العالقة

نوع األدلة والقرائن التي ميكن جمعها قبل احملاكمة وأثناء سيرها

الشكل 2-7

ترتيب البلدان على أساس مؤشر حماية املستثمرين 
يستند إلى 3 مؤشرات فرعية

33.3%

33.3% 33.3%
مؤشر نطاق 

اإلفصاح
مؤشر نطاق 
مسؤولية أعضاء 
مجلس اإلدارة

مؤشر سهولة قيام 
املساهمني بإقامة الدعاوى



35 املستثمرين   حماية   

في  واضحاً  تشريعاً  تعتمد  أن  قبل   ،2005 عام 
هذا اال، كان حجم عمليات التداول اليومي في 
التنظيمية  للوائح  اخلاضعة  غير  األسهم  سوق 
تتراوح قيمتها بني  بها في حدود 60-100 عملية 
مياثل  العدد  هذا  وكان  أمريكي.  دوالر  ألف   16-10
هو  بورصة  في  التداول  عمليات  أضعاف   6-3
وبعد  التنظيمية.4  للوائح  اخلاضعة  مينه  شي 
وقانون  املالية  األوراق  قانون  على  إصالحات  إدخال 
 41 من  املقيدة  الشركات  عدد  ارتفع  الشركات، 
شركة في عام 2005 إلى 193 شركة حالياً ـ 107 
مينه.  شي  هو  بورصة  في  مقيدة  منها  شركات 
ورغم الصعوبات التي واجهها سوقا األوراق املالية 
رأسمالهما  فإن  األخيرة،  الفترة  في  فييتنام  في 
ازداد من أقل من مليار دوالر أمريكي في عام 2005 

إلى أكثر من 13 مليار دوالر حالياً. 
أمريكا  كانت  املناطق،  مستوى  وعلى 
الالتينية األقل من حيث استحداث قواعد ولوائح 
حيث  العالقة،  ذوي  األطراف  لصفقات  منظمة 
هي  بها  واملوافقات  اإلفصاح  متطلبات  كانت 
الالتينية  أمريكا  في  كثيرة  بلدان  ولدى  األضعف. 
منذ  إصالحات  أية  عليها  تطرأ  لم  جتارية  قوانني 
منطقة  بلدان  في  أما  املاضي.  القرن  عشرينيات 
صفقات  فإن  الوسطى،  وآسيا  الشرقية  أوروبا 
إفصاح  ملتطلبات  تخضع  العالقة  ذوي  األطراف 
وموافقات أكثر قوة وصرامة. ولكن، مبجرد املوافقة 
ذمة  إبراء  يتم  عنها،  واإلفصاح  ما  صفقة  على 
يتحملون  وال  الشركة  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

املسؤولية عن أية أضرار قد تنشأ عنها. 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  وفي 
أفريقيا، تفرض بعض البلدان مثل جيبوتي وعمان 
ً على إمكانية االطالع على املعلومات. ويؤدي  قيودا
حصول  إمكانية  أمام  الصعوبة  زيادة  إلى  ذلك 
املساهمني من مالكي حصص األقلية على األدلة 

الضرورية املؤيدة لصحة دعواهم في احملكمة. 

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات في 
2008/2007؟

تقوية  مجال  في  بإصالحات   ً بلدا عشر  اثنا  قام 
(اجلدول  سبل حماية املستثمرين في 2008/2007 
القائمة  البلدان  صدارة  في  ألبانيا  وجاءت   .(2-7
قانوناً  اعتمدت  فقد  اال.  هذا  في  باإلصالح 
التجارية  والشركات  األعمال  بأصحاب  خاصاً 
من  املصالح  بتضارب  املتعلقة  القضايا  م  ينظّ
صفقات  على  املساهمني  موافقة  اشتراط  خالل 
في   5 من  أكثر  تضم  التي  العالقة  ذوي  األطراف 
القانون  هذا  وينص  الشركة.  أصول  من  املائة 
ل  كذلك على متطلبات إفصاح كاملة، كما يسهّ
األقلية  حصص  مالكي  من  املستثمرين  على 
مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الشركة. وميكن اآلن 
للمساهمني من مالكي حصص األقلية مطالبة 
األضرار  على  بالتعويض  اإلدارة  مجالس  أعضاء 

الناشئة عن أي من صفقات األطراف ذوي العالقة، 
من  حتققت  التي  األرباح  جميع  إعادة  ذلك  في  مبا 
ثمة  اجلديد،  القانون  هذا  وبفضل  الصفقة.  هذه 
إدارة  مجالس  أعضاء  جتعل  حالياً  قوية  حوافز 
وحساسية  استجابة  أكثر  ألبانيا  في  الشركات 

ملصالح املستثمرين. 
الثاني لإلصالحات في  واحتلت تايلند املركز 
رت اإلصالحات في مجال  هذا اال. فبعد أن تصدّ
حماية املستثمرين قبل ثالث سنوات، قامت تايلند 
ً بجهود تهدف إلى حماية حقوق املساهمني  مجددا
من مالكي حصص األقلية، وخاصة في مجال رفع 
ولم  اإلدارة.  مجلس  أعضاء  ضد  املسؤولية  دعوى 
يلحقون  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بوسع  يعد 
االعتماد على حصولهم  الشركة  الضرر مبصالح 
على موافقة املساهمني على أية صفقة لتجنب 
مسؤوليتهم،  ثبتت  ما  فإذا  املسؤولية.  حتمل 
عليهم  وسيتعني  قاسية.  تكون  العقوبات  فإن 
حلقت  التي  األضرار  كافة  عن  الشركة  تعويض 
بها، وإعادة كافة األرباح التي حتققت من وراء هذه 
الصفقة، باإلضافة إلى دفع غرامات إلى الدولة، بل 

إنهم قد يواجهون عقوبة السجن. 
بتقوية  أيضاً  الوسطى  آسيا  بلدان  وقامت 
األقلية،  حصص  مالكي  من  املساهمني  حقوق 
وأذربيجان،  طاجيكستان،  من  كل  قام  حيث 
اخلاصة  قوانينها  بتحديث  قيرغيز  وجمهورية 
ومبادئ  القواعد  مع  تتماشى  حتى  بالشركات 

حوكمة الشركات احلديثة. 
 ً جديدا قانوناً  طاجيكستان  واعتمدت 
خاصاً  تعريفاً  يضع  املساهمة،  بالشركات  خاصاً 
مبصطلح ”األطراف ذوي العالقة“، ويشترط موافقة 
هذه  بني  املبرمة  الصفقات  على  املساهمني 
العالقة  ذوي  األطراف  قيام  يشترط  األطراف. كما 
عن  الشركة  إدارة  مجلس  إلى  الفوري  باإلفصاح 
أي تضارب في املصالح. باإلضافة إلى ذلك، أصبح 
املباشرة ضد  املسؤولية غير  رفع دعوى  اآلن ممكناً 
للمساهمني  يحق  حيث  اإلدارة:  مجلس  أعضاء 
األقل  على  املائة  في   10 نسبة  ميلكون  الذين 

باسم  قضائية  دعوى  رفع  الشركة  أسهم  من 
الشركة ضد أعضاء مجلس إدارتها. 

املدني،  قانونها  بإصالح  أذربيجان  وقامت 
بها  املالية  لألوراق  احلكومية  الهيئة  واعتمدت 
ذوي  األطراف  صفقات  لتنظيم  جديدة  قواعد 
العالقة. ويضع هذا القانون اجلديد تعريفاً للمعنى 
األطراف  بني  العالقة  ذوي  ”صفقات  تقصده  الذي 
عندما  املساهمني  موافقة  ويشترط  املعنية“، 
تتخطى قيمة أي من هذه الصفقات نسبة 5 في 
املائة من أصول الشركة. إال أنه مازال يجيز لألطراف 
املساهمني.  اجتماع  في  التصويت  العالقة  ذوي 
وتشمل أحكام هذا القانون أيضاً متطلبات خاصة 
باإلفصاح لكل من الهيئة املنظمة لألسواق، ومن 
هو  وكما  للشركة.  السنوية  التقارير  نشر  خالل 
مالكي  من  للمساهمني  ميكن  ألبانيا،  في  احلال 
مجالس  أعضاء  مطالبة  حالياً  األقلية  حصص 
املساهمني  مبصالح  الضرر  أحلقوا  الذين  اإلدارة 
بالشركة من  التي حلقت  بالتعويض على األضرار 

جراء صفقات األطراف ذوي العالقة. 
على  إصالحات  قيرغيز  جمهورية  وأدخلت 
وميكن  املساهمة،  بالشركات  اخلاص  قانونها 
ً رفع دعوى قضائية  للمساهمني من اآلن فصاعدا
بأسمائهم ضد أعضاء مجلس اإلدارة الذين أحلقوا 
بدفع  ومطالبتهم  املساهمني،  مبصالح  الضرر 

تعويضات. 
األطراف  صفقات  بتعريف  بتسوانا  وقامت 
ذوي العالقة، وبتوضيح األحكام اخلاصة باإلفصاح 
والذي   ،2004 عام  في  الصادر  الشركات  قانون  في 
وأصبح   .2007 يوليو/متوز  في  التنفيذ  حيز  دخل 
أكثر  اإلدارة حالياً  تقرير مسؤولية أعضاء مجلس 
دعوى  إقامة  للمساهمني  حالياً  يحق  إذ  سهولة: 
قضائية ضد أعضاء مجلس اإلدارة إذا ثبت أن هذه 
الصفقة أضرت مبصالح املساهمني بالشركة. وإذا 
سيتعني  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  مسؤولية  ثبتت 
حلقت  التي  األضرار  تغطية  فقط  ليس  عليهم 
كافة  يعيدوا  أن  أيضاً  عليهم  ولكن  بالشركة، 
وهو  ـ  الصفقة  هذه  من  حققوها  التي  األرباح 
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زيادة متطلبات اإلفصاح ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في 2008/2007 

ألبانيا، وأذربيجان، ومصر، واململكة العربية السعودية، زيادة متطلبات اإلفصاح 
وطاجيكستان 

ألبانيا، وبتسوانا، وجمهورية قيرغيز، وتايلند تسهيل إمكانية مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة

اليونان، وجمهورية قيرغيز، وسلوفينيا السماح بإمكانية رفع دعوى قضائية مباشرة أو غير مباشرة 

ألبانيا، وأذربيجان، وطاجيكستان تنظيم املوافقات املتعلقة بصفقات األطراف ذوي العالقة

ألبانيا، وبتسوانا، وطاجيكستان سن قانون جديد للشركات

اشتراط قيام جهة خارجية مبراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة 
قبل إمتامها 

مصر وتركيا

إجازة إلغاء صفقات األطراف ذوي العالقة التي تعود بالضرر على 
مصالح املساهمني 

تونس
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إساءة  محاولة  قبل  ملياً  للتفكير  وجيه  سبب 
استغالل أصول الشركة. 

حتسني  مصر  في  املال  سوق  هيئة  وجعلت 
قامت  عندما  قصوى  أولوية  اإلفصاح  متطلبات 
بتعديل قواعد القيد (اإلدراج) في بورصة القاهرة. 
قبل  الشفافية  زيادة  إلى  التعديالت  هذه  وتهدف 
وبعدها.  العالقة  ذوي  األطراف  صفقات  إبرام 
للتقييم  الصفقات  هذه  خضوع  حالياً  ويتعني 
من جانب مستشار مالي مستقل قبل تنفيذها، 
أفضل  بصورة  املساهمني  اطالع  يضمن  مما 
أيضاً  التعديالت  هذه  وتوضح  تفاصيلها.  على 

املتطلبات اخلاصة باإلفصاح من خالل نشر التقارير 
قامت   ،2008 مارس/آذار  وفي  للشركة.  السنوية 
القيد  قواعد  وتشترط  مماثلة.  بإصالحات  تركيا 
قيام جهة مستقلة  بورصة اسطنبول حالياً  في 
قبل  العالقة  ذوي  األطراف  بتقييم كافة صفقات 

املوافقة عليها. 
بتعديل  السعودية  العربية  اململكة  وقامت 
يعد  ولم  بها،  اخلاص  الشركات  نظام  أحكام 
التصويت  املعنيني  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بإمكان 
في اجتماع الهيئة العامة للمساهمني للموافقة 
على صفقات األطراف ذوي العالقة. وكما هو احلال 

على  يتعني  وتايلند،  وبتسوانا  ألبانيا  من  كل  في 
مسؤوليتهم  ثبتت  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
إحدى  جراء  من  بالشركة  حلقت  التي  األضرار  عن 
األرباح  كافة  إعادة  العالقة  ذوي  األطراف  صفقات 

التي حققوها من وراء هذه الصفقة. 
ً يخفض احلد  واعتمدت اليونان قانوناً جديدا
األدنى املقرر لرفع الدعاوى القضائية غير املباشرة 
ضد أعضاء مجلس اإلدارة. ويحق اآلن للمساهمني 
أسهم  من  فقط  املائة  في   10 ميتلكون  الذين 
الشركة رفع دعوى املسؤولية، وذلك مقابل 33 في 
املائة في السابق. وأدخلت سلوفينيا تغييرات على 
حصص  مالكي  من  للمستثمرين  جتيز  قوانينها 
األسهم  من  املائة  في   10 ميلكون  الذين  األقلية 
غير  قضائية  دعاوى  رفع  في  احلق  األقل  على 

مباشرة أمام احملكمة. 
للمساهمني  يعطي  قانوناً  تونس  واعتمدت 
احلق في االطالع املباشر على املستندات الداخلية 
ومن  مستقل.  مراقب  تعيني  وطلب  للشركة، 
التي  والقرائن  األدلة  جمع  ل  يسهّ أن  ذلك  شأن 
احملكمة.  أمام  املنظورة  الدعوى  في  املطالبة  تعزز 
ويعطي هذا القانون اجلديد أيضاً احلق للمساهمني 
 10 ميلكون  الذين  األقلية  حصص  مالكي  من 
بطلب  التقدم  في  الشركة  أسهم  من  املائة  في 
األطراف  صفقات  من  أي  إلبطال  القاضي  إلى 
مصالح  على  بالضرر  تعود  التي  العالقة  ذوي 

املساهمني بالشركة. 
قواعد  في  إصالحات  العالم  بلدان  ونفذت 
وجه  على  الشركات  وقوانني  الشركات،  حوكمة 
النكا،  سري  إلى  سوريا  من  وذلك  ـ  اخلصوص 
األرجنتني  وواصلت  فييتنام.  إلى  إندونيسيا  ومن 
الشركات،  حوكمة  مبادئ  تقوية  على  العمل 
”تقيد  قواعد  من  حيث طبقت مجموعة شاملة 
أو اشرح comply or explain“ بالنسبة للشركات 

املدرجة بأسواق املال. 
تنفيذ  إلى  الرامية  اإلصالحات  وتتواصل 
في  بالشفافية  اخلاصة  األوروبي  االحتاد  توجيهات 
األوروبي،  االحتاد  في  األعضاء  البلدان  من  العديد 
املرشحة  البلدان  النمسا ولكسمبورغ، وفي  مثل 
هذه  تنفيذ  ويتطلب  كرواتيا.  مثل  للعضوية، 
الشركات  قوانني  تعديل  الغالب  في  التوجيهات 
قانوني  ورومانيا  بلغاريا  وعدلت  املالية.  واألوراق 
الشركات لديهما في العامني املاضيني، ويقوم كل 

منهما حالياً بتنفيذ هذه التعديالت. 

ما هي اجتاهات اإلصالح؟

على مدى السنوات األربع املاضية، تظهر التجارب 
إمكانية جناح البلدان في تعزيز سبل احلماية التي 
األقلية.  حصص  مالكي  من  للمساهمني  توفرها 
وقتاً طويالً، حتى  الغالب  األمر يستغرق في  وهذا 
لو توافرت اإلرادة السياسية الضرورية. لكن بلداناً 
أثبتت  قيرغيز  وجمهورية  وأذربيجان،  ألبانيا،  مثل 
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ما هي البلدان التي توجد فيها سبل قوية حلماية املستثمرين ـ والبلدان التي ال توجد فيها؟ 
مؤشر نطاق اإلفصاح (10-0)

األضعفاألقوى 

1أوكرانيا10بلغاريا

0أفغانستان10الصني

0جمهورية الو الدميقراطية الشعبية10فرنسا

0ملديف10هونغ كونغ، الصني

0ميكرونيزيا10أيرلندا

0باالو10ماليزيا

0السودان10نيوزيلندا

0سوازيلند10سنغافورة

0سويسرا10تايلند

0تونس10اململكة املتحدة

مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (10-0)

األضعفاألقوى 

1طاجيكستان9ألبانيا

1توغو9كمبوديا

1زمبابوي9كندا

0أفغانستان9إسرائيل

الدومينيكية9ماليزيا 0اجلمهورية 

0جزر مارشال9نيوزيلندا

0ميكرونيزيا9سنغافورة

0باالو9سلوفينيا

0سورينام9ترينيداد وتوباغو

0فييتنام9الواليات املتحدة

مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (10-0)

األصعب األسهل

2جمهورية الو الدميقراطية الشعبية10كينيا

2سوريا10نيوزيلندا

2اإلمارات العربية املتحدة9كولومبيا

2فنزويال9هونغ كونغ، الصني

2اليمن9أيرلندا

1غينيا9إسرائيل

1املغرب9موريشيوس

1رواندا9بولندا

0جيبوتي9سنغافورة

0إيران9الواليات املتحدة
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خالل  وليس  أشهر  خالل  بذلك  القيام  إمكانية 
أعوام. 

اخلاص  القطاع  يبدي  األحيان،  بعض  وفي 
حماية  تستهدف  التي  لإلصالحات  معارضة 
وخاصة  األقلية،  حصص  مالكي  من  املستثمرين 
ز شديد في امللكية. وأحد  في البلدان التي بها تركّ
اإلفصاح  ملتطلبات  االمتثال  أن  املمكنة  األسباب 
الكامل قد يشكل عبئاً مالياً بالنسبة للشركات، 
وخاصة في البلدان النامية. ففي املكسيك، على 
اإلصالح  لهذا  املعارضني  أشدّ  كان  املثال،  سبيل 
وفي  البلد.5  هذا  في  األعمال  رجال  أغنى  أحد 
بني  من  الكبرى  التجارية  البنوك  كانت  جورجيا، 

أشدّ املعارضني. 
تنفيذ  دون  حتل  لم  املعارضة  هذه  أن  إال 
األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  إذ سجل  اإلصالح: 
أكثر من 50 إصالحاً في مجال تقوية سبل حماية 
ً على مدى السنوات األربع  املستثمرين في 41 بلدا
وآسيا  الشرقية  أوروبا  منطقة  وقامت  املاضية. 
منظمة  في  الدخل  املرتفعة  والبلدان  الوسطى 
بتطبيق  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون 
 12 بلغ  اال  هذا  في  اإلصالحات  من  عدد  أكبر 

إصالحاً (الشكل 3-7). 
الدافع  األوروبي  االحتاد  إلى  االنضمام  وكان 
أوروبا  منطقة  بلدان  في  لإلصالحات  الرئيسي 
ـ  بلدان  قامت  حيث  الوسطى.  وآسيا  الشرقية 
مثل بولندا، ورومانيا، وسلوفينيا ـ بتحديث قوانني 
مع  تتماشى  كي  لديها  املالية  واألوراق  الشركات 
اإلصالحات  هذه  وركزت  األوروبي.  االحتاد  معايير 
زيادة  تشترط  تنظيمية  ولوائح  قواعد  وضع  على 

الشفافية في اإلدارة اليومية للشركات. وأدت هذه 
املنطقة  ترتيب  متوسط  ارتفاع  إلى  اإلصالحات 
على مؤشر نطاق اإلفصاح من 4.7 في عام 2005 

إلى 5.8 في الوقت احلالي. 
منظمة  في  الدخل  املرتفعة  البلدان  وتوفر 
أكثر  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون 
سبل احلماية للمستثمرين الذين ميلكون حصص 
تطبيق  في  البلدان  تستمر هذه  ملاذا  لكن،  أقلية. 
أن  يجب  واحد:  منطقي  سبب  ثمة  اإلصالحات؟ 
قادرة  والنشطة  املعقدة  املالية  األسواق  تكون 
تنشأ  التي  للتحديات  بسرعة  االستجابة  على 
هونغ  وتأتي  والتدليس.  االحتيال  مثل  باستمرار، 
البلدان  بني  املتحدة  واململكة  (الصني)  كونغ 
وكالهما  ـ  اإلصالحات  تطبيق  على  تواظب  التي 
قوة حماية  على مؤشر  بلدان  أعلى عشرة  ضمن 
جولتني  بتطبيق  البلدين  كال  وقام  املستثمرين. 
من اإلصالحات خالل السنوات الثالث املاضية: من 
نطاق  وتوسيع  اإلفصاح،  متطلبات  تقوية  خالل 
املستندات  على  اإلطالع  على  املساهمني  قدرة 

الداخلية للشركات. 
والبحر  الالتينية  أمريكا  مناطق  وفي 
هناك  كان  آسيا،  وجنوب  وأفريقيا،  الكاريبي، 
اال.  هذا  في  اإلصالحات  من  بكثير  أقل  عدد 
إصالح  سوى  تسجيل  يتم  لم   ،2008/2007 ففي 
بتسوانا.  في  ذلك  وكان  ـ  املناطق  تلك  في  واحد 
السنوات  في  تطبيقها  مت  التي  اإلصالحات  لكن 
السابقة أدت إلى تقوية سبل حماية املستثمرين 
أمريكا  في  واملكسيك  كولومبيا  مثل  بلدان  في 

الالتينية، وموزامبيق وتنزانيا في أفريقيا. 

التوجه نحو املزيد من اإلفصاح

على مستوى املناطق، متثل اإلصالح األكثر شيوعاً 
زيادة اإلفصاح فيما يتعلق بصفقات  في اشتراط 
األطراف ذوي العالقة (الشكل 7-4). وتتيح النتائج 
إليها استقصاء عاملي في عام 2002  التي خلص 
ً لذلك: أن  ً واحدا بشأن حوكمة الشركات تفسيرا
حوالي 90 في املائة من املستثمرين الذين شملهم 
الشفافية  مستوى  زيادة  يريدون  االستقصاء 
يعني  ماذا  لكن  للشركات.6  اليومية  اإلدارة  في 
تطبيق  الشفافية؟  مستوى  بزيادة  املستثمرون 
عن  الفوري  واإلفصاح  املوحدة،  احملاسبة  معايير 
وزيادة إشراك املستثمرين من  الكبيرة،  الصفقات 
والصفقات  القرارات  في  األقلية  حصص  مالكي 

الكبيرة. 
من غير املرجح أن تالقي املتطلبات املتعلقة 
البلدان  جميع  في  النجاح  نفس  اإلفصاح  بزيادة 
رغم شعبيتها. فمعايير اإلفصاح الكامل تستلزم 
لتوصيل  الضرورية  األساسية  البنية  توافر 
كوادر  توافر  ذلك،  من  واألهم  بفعالية،  املعلومات 
االمتثال  من  للتأكد  واحملاسبني  كاحملامني  بشرية 
من  الكثير  في  يتوافران  ال  العنصران  وهذان  لها. 
البلدان  هذه  لدى  توجد  وقد  الفقيرة.  البلدان 
أسواق أوراق مالية ـ لكن ليست لديها مواقع على 
شبكة اإلنترنت لنشر هذه املعلومات. وقد يتواجد 
ـ  القانونيني  احملاسبني  من  للغاية  قليل  عدد  بها 
مما يجعل االمتثال ملتطلبات اإلفصاح يكاد يكون 
سبيل  على  فييتنام  إلى  ولننظر  مستحيالً. 
على  املالية  األوراق  قانون  ينص  حيث  املثال، 
متطلبات شديدة بشأن اإلفصاح وإعداد التقارير، 

مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل 
األعضاء في منظمة التعاون 

والتنمية في امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 3-7

تسارع وتيرة اإلصالحات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
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12

10

6

6

3

2

عدد اإلصالحات التي أدت إلى تقوية سبل حماية املستثمرين
حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

2006 2007 2008 2009

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات.
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 4-7

أكثر 4 إصالحات شيوعاً في مجال حماية املستثمرين
اإلصالحات الشائعة منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

(%) 2006

زيادة متطلبات اإلفصاح

حتديد واجبات أعضاء مجلس اإلدارة

تنظيم املوافقات على صفقات األطراف ذوي العالقة

إتاحة اإلمكانية االطالع على
مستندات الشركة للمساهمني

47%

33%

22%

13%
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لكن هذا البلد مازال يفتقر إلى األنظمة الالزمة 
إلكترونياً.7  ومتابعتها  املعلومات  لتخزين 

إيجاد مصدر إلهام لإلصالح
ميكن لألزمات أن تكون محركاً مهماً لإلصالح، إذ أن 
األزمة املالية التي عصفت بشرق آسيا وسلسلة 
فضائح الشركات، مثل فضائح شركات Enron و

Parmalat وWorldCom، أدت إلى تطبيق إصالحات 
إجرائية في مختلف أنحاء العالم. وكشفت هذه 
األزمات عن وجود جوانب ضعف في األسواق التي 
واللوائح  للقواعد  مناذج  السابق  في  تُعتبر  كانت 
تأثرت  التي  البلدان  وقامت  السليمة.  التنظيمية 
على  إصالحات  بإدخال  األزمات  هذه  جراء  من 
للبلدان  بالنسبة  احلال  كان  وكذلك  قوانينها. 
التجارب  هذه  من  دروساً  استقت  حيث  األخرى، 
ذاتها.  األخطاء  في  الوقوع  جتنب  ميكنها  حتى 
واستعانت املكسيك، على سبيل املثال، بالتجربة 
بإصالحاتها  للقيام  دافع  خلق  في  األمريكية 

اإلجرائية. 
وميكن للبلدان التي تريد القيام باإلصالحات 
أن تختار بني تعديل القواعد واللوائح التنظيمية 
وذلك  الصفر،  نقطة  من  تبدأ  أن  أو  القائمة 
عام  ففي  احلالية.  تشريعاتها  حتديث  لدرجة  تبعاً 
اخلاص  تشريعها  بتعديل  جورجيا  قامت   ،2007
أحكام  إضافة  خالل  من  وذلك  املالية،  باألوراق 
املتعلقة  واملوافقات  اإلفصاح  متطلبات  تنظم 

وسارت  العالقة.  ذوي  األطراف  بني  بالصفقات 
بيالروس، وكولومبيا، وتايلند على نفس الدرب من 
اإلصالح. بينما اختارت بلدان أخرى، مثل موزامبيق 
ويتيح  الصفر.  نقطة  من  تبدأ  أن  وسلوفينيا، 
مجاالت  إلصالح  فرصة  متاماً  جديد  قانون  اعتماد 
وواجبات  األعمال،  منشآت  تسجيل  مثل  ـ  أخرى 
وإصدار  اإلفصاح،  وقواعد  اإلدارة،  مجلس  أعضاء 

األسهم. 
باإلصالح  القائمة  البلدان  تعثر  ما  غالباً 
 ً مصدرا تعتمد  بلدان  في  لإللهام  مصدر  على 
قانونياً مماثالً أو في شركائها التجاريني الرئيسيني. 
بعني  املكسيكي  املالية  األوراق  قانون  أخذ  وقد 
إصالح  قانون  هو  ـ  أمريكي  قانون  االعتبار جوانب 
املستثمرين  وحماية  العامة  الشركات  محاسبة 
لعام 2002، يُعرف باسم قانون ساربانيز-أوكسلي 
وموزامبيق  بتسوانا  واتبعت   .(Sarbanes-Oxley)
ذلك  ويوضح  أفريقيا.  جنوب  في  املطبق  النموذج 
املسؤولني عن عملية اإلصالح في موزامبيق  أحد 
بقوله: ”ورثنا القانون السابق عن البرتغال. واليوم، 
الرئيسي  التجاري  تشكل جنوب أفريقيا الشريك 
اجلنوب  النموذج  تعتمد  بلدان  بنا  وحتيط  لنا، 
ميكننا  تشريع  اعتماد  نفضل  فإننا  ولذا  أفريقي. 
جنوب  من  االستثمارات  من  املزيد  استقطاب  من 
للمستثمرين  بالنسبة  األمور  ل  ويسهّ أفريقيا، 

الرئيسيني لدينا“. 
واإلجراءات  القواعد  أفضل  حتى  لكن 
في  والقيمة  النفع  عدمية  ستكون  احلكومية 
ظل أي نظام للمحاكم يتسم بالضعف والوهن. 
على  تنص  قوانني  األسود  واجلبل  بنغالديش  فلدى 
التزامات  وحتدد  اإلفصاح  بشأن  صارمة  متطلبات 
لكن  اإلدارة.  مجلس  ألعضاء  بالنسبة  موسعة 
التجارية  النزاعات  أبسط  تسوية  أن  إلى  بالنظر 
وأكثر  بنغالديش  يوم في  أكثر من 1000  تستغرق 
من 500 يوم في اجلبل األسود، فإن هذه القوانني قد 

ال حتقق األثر املرغوب منها. 

الشكل 5-7

البلدان املتصدرة لإلصالحات في مجال حماية املستثمرين 
خالل السنوات 2008-2005

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

ن (املؤشر 10-0) متوسط التحسّ

مؤشر نطاق 
اإلفصاح

مؤشر نطاق 
مسؤولية أعضاء 

مجلس اإلدارة

مؤشر سهولة قيام 
املساهمني 

بإقامة الدعاوى

2005

2008

+2.4

+2.7

+1.4

حواشي

.Doidge, Karolyi and Stulz (2007)  .1

.Dahya, Dimitrov and McConnell (2008)  .2

 .Sitta (2005)  .3

البنك الدولي (2006ج).  .4

.Johns and Lobet (2007 انظر)  .5

McKinsey & Company (2002)، الصفحة 8.   .6

.Lobet (2008)  .7
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عرض عام  

بدء النشاط التجاري  

استخراج تراخيص البناء  

توظيف العاملني  

تسجيل امللكية  

احلصول على االئتمان  

حماية املستثمرين  

دفع الضرائب
التجارة عبر احلدود  

إنفاذ العقود  

تصفية النشاط التجاري  

اخلدمات  لتقدمي  شركة  صاحبة  وهي  كاه،  ترى 

وجود  أن  الكاميرون،  في  اإلدارة  مجال  في  االستشارية 

وقنوات  موحدة  ضريبية  بأسعار  بسيط  ضريبي  نظام 

لدفع الضرائب هو أمر أساسي لتحقيق سهولة ممارسة 

في  الضرائب  ألنظمة  االمتثال  أن  إال  األعمال.  أنشطة 

الكاميرون، التي تُصنف ضمن أكثر البلدان صعوبةً من 

ألف ساعة مع  أكثر من  الضرائب، يستغرق  دفْع  حيث 
تقدمي املدفوعات الضريبية 41 مرّة سنوياً.1

في  تنتظر  طويلة  ساعات  كاه  متضي  ما  وغالباً 

املعلومات من مأموري  الضرائب للحصول على  مكتب 

الضرائب بشأن تقدمي اإلقرار الضريبي اخلاص بشركتها. 

ومبا أن كاه ترفض أن تدفع أكثر مما عليها دفعه، عليها أن 

تتحمل وطأة اإلجراءات الطويلة واملكلفة أمام احملاكم. 

فغالبا ما تتسم النتائج باجلور والتعسف في ظل نظامٍ 

فتقر إلى الشفافية. ضريبي مُ

 ً صيْدا يروْنَها  الضرائب  مأموري  أن  كاه  وتشعرُ 

إحدى  ح  وتوضّ هنا.  الوحيدة  ليست  لكنها  الً.  سهْ

التي  األعمال  منشآت  أن  أوغندا  في  احلديثة  الدراسات 

اإلجرائية  األعباء  من  أكبر  قدرا  تواجه  النساء  ترأسها 

ـ  احلكوميني  املوظفني  جانب  من  أشد  ومضايقات  ـ 

مقارنةً مبنشآت األعمال التي يقودها الرجال.2 

ال  وبدونها  عنها،  غنى  ال  ضرورة  هي  الضرائب 

العامة  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  املالية  املوارد  تتوافر 

يقوم  القتصاد  محوريا  عنصرا  تعتبر  التي  األساسية 

أن  إال  متضامن.  ومجتمع  وجه  أكمل  على  بوظائفه 

في  املشمولة  البلدان  في  الشركات  من  املائة  في   90

األعمال  املعنية مبؤسسات  الدولي  البنك  استقصاءات 

أكبر  ضمن  الضرائب  وإدارة  الضريبية  األسعار  تُصنّف 

فمنشآت  األعمال.3  أنشطة  ممارسة  أمام  عقبات   5

التي  املنخفضة  الضريبية  األسعار  تفضل  األعمال 

كانت  وإذا  ومباشرة.  سهلة  بطريقة  تطبيقها  يجري 

األسعار الضريبية مرتفعة، فإن تلك املنشآت ترغب في 

احلصول على خدمات جيدة وقيّمة في املقابل.

وعندما يتم حتصيل ضرائب مرتفعة مقابل مزايا 

من  الكثير  فإن  متناسبة،  وغير  منخفضة  ومكاسب 

القطاع  في  البقاء  ببساطة  يفضل  األعمال  منشآت 

غير الرسمي من االقتصاد. وقد خلُصت إحدى الدراسات 

أسعار  ارتفاع  بني  ارتباط  عالقة  وجود  إلى  احلديثة 

الضرائب وبني نقص استثمارات القطاع اخلاص وتضاؤل 

الرسمية،  األعمال  منشآت  عدد  من  الفرد  نصيب 

وانخفاض معدالت دخول الشركات إلى السوق. ويشير 

هذا التحليل، مثالً، إلى أن زيادة بنسبة 10 في املائة في 

فر عن انخفاض  السعر الفعلي لضريبة الشركات تُسْ

نسبة االستثمار إلى إجمالي الناجت احمللي بواقع نقطتني 

مئويتني.4 

مرتفع  تصنيف  في  تأتي  التي  البلدان  ومتيل 

أسعار  تطبيق  إلى  الضرائب  دفع  سهولة  مؤشر  على 

الشركات  أرباح  لضرائب  تعقيدا  وأقل  منخفضة 

بتنفيذ  البلدان  هذه  تقوم  كما   .(1-8 (اجلدول  واألعمال 

عمليات إدارية سهلة وبسيطة في مجال دفع الضرائب 

تهتم  ال  األعمال  فمنشآت  الضريبية.  اإلقرارات  وتقدمي 

أيضا  يعنيها  بل  الضريبية،  األسعار  بقيمة  فحسب 

توافر العمليات اإلدارية. 

ووتيرة  بكفاءة  الضرائب  إدارة  أن  والواقع 

واملضايقات  املشاحنة  أسباب  انحسار  تعني  سريعة 

بالنسبة ملنشآت األعمال ـ بل وتعني في أغلب احلاالت 

في  موريشيوس  ففي  احلكومة.  إيرادات  ارتفاع  أيضا 

 150) روبية  مليارات   4 احلكومة  حصلت   ،2008/2007

من  الضريبية  اإليرادات  في  أكثر  أمريكي)  دوالر  مليون 

رئيسيا  جزءا  الضريبي  النظام  إصالح  وكان  املُتوقع. 

الثالث  السنوات  مدى  على  احلكومة  عمل  برنامج  من 

املاضية. وانصب محور التركيز على: تهيئة بيئة مواتية 

ملنشآت األعمال من خالل خفض الضرائب وتبسيطها، 

اإلدارة وكفاءتها. وقد أتت  بزيادة سرعة  اقتران ذلك  مع 

هذه االستراتيجية ثمارها.

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات في 
2008/2007؟ 

 .2008/2007 في  الضرائب  دفع  بتسهيل  بلدا   36 قام 

أكثر  متثل  السابقة،  السنوات  في  احلال  هو  وكما 

اإلصالحات شيوعا في تخفيض ضريبة أرباح الشركات، 

تطبيق  وكان  بلدا.   21 حوالي  في  تطبيقه  جرى  حيث 

عبر  الدفع  وأنظمة  الضريبية  اإلقرارات  تقدمي  أنظمة 

شبكة اإلنترنت وحتسينها ثاني أكثر اإلصالحات شيوعا. 

وأدى هذا اإلصالح، الذي جرى تطبيقه في 12 بلدا، إلى 

1-8 اجلدول 

ما هي البلدان التي تتسم بسهولة دفع الضرائب ـ 
والبلدان املتسمة بالصعوبة؟ 

الترتيباألكثر صعوبة الترتيب األكثر سهولة

172بنما1ملديف

173جامايكا2قطر

174موريتانيا3هونغ كونغ، الصني

175غامبيا4اإلمارات العربية املتحدة

176بوليفيا5سنغافورة

177فنزويال6أيرلندا

اململكة العربية 

السعودية

جمهورية أفريقيا 7

الوسطى

178

179جمهورية الكونغو8سلطنة عمان

180أوكرانيا9الكويت

181بيالروس10 كيريباس

مالحظة: جرى ترتيب البلدان على أساس متوسط الترتيب الكلي في ضوء 
عدد مرات الدفع، والوقت، وإجمالي سعر الضريبة. للمزيد من التفاصيل، يرجى 

الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات. 
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

ن متوسط التحسّ

الشكل 1-8

البلدان العشرة املتصدرة لإلصالحات في مجال 
دفع الضرائب
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مرات السداد الوقت إجمالي 
سعر الضريبة

2007
48% 16% 4% اجلمهورية الدومينيكية 

ماليزيا 
أذربيجان 

جنوب أفريقيا 
الصني

اليونان 
كولومبيا 

فرنسا 
هندوراس 

تايلند

2008

مالحظة: للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 
قسم مالحظات على البيانات.

33.3%

33.3% 33.3%

عدد الساعات الالزمة سنوياً 
إلعداد اإلقرارات الضريبية 

وسداد الضرائب

االلتزامات الضريبية للشركة 
كنسبة مئوية من األرباح قبل 

حتمل كافة األعباء الضريبية

عدد املدفوعات الضريبية سنوياً

الوقت  إجمالي سعر
الضريبة

املدفوعات

الشكل 2-8

ترتيب البلدان على أساس مؤشر دفع الضرائب يستند 
إلى 3 مؤشرات فرعية
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تخفيض عدد مرّات تقدمي املدفوعات الضريبية والوقت 

املُستغرق في دفع الضرائب وتقدمي اإلقرارات الضريبية. 

تدفعها  التي  الضرائب  عدد  تخفيض  بلدان   8 في  ومت 

منشآت األعمال من خالل إلغاء الضرائب األصغر حجما 

مثل رسوم الدمغة. وقامت البلدان العشرة التي نفذت 

هذا  الضرائب  دفع  في مجال  اإلصالحات  من  عدد  أكبر 

الضريبية  املدفوعات  تقدمي  مرّات  عدد  بتخفيض  العام 

والهرسك،  البوسنة  قامت  كما  تقريبا.  النصف  بواقع 

قوانينها  بتنقيح  وزامبيا  وموزامبيق،  واملغرب،  وبلغاريا، 

الضريبية (اجلدول 2-8).

بوتسوانا  هما  اثنان،  بلَدان  قام  أخرى،  ناحية  من 

أال  ذلك  شأن  ومن  جديدة.  ضرائب  بتطبيق  وفنزويال، 

يُسفر عن ارتفاع التكاليف فحسب، بل وأن يؤدي أيضا 

إلى تفاقم األعباء اإلدارية على كاهل منشآت األعمال. 

وجاءت اجلمهورية الدومينيكية في صدارة البلدان 

اال  هذا  في  اإلصالحات  من  عدد  أكبر  طبقت  التي 

أرباح  ضريبة  بتخفيض  قامت  حيث   :2008/2007 في 

من  العديد  وإلغاء  املائة،  في   25 إلى   30 من  الشركات 

الضرائب (مبا في ذلك ضرائب رسوم الدمغة) وتخفيض 

اجلمهورية  أمتت  ذلك،  على  عالوة  امللكية.  نقل  ضريبة 

لنظام  الشامل  التنفيذ   2007 عام  في  الدومينيكية 

تقدمي اإلقرارات واملدفوعات الضريبية عبر االنترنت، بعد 

جتربته في عام 2006.

واحتلت ماليزيا املركز الثاني في هذا اال، حيث 

قامت بتخفيض ضريبة أرباح الشركات لعام 2009 إلى 

لسعر  التدريجي  التخفيض  إطار  في  ـ  املائة  في   25

في   27 إلى  هبوطها  عن  أسفر  الذي  الضريبة  هذه 

املائة في 2007 ثم إلى 26 في املائة في 2008. واشتمل 

مبستوى  ضريبي  نظام  تطبيق  على  أيضا  اإلصالح  هذا 

الشركات  أرباح  على  الضريبة  ربط  مبوجبه  يتم  موحد 

في  مت  كما  األسهم.  أرباح  مدفوعات  إعفاء  بعد  فقط 

من  الرأسمالية  األرباح  على  الضريبة  إلغاء   2007 عام 

واألسواق  العقارات  قطاعي  في  االستثمار  حتفيز  أجل 

الدفع  أنظمة  حتسني  مت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  املالية. 

اإلقرارات  تقدمي  عمليات  زيادة  إلى  أدى  مما  اإللكترونية، 

وسداد املدفوعات الضريبية عبر اإلنترنت. 

أوروبا  منطقة  قامت  املناطق،  مستوى  وعلى 

اإلصالحات  معظم  بتنفيذ  الوسطى  وآسيا  الشرقية 

 9 في  اإلصالحات  تطبيق  جرى  وقد   .2008/2007 في 

بلدان بشكل رئيسي من خالل استمرار اجتاه تخفيض 

سعر ضريبة األرباح الذي يعد من بني األسعار الضريبية 

 .(3-8 (الشكل  العالم  مستوى  على  انخفاضا  األشد 

ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية  إذ قام كل من 

مقدونيا اليوغسالفية السابقة بتخفيض ضريبة أرباح 

الشركات إلى 10 في املائة. كما قامت جورجيا بخفض 

املائة،  في   15 إلى   20 من  الشركات  أرباح  ضريبة 

بينما خفضت اجلمهورية  االجتماعية،  الضريبة  وإلغاء 

في   21 إلى  الشركات  أرباح  ضريبة  سعر  التشيكية 

املائة. 

تقدمي  بتبسيط  وأوكرانيا  أذربيجان  وقامت 

أنظمة  إدخال  الضريبية من خالل  واملدفوعات  اإلقرارات 

إلكترونية وقدرات دفع الضرائب عبر االنترنت. وأدى ذلك 

بصورة ملموسة إلى تقليص الوقت املستغرق في إعداد 

هذه  في  الضرائب  ودفع  وتقدميها  الضريبية  اإلقرارات 

من  واحلد  الضرائب  تخفيض  بيالروس  في  ومت  املنطقة. 

األعباء اإلدارية التي تثقل كاهل منشآت األعمال، وذلك 

مرّات  عدد  وتخفيض  الضرائب  بعض  إلغاء  طريق  عن 

تقدمي املدفوعات الضريبية. كما قامت بلغاريا بتخفيض 

واالشتراكات  العمالة  املفروضة على  الضرائب  كل من 

العمالية. 

وتالها مباشرة بواقع سبعة إصالحات لكل منها 

والتنمية  التعاون  منظمة  في  الدخل  املرتفعة  البلدان 

في امليدان االقتصادي، وبلدان منطقة أمريكا الالتينية 

والبحر الكاريبي. وقامت خمسة بلدان مرتفعة الدخل 

االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في 

وتعمل كندا  الشركات.  أرباح  أسعار ضريبة  بتخفيض 

أرباح  ضريبة  سعر  تخفيض  على  تدريجي  بشكل 

الشركات إلى 15 في املائة بحلول العام 2012 في إطار 

هذه  وتتضمن  الضريبي.  لنظامها  طموحة  إصالحات 

 1.12 نسبتها  إضافية  ضريبة  إلغاء  أيضا  اإلصالحات 

(10 في  املباني  املعجل على  اإلهالك  وتطبيق  املائة  في 

املائة) وأجهزة الكمبيوتر (50 في املائة). كما مت تخفيض 

(من  الدامنرك  أيضا في كل من  الشركات  سعر ضريبة 

28 إلى 25 في املائة)، وأملانيا (من 25 إلى 15 في املائة)، 

وإيطاليا (من 33 إلى 27.5 في املائة)، ونيوزيلندا (من 33 

إلى 30 في املائة). 

ومت في فرنسا واليونان تسريع وتيرة تقدمي اإلقرارات 

الضريبية ودفع املستحقات الضريبية من خالل تنفيذ 

التقدمي اإللكتروني اإلجباري لإلقرارات اخلاصة بالضرائب 

واالشتراكات العمالية. 

الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  وفي 

اجلمهورية  في  املنفذة  اإلصالحات  إلى  باإلضافة 

سعر  بتخفيض  وبربودا  أنتيغوا  قامت  الدومينيكية، 

ضريبة أرباح الشركات من 30 إلى 25 في املائة. وقامت 

جديدة  ضريبة  باستحداث  وغرينادين  فنسنت  سانت 

الضرائب  من  العديد  محل  لتحل  املضافة  للقيمة 

املالهي،  وضريبة  الفنادق،  ضريبة  فيها  مبا  القائمة، 

اإليرادات،  على  الدمغة  ورسم  االستهالك،  ورسم 

املفروضة على االتصاالت السلكية  والرسوم اإلضافية 

ضريبة  أوروغواي  وألغت  والدولية.  احمللية  والالسلكية 

االستهالك، بينما قامت املكسيك بإلغاء الضريبة على 

األصول. أما كولومبيا وهندوراس، فقامتا بتسهيل دفع 

الشكل 3-8

انخفاض الضرائب على األرباح إلى أدنى مستوى لها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، 
لكن العبء الضريبي الكلي مازال مرتفعاً

إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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2-8 اجلدول 

تخفيض أسعار الضرائب ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في 2008/2007 

ألبانيا، وأنتيغوا وبربودا، والبوسنة والهرسك، وبوركينا فاصو، تخفيض ضريبة أرباح الشركات
وكندا، والصني، وكوت ديفوار، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، 
واجلمهورية الدومينيكية، وجورجيا، وأملانيا، وإيطاليا، وجمهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومدغشقر، وماليزيا، واملغرب، 

ونيوزيلندا، وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وتايلند

 أذربيجان، وبيالروس، والصني، وكولومبيا، واجلمهورية تبسيط عملية دفع الضرائب
الدومينيكية، وفرنسا، واليونان، وهندوراس، وماليزيا، 

وموزامبيق، وتونس، وأوكرانيا

 بيالروس، واجلمهورية الدومينيكية، وجورجيا، ومدغشقر، إلغاء ضرائب 
وماليزيا، واملكسيك، وجنوب أفريقيا، وأوروغواي

 البوسنة والهرسك، وبلغاريا، واملغرب، وموزامبيق، وزامبياتنقيح قانون الضرائب 

فرنسا، ومنغوليا، وأوكرانيا تخفيض ضرائب العمال أو اشتراكات العمال

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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اإللكتروني  التقدمي  أنظمة  تنفيذ  طريق  عن  الضرائب 

املباشر لإلقرارات واملدفوعات الضريبية وحتسينها. وأدى 

ذلك إلى اختصار الوقت الالزم لتقدمي اإلقرارات الضريبية 

وتسديدها، وبخاصة في هندوراس. 

إصالحات  بتطبيق  بلدان   6 قامت  أفريقيا،  وفي 

ضريبة  سعر  منها  ثالثة  خفضت  حيث  اال.  هذا  في 

فاصو  بوركينا  وقامت   .(3-8 (اجلدول  الشركات  أرباح 

إلى   35 من  الشركات  أرباح  ضريبة  سعر  بتخفيض 

توزيعات  على  الضريبة  سعر  وإجمالي  املائة،  في   30

األرباح من 15 إلى 12.5 في املائة، وضريبة نقل امللكية 

سعر  ديفوار  كوت  وخفضت  املائة.  في   8 إلى   10 من 

في  املائة،  في   25 إلى   27 من  الشركات  أرباح  ضريبة 

الضريبة  هذه  سعر  بتخفيض  مدغشقر  قامت  حني 

ذلك  مبا في  9 ضرائب،  وإلغاء  املائة،  في   25 إلى   30 من 

رسم الدمغة والضريبة املفروضة على توزيعات األرباح. 

ـ  األرباح  ضريبة  بخالف  أفريقيا  في  الضرائب  وتشكل 

ـ  العمالية  والضرائب  امللكية  وضرائب  الدمغة،  رسوم 

وينعكس  الضريبة.  سعر  إجمالي  من  األكبر  النسبة 

التي  الضريبية  املدفوعات  من  الكبير  العدد  في  ذلك 

تقدميها في كل سنة  األفريقية  األعمال  على منشآت 

(الشكل 4-8). 

اإلقرارات  تقدمي  بتسهيل  موزامبيق  وقامت 

األنظمة  إنشاء  خالل  من  الضرائب  ودفع  الضريبية 

اإللكترونية الالزمة. كما نقحت قانون الضرائب بغرض 

االلتباس  أوجه  وإزالة  الضرورية  التحديثات  إجراء 

وجرى  الضريبي.  والتحصيل  االمتثال  وتعزيز  والغموض 

لهذه  بد  وال  اإلصالحات.  هذه  نفس  تطبيق  زامبيا  في 

التغييرات أن تزيد من فعالية إدارة النظام الضريبي.

قامت  الهادئ،  واحمليط  آسيا  شرق  منطقة  وفي 

إلى  فباإلضافة  ضريبية.  إصالحات  بتطبيق  بلدان   5

إلى  أدى  مما  كبيرة،  إصالحات  الصني  نفذت  ماليزيا، 

 25 إلى   33.3 من  الشركات  أرباح  ضريبة  تخفيض 

اخلاصة  واملعايير  احملاسبية  الطرق  وتوحيد  املائة  في 

نفسه،  الوقت  وفي  الضريبية.  واإلعفاءات  باخلصومات 

االنترنت.  عبر  إلكترونيا  الضريبية  اإلقرارات  تقدمي  زاد 

الشركات  أرباح  ضريبة  من  إعفاءات  تايلند  وطبقت 

تخفيض  وجرى  الصغيرة،  األعمال  منشآت  لصالح 

سعر الضريبة هذا إلى 25 في املائة بالنسبة للشركات 

لة حديثا، عالوة على تخفيض العديد من ضرائب  املسجّ

التقدمي  أيضاً  تايلند  وسهلت  كبيرة.  مبعدالت  امللكية 

أما ساموا،  الضريبية.  واملدفوعات  اإللكتروني لإلقرارات 

فقامت بتخفيض ضريبة أرباح الشركات من 29 إلى 27 

اشتراكات  بتخفيض  منغوليا  قامت  كذلك  املائة.  في 

 19 من  العمل  أرباب  يدفعها  التي  االجتماعي  الضمان 

إلى 11 في املائة من الراتب اإلجمالي. 

أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  وفي 

ضريبية.  إصالحات  بتطبيق  فحسب  اثنان  بلدان  قام 

فاملغرب خفض السعر املعياري لضريبة أرباح الشركات 

بتسهيل  تونس  قامت  بينما  املائة،  في   30 إلى   35 من 

خالل  من  الضرائب  ودفع  الضريبية  اإلقرارات  تقدمي 

اإللكترونية.  األنظمة  استخدام  خيارات  نطاق  توسيع 

اإلقرارات  تقدمي  على  الشركات  قدرة  من  الرغم  وعلى 

واملدفوعات الضريبية الكترونيا منذ عام 2005، هنالك 

شركات كثيرة حتجم عن دفع ضرائبها بهذه الطريقة. 

الوقت  في  القيام  مع  الشركات  هذه  شواغل  وملعاجلة 

السلطات  أتاحت  اإلدارية،  األعباء  بتخفيف  نفسه 

االنترنت  عبر  الضريبية  اإلقرارات  تقدمي  خيار  التونسية 

مع السماح بدفع املستحقات الضريبية شخصيا في 

التونسية.  (اجلباية)  الضرائب  التابعة ملصلحة  املكاتب 

الطريق نحو  ويشكل ذلك خطوة عملية في منتصف 

عبر  املباشر  اإللكتروني  للنظام  الكامل  االستخدام 

االنترنت. 

أية  تسجل  فلم  آسيا،  جنوب  منطقة  أما 

إصالحات مهمة في هذا اال.

الشكل 4-8

دفع الضرائب يستغرق أطول فترة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الوقت (بالساعات سنوياً)

#عدد املدفوعات الضريبية
البلدان املرتفعة الدخل األعضاء 

في منظمة التعاون والتنمية في 
امليدان االقتصادي

18313

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 21623

جنوب آسيا 29332

أفريقيا جنوب 
الصحراء  31238

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر  39435

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ 25225

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى 38846

3-8 اجلدول 

تخفيضات رئيسية في أسعار ضرائب أرباح الشركات في 2008/2007
معدل التغير في ضريبة أرباح الشركات (%) املنطقة

البلدان املرتفعة الدخل األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في 

امليدان االقتصادي

كندا 22.1 إلى 19.5 

 اجلمهورية التشيكية 24 إلى 21 

الدامنرك 28 إلى 25 

أملانيا 25 إلى 15 

إيطاليا 33 إلى 27.5 

نيوزيلندا 33 إلى 30

الصني 33.3 إلى 25 شرق آسيا واحمليط الهادئ

ماليزيا 27 إلى 25 

ساموا 29 إلى 27 

تايلند 30 إلى 25 

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
ألبانيا 20 إلى 10 

البوسنة والهرسك 30 إلى 10 

جورجيا 20 إلى 15 
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 12 إلى 10

أنتيغوا وبربودا 30 إلى 25أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

اجلمهورية الدومينيكية 30 إلى 25 

سانت فنسنت وجزر غرينادين 40 إلى 37.5

 بوركينا فاصو 35 إلى 30 أفريقيا جنوب الصحراء 

كوت ديفوار 27 إلى 25 

مدغشقر 30 إلى 25 

املغرب 35 إلى 30 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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ما هي اجتاهات اإلصالح؟ 

العالم  أنحاء  مختلف  في  الضريبية  السلطات  تبذل 

جهودا حثيثة لتبسيط عمليات إدارة الضرائب وحتديث 

األربع  السنوات  مدار  وعلى  الضريبية.  الدفع  أنظمة 

 126 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  سجل  املاضية، 

أو  الضريبية  األسعار  تخفيض  إلى  يهدف  إصالحا 

أو  املُستغرق لالمتثال لقوانني الضرائب  الوقت  تقليص 

تخفيض تكلفته.

ويتمثل االجتاه السائد في مختلف أنحاء مناطق 

العالم في تخفيض إجمالي سعر الضريبة الذي تدفعه 

منشآت األعمال. وفي عام 2004، بلغ متوسط إجمالي 

ثم  التجارية،  األرباح  من  املائة  في   50.6 الضريبة  سعر 

كما   .2007 عام  بحلول  املائة  في   49.3 إلى  انخفض 

انخفض الوقت املستغرق في االمتثال لقوانني الضرائب 

بواقع 16 ساعة في املتوسط سنوياً. 

مدى  على  البلدان  نصف  حوالي  اضطلع  وقد 

شأنها  من  إصالحات  بتنفيذ  املاضية  األربع  السنوات 

جاءت  املناطق،  مستوى  وعلى  الضرائب.  دفع  تسهيل 

صدارة  في  الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا  منطقة 

املناطق التي طبقت أكبر عدد من اإلصالحات الضريبية 

منطقة  وكانت   .(5-8 (الشكل  أفريقيا  منطقة  تليها 

جنوب آسيا صاحبة أقل عدد من اإلصالحات.

تخفيض األسعار الضريبية
اإلصالح  الشركات  أرباح  ضريبة  أسعار  تخفيض  كان 

هذا  بتطبيق  قام  وقد   .(6-8 (الشكل  شيوعا  األكثر 

زيادة  البلدان  مقدور  وفي  بلدا.   60 من  أكثر  اإلصالح 

إيراداتها الضريبية من خالل تخفيض األسعار الضريبية 

االمتثال  إلى  األعمال  منشآت  من  املزيد  واستمالة 

 . لقواعد أكثر إيجابيةً

ولننظر إلى التخفيضات الضريبية الكبيرة التي 

نفذها االحتاد الروسي في عام 2001. إذ انخفضت أسعار 

ضريبة الشركات من 25 إلى 24 في املائة، وأدى تبسيط 

التي  الضرائب  أسعار  انخفاض  إلى  الضريبي  النظام 

ارتفعت  ذلك،  ومع  الصغيرة.  األعمال  منشآت  تدفعها 

اإليرادات الضريبية ـ بنسبة 14 في املائة في املتوسط 

سنويا على مدى السنوات الثالث التالية. وتوضح إحدى 

ارتفاع  إلى  تعود  اجلديدة  اإليرادات  هذه  أن  الدراسات 

مستوى االمتثال الضريبي.5 

التوجه نحو استخدام األنظمة االلكترونية
الكترونيا  الضريبية  اإلقرارات  تقدمي  استحداث  كان 

لتسهيل  والفعالة  الشائعة  بُل  السُ أحد  االنترنت  عبر 

األعمال  منشآت  مقدور  ففي  الضرائب.  دفع  عمليات 

االنترنت  عبر  مباشرة  املالية  البيانات  بإدخال  تقوم  أن 

ـ  اإلصبع  أمنلة  من  بلمسة  الضريبية  اإلقرارات  وتقدمي 

مع  الشخصي  التعامل  أو  الربط  بشأن  حسابات  دون 

احلال،  في  رصدها  ميكن  فاألخطاء  الضرائب.  مأموري 

واإلقرارات الضريبية ميكن معاجلتها بسرعة فائقة. وفي 

هونغ كونغ (الصني)، تستخدم منشآت األعمال النظام 

اخلاصة  اإلقرارات  تقدمي  في  االنترنت  عبر  االلكتروني 

املُستحقة  الضرائب  ودفع  الشركات  أرباح  بضريبة 

عليها سنويا. وال يتطلب االمتثال للمتطلبات الضريبية 

سوى 80 ساعة سنوياً. ويجري تقدمي اإلقرارات الضريبية 

كولومبيا  إلى  أذربيجان  من  ـ   ً بلدا  60 في  الكترونيا 

وليسوتو ـ والقائمة في ازدياد مستمر. 

تُسفر عن تخفيف  أن  اإلصالحات  من شأن هذه 

الطبيعي  من  ولكن  الضرائب.  لدفع  اإلدارية  األعباء 

تظهر  أن  قبل  الوقت  بعض  اإلصالحات  تستغرق  أن 

ففي  تطبيقاتها.  أحدثته  الذي  اإليجابي  التغيير  ثمار 

األرجنتني وتونس، استغرق األمر قرابة ثالث سنوات قبل 

لإلصالحات  اإليجابي  باألثر  األصغر  الشركات  تشعر  أن 

الضريبية. ولعل السبب يعود إلى أن الشركات الصغيرة 

غالبا ما تفتقر إلى برمجيات الكمبيوتر الالزمة للتقدمي 

وباإلضافة  الضريبية.  واملدفوعات  لإلقرارات  االلكتروني 

في  يثقون  ال  ضريبيا)  (املكلفني  املمولني  فإن  ذلك،  إلى 

عندما  املباشرة  االلكترونية  األنظمة  في  احلاالت  أغلب 

اسة.  يتعلق األمر مبعلومات مالية حسّ

من  أذربيجان  في  األعمال  منشآت  وتستفيد 

شرعت  الضريبي  النظام  لتحديث  طموح  إصالح 

التقدمي  أصبح  إذ  سنوات،   3 قبل  تنفيذه  في  احلكومة 

متاحا  الضريبية  واملدفوعات  لإلقرارات  االلكتروني 

إلى  للوصول  أذربيجان  وتهدف   .2007 آذار  مارس/  منذ 

االستخدام الكامل (بنسبة 100 في املائة) لنظام تقدمي 

السلطات  كانت  وقد  الكترونيا.  الضريبية  اإلقرارات 

على  األعمال  منشآت  تشجيع  في  نشطة  الضريبية 

استخدام النظام االلكتروني في تقدمي اإلقرارات اخلاصة 

اجلهود  هذه  متخضت  وقد  املضافة.  القيمة  بضريبة 

املائة من  إذ يستفيد 95 في  إيجابية:  نتائج  عن حتقيق 

املباشرة،  االلكترونية  منشآت األعمال من هذه اخلدمة 

الكترونية  معاملة  ألف   200 من  أكثر  إمتام  جرى  حيث 

ما  وهو  ـ   2008 العام  من  األولى  الثالثة  الشهور  في 

يؤدي إلى توفير 577 ساعة في املتوسط سنويا. كما أن 

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل األعضاء 
في منظمة التعاون والتنمية 

في امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 5-8

ثلث اإلصالحات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

44

22

18

17

12

7

6

عدد اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل دفع الضرائب
حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

2006 2007 2008 2009

مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 6-8

أكثر 5 إصالحات شيوعاً في مجال دفع الضرائب
اإلصالحات الشائعة منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

(%) 2006

تخفيض الضرائب على األرباح

تبسيط عملية دفع الضرائب

تنقيح قانون الضرائب

إلغاء ضرائب

تخفيض ضرائب أو اشتراكات العمالة

71%

22%

19%

17%

14%

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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 4-8 اجلدول 

ما هي البلدان القائمة بتسهيل دفع الضرائب ـ وما هي البلدان التي ال تفعل ذلك؟ 
( املدفوعات (عدد املرات سنوياً

األكثر عدداً األقل عدداً 

66كوت ديفوار1ملديف

66صربيا1قطر

70فنزويال2السويد

72جامايكا4هونغ كونغ، الصني

75جمهورية قيرغيز4النرويج

89اجلبل األسود5سنغافورة

99أوكرانيا7 كيريباس

106أوزبكستان7التفيا

112بيالروس7موريشيوس

113رومانيا8أفغانستان

( الوقت (بالساعات سنوياً

األكثراألقل

848أوكرانيا0ملديف

864فنزويال12اإلمارات العربية املتحدة

التشيكية36البحرين 930اجلمهورية 

938نيجيريا36قطر

958أرمينيا58جزر البهاما

1,050فييتنام59لكسمبورغ

1,080بوليفيا61سانت لوسيا

1,188بيالروس62سلطنة عمان

1,400الكاميرون63سويسرا

2,600البرازيل70نيوزيلندا

إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

األعلى األدنى 

85.5طاجيكستان8.4فانواتو

90.6أوزبكستان9.1ملديف

98.7موريتانيا11.3قطر

108.1األرجنتني14.4اإلمارات العربية املتحدة

117.5بيالروس14.4الكويت

203.8جمهورية أفريقيا الوسطى14.5اململكة العربية السعودية

229.8جمهورية الكونغو الدميقراطية15.0البحرين

233.5سيراليون16.1زامبيا

278.7بوروندي16.8الضفة الغربية وقطاع غزة

292.4غامبيا17.1بوتسوانا

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 

خدمة تقدمي اإلقرارات الضريبية الكترونيا متاحة أيضا 

لضريبة أرباح الشركات. 

استخدام  على  القائمة  اإلصالحات  أن  والواقع 

التقدمي اإللكتروني لإلقرارات واملدفوعات الضريبية غالبا 

ما ترتبط باحلاجة إلى تثقيف اجلمهور العام وتدريبه. وقد 

قامت أذربيجان، قبل 6 شهور من تطبيق نظامها اجلديد، 

بتوفير برامج مجانية لتدريب املمولني، وهو ما أتاح لهم 

فرصة كافية للتعرّف على اجلوانب التشغيلية للنظام 

في  اإللكتروني  الضريبي  البرنامج  توزيع  إن  بل  اجلديد. 

إذ  بأكثر من طريقة:  وقت مبكر قد حقق مردودا كبيرا 

قيّمة  مقترحات  بتقدمي  البرنامج  هذا  مستخدمو  قام 

واجهة  تصميم  تبسيط  شأنها  من  حتسينات  حول 

الوصلة البينية للبرنامج اإللكتروني.

قامت  اجلديد،  اإللكتروني  النظام  فعالية  ولزيادة 

متقدم  برنامج  باستحداث  أيضا  أذربيجان  حكومة 

احتساب  في  للمساعدة  االلكترونية  للمحاسبة 

مفيدا  التطور  هذا  وكان  الضريبي.  الربط  مدفوعات 

احلجم  املتوسطة  للشركات  بالنسبة  خاصة  بصفة 

النظام  مستخدمي  من  كبيرة  نسبة  تشكل  التي 

التي  حجماً،  األصغر  للشركات  وبالنسبة  االلكتروني. 

االنترنت،  إلى  الوصول  قدرات  إلى  األرجح  على  تفتقر 

البالد  أنحاء  في  محطات  بإنشاء  الضرائب  وزارة  تقوم 

تضم أجهزة الكمبيوتر وخدمات االنترنت، وترتبط هذه 

احملطات بقاعدة البيانات املركزية.

ويستفيد املمولون في كينيا وموزامبيق أيضا من 

املنافع واملزايا املترتبة على استخدام النظم الضريبية 

في  العاملة  للشركات  وميكن  املباشرة.  االلكترونية 

كينيا اآلن استيفاء مناذج الضمان االجتماعي وتقدميها 

مباشرة على شبكة اإلنترنت. يُذكر أن االمتثال اللتزامات 

 72 سابقاً  يستغرق  كان  بالعمالة  اخلاصة  الضرائب 

ساعة سنوياً؛ وانخفض الوقت الالزم اآلن بنسبة 20 في 

استيفاء  موزامبيق  في  لنظرائهم  وميكن  تقريباً.  املائة 

أن  إلى  ويتطلعون  إلكترونياً،  االجتماعي  الضمان  مناذج 

يكون بوسعهم تقدميها عبر شبكة اإلنترنت، األمر الذي 

سيؤدي إلى زيادة تبسيط هذا العمل. 

حواشي

هذا املثال مأخوذ من تقرير ممارسة أنشطة األعمال   .1
وهو  (2008أ)،  أفريقيا  في  النساء  الدولي:  للبنك 
مجموعة من دراسات احلاالت حول صاحبات مشاريع 

العمل احلر األفارقة.

.Ellis, Manuel and Blackden ،(2006)  .2

مبؤسسات  املعنية  الدولي  البنك  استقصاءات   .3
 .(http://www.enterprisesurveys.org) األعمال

 Djankov, Ganser, McLiesh, Ramalho and  .4
 .Shleifer ،(2008)

.Ivanova, Keen and Klemm ،(2005)  .5
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عرض عام  

بدء النشاط التجاري  

استخراج تراخيص البناء  

توظيف العاملني  

تسجيل امللكية  

احلصول على االئتمان  

حماية املستثمرين  

دفع الضرائب  

التجارة عبر 
احلدود

إنفاذ العقود  

تصفية النشاط التجاري  

فنزويلية  شركة  وهي   ،(Cáñamo) كانامو  تتطلع 

تعمل في مجال تصدير املنتجات احلرفية، إلى توريد 

منتجاتها إلى عمالء أكبر حجماً ـ وحبذا إلى املتاجر 

لها  تتيح  إنتاجية  طاقة  ولديها  الكبرى.  األمريكية 

هناك  لكن  أسبوعني.  غضون  في  الطلبيات  تلبية 

مدير  برانو،  يقول  البيروقراطية.  واحدة:  مشكلة 

تفيد  شهادة  على  احلصول  ”يلزم  كانامو:  شركة 

العاملة،  القوى  وزارة  من  العمل  لقواعد  االمتثال 

لكن الوزارة تطلب قبل إصدار هذه الشهادة احلصول 

البلدية.  السلطات  من  أخرى  مستندات   4 على 

ويتعني علي ـ بالنسبة لكل شحنة من الصادرات ـ 

أن أقوم بإبالغ السلطات اتصة باعتزامي التصدير، 

على  واحلصول  الشحنة،  محتويات  على  والتصديق 

خطاب يفيد أنني سأقوم برد ما سأحصل عليه من 

نقد أجنبي إلى البنك املركزي“. 

املستندات  هذه  كافة  استيفاء  يستغرق  وقد 

بني  ما  املتوسط  في  املطلوبة  الورقية  واألعمال 

يستغرقها  التي  املدة  طول  ظل  وفي  أشهر.   6-2

استيفاء إجراءات التصدير واالحتماالت اهولة التي 

تكتنفها، فإن فرصة شركة كانامو في الدخول إلى 

السوق األمريكية تكاد تكون معدومة. 

الساحلية  غير  رواندا  في  رين  املصدّ أن  إال 

اإلصالحات  بفضل  وذلك  أفضل،  بفرص  يتمتعون 

الواليات  في  للعائالت  اآلن  ميكن  وبالفعل،  اجلارية. 

 Gahaya شركة  إنتاج  من  سالل،  شراء  املتحدة 

وتديرها  لها   ً مقرا كيغالي  من  تتخذ  التي   Links

 Macy’s متاجر  سلسلة  في  وجوي،  جانيت  األختان 

البداية، في ضوء  الكبرى.1 ولم يكن ذلك سهالً في 

ارتفاع تكاليف الشحن وقلة الطرق إلى ميناء مدينة 

ممباسا بكينيا. لكن احلكومة قامت بإصالحات للعام 

إجراءات  تسهيل  إلى  أدى  مما  التوالي،  على  الثاني 

التصدير. 

األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يقيس 

املستندات  عدد  ذلك  في  مبا  اإلجرائية،  املتطلبات 

الالزمة الستيفاء معامالت االستيراد والتصدير، وما 

يتعلق بذلك من وقت وتكلفة (باستثناء التعريفات 

اجلمركية على التجارة). 

عملية  تستغرقه  الذي  الوقت  ازداد  وكلما 

أي  أو االستيراد، كلما قلت احتماالت قدرة  التصدير 

تاجر على الوصول إلى األسواق في الوقت احملدد. ويؤثر 

ذلك بطبيعة احلال على مقدرة منشآت األعمال على 

وإدراكاً  فرص عمل جديدة.  وخلق  أنشطتها  توسيع 

بتطبيق  البلدان  من  الكثير  قام  الواقع،  لهذا  منها 

والتكلفة  الوقت  تخفيض  شأنها  من  ممارسات 

إرسال  املصاحبني للتجارة عبر احلدود. ويشمل ذلك: 

أنظمة  طريق  (عن  إلكترونياً  التجارية  املستندات 

لشركات  والسماح  اإللكترونية)،  البيانات  تبادل 

الشحن بإرسال قوائم الشحن عبر شبكة اإلنترنت، 

عمليات  واستخدام  املطلوبة،  املستندات  وتخفيض 

ج اجليدة  التفتيش املستند إلى ااطر. ومن بني النُهُ

على  للحصول  الواحد  الشباك  نظام  إنشاء  األخرى 

إلى خفض  يؤدي  مما  والتراخيص،  التصاريح  مختلف 

شأن  ومن  املستندات.  إعداد  في  املستغرق  الوقت 

أيضاً املساعدة عن طريق  وجود نظام مصرفي كفؤ 

قبيل  من  التجارة  متويل  أدوات  معاجلة  وتيرة  تسريع 

خطابات االعتماد. 

تخفيض  إلى  املمارسات  هذه  تطبيق  وأدى 

انخفض  فقد  احلدود.  عبر  للتجارة  الالزم  الوقت 

منذ  أيام   3 بواقع  للتصدير  الالزم  الوقت  متوسط 

أوروبا  منطقة  في  انخفاض  أكبر  وكان   .2005 عام 

تقريباً  أيام   5 في حدود  ـ  الوسطى  وآسيا  الشرقية 

للتصدير  الالزم  الوقت  انخفض  9-1). كما  (الشكل 

األوسط  والشرق  أفريقيا،  مناطق  في  أيام   4 بواقع 

أقل  االنخفاض  وكان  آسيا.  وجنوب  أفريقيا،  وشمال 

الهادئ  واحمليط  آسيا  شرق  منطقتي  في  أيام   3 من 

في  تأخير  متوسط  أطول  أما  الالتينية.  وأمريكا 

عملية التصدير فكان في آسيا الوسطى (58 يوماً)، 

ووسط أفريقيا (48 يوماً)، حيث معظم البلدان غير 

ساحلية. 

سهولة  ملؤشر  املتصدرة  البلدان  وتتشاور 

منشآت  مع  مستمرة  بصورة  احلدود  عبر  التجارة 

تسهيل  سبل  حول  بالتصدير  القائمة  األعمال 

على  الدامنرك،  ففي   .(1-9 (اجلدول  التجارة  إجراءات 

الشكل 1-9

تعجيل وتيرة التجارة عبر احلدود ـ والسيما في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

اختصار الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)
البلدان املرتفعة الدخل األعضاء 

في منظمة التعاون 
والتنمية في امليدان االقتصادي

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

جنوب 
آسيا

أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الوقت الالزم 
إلمتام التصدير 
2005

الوقت الالزم 
إلمتام التصدير 

2008

4.6
يوم

4.4
يوم

4.3
يوم

4.1
يوم

2.9
يوم

2.5
يوم

0.6
يوم

كافة املستندات املطلوبة لدى
مصلحة اجلمارك والهيئات
املعنية األخرى

إعداد املستندات، والتخليص 
اجلمركي والرقابة الفنية، 
وأعمال املناولة في امليناء 
ومحطة البضائع، والنقل 

الداخلي وأعمال املناولة

التكاليف الرسمية املستحقة على حاوية سعة 20 قدماً، 
مع عدم إدراج الرشاوى أو التعريفات اجلمركية

الشكل 2-9

ترتيب البلدان على أساس مؤشر التجارة عبر احلدود 
يستند إلى 3 مؤشرات فرعية

مالحظة: للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم 
مالحظات على البيانات.

33.3%

33.3% 33.3%
املستندات الالزمة 

إلمتام التصدير 
واالستيراد

الوقت الالزم 
إلمتام التصدير 
واالستيراد

التكلفة الالزمة إلمتام 
التصدير واالستيراد
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أي البلدان تقوم بتسهيل التجارة عبر احلدود ـ وأيها ال 
تقوم بتسهيلها؟ 

الترتيباألكثر صعوبة الترتيب األكثر سهولة

172أنغوال1سنغافورة

173بوركينا فاصو2هونغ كونغ، الصني

174أذربيجان3الدامنرك

جمهورية أفريقيا 4فنلندا

الوسطى

175

176جمهورية الكونغو5استونيا

177طاجيكستان6السويد

178العراق7النرويج

179أفغانستان8بنما

180كازاخستان9إسرائيل

181جمهورية قيرغيز10تايلند

مالحظة: جرى ترتيب البلدان على أساس متوسط الترتيب الكلي في ضوء 
عدد املستندات، والوقت، والتكلفة  الالزمة إلمتام معاملة االستيراد والتصدير. 

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات. 
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.



45 احلدود  عبر  التجارة   

التجارية  املستندات  عدد  يزيد  ال  املثال،  سبيل 

املعامالت  معظم  لتغطية  الالزمة  الرئيسية 

الشحن،  (بوليصة  مستندات  ثالثة  على  التجارية 

ويتم  اجلمركي).  اإلقرار  ومنوذج  التجارية،  والفاتورة 

إرسال هذه املستندات إلكترونياً. وميكن للتجار البدء 

في استيفاء إجراءات التخليص قبل وصول البضائع 

تفتيش  عمليات  تطبيق  إلى  وبالنظر  امليناء.  إلى 

في   2 نحو  تفتيش سوى  يتم  ال  ااطر،  إلى  تستند 

إنهاء  يستغرق  وال  مادي.  الشحنة بشكل  من  املائة 

من  السلع  خروج  تاريخ  من  أيام   5 سوى  اإلجراءات 

وانطالقها  السفينة  على  حتميلها  وحتى  املصنع 

إلى وجهتها. 

هذه  من  تستفيد  أن  أخرى  لبلدان  وميكن 

ً شملت 126  التجربة. إذ وجدت دراسة أجريت مؤخرا

ً، أن نسبة اخلسائر الناجمة عن تأخير الصادرات  بلدا

تبلغ نحو 1 في املائة من حجم التجارة عن كل يوم 

الزراعية  غير  باملنتجات  يتعلق  وفيما  إضافي.  تأخير 

القابلة للتلف، فإن التكلفة تبلغ 3 في املائة تقريباً 

تتأثر  كما  تأخير.2  يوم  كل  عن  التجارة  حجم  من 

بعض املنتجات غير الزراعية بعنصر الوقت، من قبيل 

مالبس املوضة واإللكترونيات االستهالكية. 

وتخلص دراسة أخرى إلى أن كل توقيع يتعني 

ر احلصول عليه يؤدي إلى انخفاض حجم  على املصدّ

التجارة بنسبة 4.2 في املائة. أما بالنسبة لصادرات 

في  يكون  االنخفاض  هذا  فإن  املتطورة،  املنتجات 

التجارة  تكاليف  ارتفاع  وميثل  املائة.3  في   5 حدود 

وخاصة  البلدان،  من  الكثير  مشاركة  أمام  عائقاً 

البلدان األفريقية، في التجارة العاملية. وتخلص إحدى 

التفضيلية  اجلمركية  الترتيبات  أن  إلى  الدراسات 

السوق  إلى  جمركية  رسوم  بدون  للنفاذ  املمنوحة 

األمريكية (في إطار قانون النمو والفرص في أفريقيا)، 

وإلى بلدان االحتاد األوروبي (في إطار اتفاقية كوتونو) 

غير مستغلة بدرجة كبيرة.4 

في  املرهقة  واإلجراءات  التأخير  فترات  وتلحق 

أيضاً.  املعنية  بالبلدان  الضرر  االستيراد  عمليات 

التوريد  سالسل  في  الصادرات  من  الكثير  يدخل  إذ 

هذه  من   ً جزءا الصادرات  هذه  تكون  وحتى  العاملية. 

السالسل، يعتمد املنتجون على دقة مواعيد تسليم 

املواد  وتشكل  املستوردة.  واملدخالت  املستلزمات 

يتعلق  فيما  الصني  صادرات  قيمة  ثلث  املستوردة 

أنها  كما  املثال.  سبيل  على  اإللكترونية  باملنتجات 

بالنسبة  الصادرات  قيمة  من  املائة  في   55 تشكل 

وميكن  لتايلند.5  بالنسبة  املائة  في  و65  أليرلندا، 

أن  التأخير  فترات  بتخفيض  تقوم  التي  للبلدان 

تندمج بسرعة أكثر في التجارة العاملية. 

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات في 
2008/2007؟

ً بتسهيل إجراءات التجارة عبر  قام أربعة وثالثون بلدا

احلدود في 2008/2007. وكان اإلصالح املتعلق بإتاحة 

إمكانية إرسال املستندات اجلمركية إلكترونياً األكثر 

(اجلدول   ً بلدا  19 في  تطبيقه  جرى  حيث  شيوعاً، 
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من  عدد  أكبر  أفريقيا  منطقة  ونفذت 

عبر  التجارة  اإلصالحات في مجال تسهيل عمليات 

احلدود. وتصدرت السنغال قائمة البلدان التي نفذت 

أكبر عدد من اإلصالحات في هذا اال، حيث قامت 

عبر  بالتجارة  املتعلقة  اإلدارية  املتطلبات  بتسهيل 

ر واحد كبير، متثل في: الربط  احلدود، وكان هناك تغيّ

التراخيص  استصدار  بإجراءات  املعنية  اجلهات  بني 

والتصاريح ـ اجلمارك، والصني اجلمركيني، والبنوك، 

واخلزانة، والتجار، والعديد من الوزارات احلكومية ـ من 

يتعني  يعد  ولم  إلكتروني.  واحد  شباك  نظام  خالل 

الهيئات  إلى هذه  التوجه  السنغال  التجار في  على 

والتصاريح  التراخيص  على  للحصول  واملصالح 

املطلوبة. وميكنهم بدالً من ذلك استيفاء منوذج واحد 

اجلمركية  اإلدارة  قامت  ذلك،  إلى  باإلضافة  فقط. 

وزادت  ااطر،  إلى  مستند  تفتيش  نظام  بتنفيذ 

جدول عملها بواقع 4 ساعات. 

تسهيل  إلى  الرامية  اإلصالحات  هذه  وامتدت 

وقعت  حيث  مجاورة،  بلدان  إلى  احلدود  عبر  التجارة 

مالي،  مع  احلدود  عبر  تعاون  اتفاقية  على  السنغال 

مما أدى إلى حتقيق االنسجام بني املستندات التجارية 

ال  داكار،  في  البضائع  تخليص  ومبجرد  البلدين.  بني 

إضافية.  مستندات  أية  إلى  املاليون  التجار  يحتاج 

كما انخفض عدد نقاط التفتيش بني داكار وباماكو 

يوم  الرحالت تستغرق سوى  4، ولم تعد  إلى  من 25 

 10-7 تستغرق  كانت  أن  بعد  األكثر  على  يومني  أو 

أيام في السابق. وإدراكاً لذلك، يقوم التجار في مالي 

بصورة متزايدة باستخدام ميناء داكار بدالً من ميناء 

حراسة  وجود  اشتراط  مالي  ألغت  كما  أبيدجان. 

البضائع  نقل  شاحنات  لكافة  ميكن  حتى  رسمية 

املعدة للتصدير التحرك صوب احلدود ـ وهو أمر كان 

يعني حتماً طول فترات التأخير. 

الوقت  في  التجار  بوسع  بات  مدغشقر،  وفي 

الرسوم  وسداد  اجلمركية  اإلقرارات  تقدمي  الراهن 

بفضل  وذلك  اإلنترنت،  شبكة  طريق  عن  مباشرة 

(الشكل  مدغشقر  في  احمللية  اإللكترونية  الشبكة 

9-3). وألغت سيراليون الشرط املتعلق باحلصول على 

ساعات  رواندا  ومدت   . ّ للنبُ بالنسبة  تصدير  رخصة 

من  احلدودية  منافذها  في  اجلمارك  سلطات  عمل 

الساعة 6 مساءً إلى الساعة 10 مساءً، وال يضطر 

االنتظار  إلى  الشاحنات  من  أقل  عدد  سوى  حالياً 

حتى الصباح عند احلدود. 

أخريني  لشركتني  ترخيصاً  بتسوانا  وأصدرت 

املنافسة  حفز  مما  اجلمركي،  التخليص  مجال  في 

اجلمارك.   في  السمسرة  عموالت  تقليل  إلى  وأدى 

للتخليص  اإلدارية  الرسوم  بتخفيض  ليبريا  وقامت 

اجلمركي من 3 في املائة من قيمة الشحنة إلى 1.5 

املوانئ  في  العمل  ساعات  كينيا  ومددت  املائة،  في 

عمليات  تتيح  ذلك،  إلى  باإلضافة  ساعة.   24 إلى 

التجار  لبعض  التخليص  بعد  احلسابات  تدقيق 

عن  اجلمركي  اإلفراج  إجراءات  إنهاء  تسريع  إمكانية 

شحناتهم. وبدأت نيجيريا في جني ثمار منح امتياز 

شركات  إلى  بها  اخلاصة  احلاويات  محطات  تشغيل 

الالزم  الوقت  انخفض  حيث  اخلاص:  للقطاع  تابعة 

في  للبضائع  اجلمركي  التخليص  إجراءات  إلنهاء 

ميناء أبابا حالياً بواقع يومني. 

وفي منطقة أمريكا الالتينية، قامت السلفادور 

عبر  التجارة  بتسهيل  التوالي  على  الثانية  للسنة 

بني  مشترك  واحد  شباك  نظام  أنشأت  فقد  احلدود. 

ومصلحتي  احلكومية،  والوزارات  اجلمارك،  مصلحة 

الضرائب والضمان االجتماعي. وأدى ذلك إلى اختصار 

تقدميها  التجار  على  يتعني  التي  املستندات  عدد 

بواقع مستندين. وقامت غواتيماال بتخفيض نسبة 
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أنظمة تبادل البيانات اإللكترونية ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في 2008/2007 

 بوتسوانا، والبرازيل، وكولومبيا، واجلمهورية الدومينيكية، استحداث نظام تبادل البيانات اإللكترونية أو حتسينه
والسلفادور، وفرنسا، والهند، وكينيا، ومدغشقر، ومالي، 

ومنغوليا، واملغرب، وباالو، والفلبني، ورواندا، والسنغال، وسوريا، 
وتايلند، وأوروغواي 

 البرازيل، وكولومبيا، واجلمهورية الدومينيكية، والسلفادور، تطبيق عمليات التفتيش املستند إلى ااطر أو حتسينها
وهايتي، وكينيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 

ومدغشقر، ومالي، ومنغوليا، والفلبني، ورواندا، والسنغال 

بنن، وكرواتيا، وجيبوتي، وإكوادور، ومصر، والسلفادور، وإريتريا، حتسني اإلجراءات في املوانئ
وكينيا، وليبيريا، ومدغشقر، ونيجيريا، وأوكرانيا 

 جيبوتي، وإكوادور، والسلفادور، وفرنسا، وهندوراس، وجمهورية تخفيض عدد املستندات الالزمة للتجارة
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والسنغال، وسيراليون، 

وتايلند 

 بيالروس، وبوتسوانا، ومصر، وكينيا، وليبيريا، وجمهورية  حتسني اإلدارة اجلمركية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ورواندا، والسنغال، وتايلند

 السلفادور، وكوريا، ومدغشقر، ومنغوليا، والسنغالتطبيق نظام الشباك الواحد أو حتسينه

بوتسوانا وماليتنفيذ اتفاقيات للتعاون عبر احلدود 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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إلى   54 من  مادياً  تفتيشها  يتم  التي  البضائع 

تطبيق  في  استمرارها  بفضل  وذلك  املائة،  في   33

إنشاء  أوروغواي  وأمتت  ااطر.  إلدارة  بها  نظام خاص 

وأصبح  اجلمركية.  البيانات  لتجهيز  اآللي  نظامها 

إلى  واإلقرارات  املستندات  تقدمي  التجار  بإمكان  اآلن 

وطبقت  مكاتبهم.  من  إلكترونياً  اجلمارك  مصلحة 

إلكترونياً،  الشحن  قوائم  تسليم  نظام  البرازيل 

قبل  حتى  التخليص  إجراءات  بدء  إمكانية  يتيح  مما 

وصول الشحنة.

وفي منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ، قامت 

كوريا وتايلند بأكثر اإلصالحات شموالً. فقد أدخل كال 

وأنظمة  اإللكترونية،  البيانات  تبادل  أنظمة  البلدين 

اإلنترنت.  إلى  تستند  التجارية  املستندات  إلصدار 

من  اجلمركية  اإلقرارات  تقدمي  حالياً  للتجار  وميكن 

بالفعل  تتصدر  التي  سنغافورة،  وخطت  مكان.  أي 

حيث  األمام،  إلى  أخرى  خطوة  التجارة،  تسهيل 

جتاري  نظام  إلى  اإللكتروني  نظامها  بترقية  قامت 

مع  التفاعل  إمكانية  للتجار  يتيح  مما  األبعاد  ثالثي 

األعمال  منشآت  إلى  باإلضافة  احلكومية،  األجهزة 

احمللية والدولية. 

الواحد  الشباك  نظام  دخل  إندونيسيا،  وفي 

في   2007 األول  ديسمبر/كانون  في  التشغيل  حيز 

أنظمة  أدخلت  فقد  الفلبني،  أما  جاكرتا.  ميناء 

التفتيش  إلى خفض مستوى  أدى  مسح جديدة، مما 

املادي في املوانئ. عالوة على ذلك، ميكن للتجار حالياً 

تقدمي اإلقرارات اجلمركية إلكترونياً من خالل مقدمي 

ميكن  وتونغا،  بابوا  وفي  املضافة.  القيمة  خدمات 

اجلمركية على محرك  إقراراتهم  تقدمي  أيضاً  للتجار 

قرص حاسب آلي (USB drive)، ولم يعد يتعني على 

إلى  أدى  مما  البيانات،  إدخال  إعادة  اجلمارك  مصلحة 

توفير الوقت. 

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وتتيح  اال.  في هذا  إصالحات  تنفيذ  واصلت مصر 

حالياً إمكانية إنهاء إجراءات التخليص اجلمركي في 

ومتابعة  برصد  تقوم  كما  املعنية.  الشركات  مواقع 

أداء الهيئات احلدودية بغرض تعزيز تقدمي اخلدمات. أما 

جيبوتي، فقامت بخفض املستندات الالزمة للتجارة 

العربية  اململكة  وخفضت   .5 إلى   8 من  احلدود  عبر 

وتعمل  املائة.  في   50 بنسبة  الرسوم  السعودية 

واملصالح  الهيئات  املغرب حالياً على جمع مختلف 

محلية  إلكترونية  شبكة  خالل  من  ـ  معاً  احلدودية 

خاصة باملوانئ ـ على تسريع وتيرة تخليص البضائع 

من اجلمارك. 

وآسيا  الشرقية  أوروبا  منطقة  وحافظت 

الوسطى على وتيرة تنفيذ اإلصالحات في هذا اال. 

حيث أدخلت جورجيا نظاماً إلدارة ااطر، مما أدى إلى 

تخفيض نسبة البضائع التي يتم تفتيشها إلى 10 

في املائة. وأدخلت بيالروس تغييرات تشريعية أدت إلى 

للتخليص  به  املسموح  للوقت  األقصى  احلد  خفض 

واشترت  فقط.  واحد  يوم  إلى  أيام   10 من  اجلمركي 

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 4 أجهزة 

مسح متنقلة، مما أدى إلى خفض عدد مرات التفتيش 

املادية التي يتم تنفيذها. 

منظمة  في  الدخل  املرتفعة  البلدان  وقامت 

أيضاً  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون 

ميكن  فرنسا،  ففي  اال.  هذا  في  إصالحات  بتنفيذ 

الالزمة إلكترونياً. كما  للتجار اآلن تقدمي املستندات 

بالسرعة  تتسم  تخليص  إجراءات  استحداث  جرى 

إلكترونياً  نظاماً  بلجيكا  وطبقت  والبساطة. 

ورقية.  معامالت  أية  يتطلب  ال  اجلمركي  للتخليص 

نظامها  على  حتسينات  بإدخال  الدامنرك  وقامت 

في  ممكناً  بات  النمسا،  وفي  اإللكتروني.  اجلمركي 

الوقت احلالي استخدام خطاب اعتماد إلكتروني. 

بعض  في  اإلصالح  عمليات  أدت  املقابل،  وفي 

البلدان إلى زيادة درجة تعقيد اإلجراءات.  ففي غينيا 

االستوائية، اعتاد التجار أن يتسلموا شحناتهم من 

اإلجراءات  استيفاء  فيه  يتم  الذي  الوقت  في  املوانئ 

اجلمركية. ولكن ذلك لم يعد ممكناً اآلن. وفي بوركينا 

فاصو، جرى خفض احلد األدنى لقيمة الشحنة التي 

تستوجب القيام بعمليات التفتيش على الرغم من 

أن األسعار آخذة في االرتفاع. ونتيجة لذلك، ارتفعت 

مما  تفتيشها،  حالياً  يتعني  التي  الشحنات  نسبة 

أدى إلى إبطاء اإلجراءات. وأعادت غامبيا فرض رسوم 

أنهم يضطرون  من  التجار  ويشكو  اإلجباري.  املسح 

خضوع  عدم  حالة  في  حتى  املسح  رسوم  دفع  إلى 

شحناتهم للمسح. 

ما هي اجتاهات اإلصالح؟

إصالحات  بتطبيق  تقوم  التي  البلدان  عدد  يتزايد 

على  احلدود  عبر  التجارة  تسهيل  بغرض  جديدة 

ً بتطبيق  مستوى العالم. ففي عام 2005، قام 25 بلدا

ً إصالحات  بلدا  34 وفي 2008/2007، طبق  إصالحات، 

في هذا اال. وتصدرت منطقة أفريقيا باطراد مسيرة 

اإلصالح (الشكل 9-4)، حيث قامت 5 بلدان أفريقية 

 ً بلدا  11 العدد  هذا  وبلغ   .2005 عام  في  بإصالحات 

وموريشيوس،  وكينيا،  غانا،  وقامت   .2008/2007 في 

ورواندا، وتنزانيا بإصالحات في سنوات متعددة. وفي 

 4 قامت  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

بلدان في املتوسط بإصالحات في هذا اال كل عام. 

وفي منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، تراوح 

عدد البلدان القائمة باإلصالح بني 3 و8 بلدان. 

تسريع إجراءات التخليص 
هو  اإللكترونية  البيانات  تبادل  نظام  إدخال  كان 

التجارة  تسهيل  مجال  في  شيوعاً  األكثر  اإلصالح 

عبر احلدود (الشكل 9-5). وال يؤدي إرسال املستندات 

تخليص  إجراءات  استيفاء  تسريع  إلى  إلكترونياً 

كثيرة  أحوال  في  أيضاً  ويؤدي  بل  فحسب،  البضائع 

أحد  ويعلق  الرشاوى.  دفع  إمكانية  من  احلد  إلى 

”ثمة  بقوله،  ذلك  على  هندوراس  في  الشحن  وكالء 

عمالً  أعطني  فقط  راتباً،  لي  تدفع  ال  قدمية:  مقولة 

تطبيق  بدء  مع  الوضع  هذا  تغير  لقد  اجلمارك“.  في 

للبيانات. ولكن، لتجنب  اإللكترونية  املعاجلة  أنظمة 

ازدواجية اإلجراءات اإللكترونية واليدوية في التخليص 

اجلمركي، ينبغي تعزيز األنظمة اجلديدة وتكملتها عن 

طريق تشريع مساند يجيز املعامالت اإللكترونية. 

تبادل  أنظمة  طبقت  التي  البلدان  وشهدت 

إلنهاء  الالزم  الوقت  انخفاض  اإللكترونية  البيانات 

إجراءات تخليص البضائع بواقع 3 أيام في املتوسط. 

ويساعد هذا اإلصالح أيضاً على زيادة درجة املعلومية 

والوضوح في أوقات التخليص. فقبل قيام باكستان 

بتطبيق نظامها اإللكتروني، لم تزد نسبة البضائع 

التي كان يتم استيفاء إجراءات تخليصها خالل يوم 

واحد على 4.3 في املائة؛ وكان تخليص 25 في املائة 

نسبة  تبلغ  واآلن،  أسبوعاً.  يستغرق  البضائع  من 

البضائع التي يتم استيفاء إجراءات تخليصها خالل 
يوم واحد 93 في املائة.6

وحيثما جرى استحداث أنظمة تبادل البيانات 

ااطر  إدارة  تطبيق  السهل  من  اإللكترونية، يصبح 

على التخليص اجلمركي ـ وهو أيضاً أحد اإلصالحات 

ً ـ منها كولومبيا،  الشائعة. فقد قام ثالثة عشر بلدا

التفتيش  عمليات  بتطبيق  ـ  ومنغوليا  ومدغشقر، 

املستند إلى ااطر، باإلضافة إلى إرسال املستندات 

أنظمة  تستخدم  التي  البلدان  وفي  إلكترونياً. 

املتوسط  في  يتم  ااطر،  إلى  املستند  التفتيش 

البلدان  في  أما  احلاويات؛  من  املائة  في   19 تفتيش 

 53 إلى  النسبة  تلك  فترتفع  تستخدمها،  ال  التي 

في املائة. 

التطلع إلى ما وراء اجلمارك
رغم أن إصالح اجلمارك مازال يشكل اإلصالح األكثر 

عدة  تلعب  احلدود،  عبر  للتجارة  بالنسبة  أهمية 

الشأن.  هذا  في  أيضاً  مهماً   ً دورا أخرى  إصالحات 

إجراءات  استيفاء  الذي يستغرقه  الوقت  أن  فالواقع 

التخليص اجلمركي في عينة البلدان التي اشتملها 

 20 من  أقل  يشكل  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير 

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الشكل 3-9

مدغشقر تسرع الوقت الالزم إلمتام االستيراد
الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)

اإلجراءات

اختصار الوقت من
 49 إلى 27 يوماً

2008

2007

املستندات امليناء اجلمارك النقل



47 احلدود  عبر  التجارة   

مليون دوالر أمريكي سنوياً بالنسبة جلهات اقتصادية 
أخرى.7

إلى  احلدود  عند  البيروقراطية  العقبات  وتؤدي 

أفريقيا  ففي  املناطق.  بعض  في  التجارة  إعاقة 

وآسيا الوسطى، تتسبب املنافذ احلدودية في فترات 

تأخير كبيرة في حركة التجارة عبر احلدود. لكن هذا 

أفريقيا  إذ تسعى جنوب  اآلن.  التغير  بدأ في  الوضع 

نقطة  إنشاء  إلى  الراهن  الوقت  في  وموزامبيق 

ليبومبو  معبر  في  الواحد  الشباك  بنظام  حدودية 

إقليمية  ج  نُهُ اعتماد  أن  والواقع  جارسيا.  ريسانو   -

إزاء تسهيل التجارة ميكن أن يؤدي إلى حتقيق أعظم 

املكاسب في هاتني املنطقتني. 

حواشي
هذا املثال مأخوذ من تقرير ممارسة أنشطة األعمال   .1
وهو  (2008أ)،  أفريقيا  في  النساء  الدولي:  للبنك 
مجموعة من دراسات احلاالت حول صاحبات مشاريع 

العمل احلر األفارقة.

Djankov, Freund and Pham  .2 (على وشك الصدور).

Sadikov (2007)  .3

.Bureau, Chakir and Gallezot (2007)  .4

 .Nordas, Pinali and Geloso-Grosso (2006)  .5

 .Ahmad (2008)  .6

منظمة التجارة العاملية (2005).   .7

عملية  إمتام  يستغرقه  الذي  الوقت  من  املائة  في 

التصدير، وذلك من حلظة التوقيع على عقد التصدير 

فترات  وتنشأ معظم  امليناء.  البضائع  وحتى مغادرة 

على  احلصول  في  املستغرق  الوقت  بسبب  التأخير 

واجلهات  الصحية،  والهيئات  الوزارات،  من  موافقات 

األمنية، وهيئات التفتيش، وسلطات املوانئ، والبنوك، 

وسلطات الهجرة. 

نهج  اعتماد  ألهمية  البلدان  إدراك  ويتزايد 

بجمع  كوريا  قامت  إذ  التجارة.  تسهيل  إزاء  شامل 

69 هيئة وجهة حكومية معاً، باإلضافة إلى األطراف 

نظام  تطبيق  عبر  اخلاص  القطاع  من  املشاركة 

 15 معاً  فجمعت  السنغال  أما  الواحد.  الشباك 

 3 بني  بالربط  السلفادور  وقامت  ومصلحة.  هيئة 

هذه  توسيع  في  مستمرة  ومازالت  حكومية،  إدارات 

الشبكة. 

إيجاد إصالحات غير مكلفة
مجال  في  الضرورية  اإلصالحات  بعض  تتسم 

التجارة بارتفاع تكاليفها، مثل بناء الطرق أو البنية 

األساسية للموانئ. ولكن ثمة إصالحات كثيرة ميكن 

القيام بها دون حتمل نفقات كبيرة. فتوضيح القواعد 

يقول  مهمة.  بداية  يشكل  بها  املعمول  واإلجراءات 

أحد التجار في أوزباكستان، ”أحياناً يطلب املوظفون 

املسؤولون منا تقدمي هذا املستند، وفي أحيان أخرى ال 

يطلبون ذلك. أننا حتت رحمتهم“. ويشتكي مخلص 

إلى  العودة  إلى  ”نضطر  قائالً،  بتسوانا  في  جمركي 

الصحيح  النموذج  على  للحصول  أفريقيا  جنوب 

قبل أن نستطيع احلصول على إذن ملغادرة الشاحنة 

احلدود“. 

بهذه  العام  الوعي  مستوى  لزيادة  وميكن 

مع  منتظمة  اجتماعات  وعقد  والتدريب،  القضية، 

 ً أن يحقق تغييرا التخليص  إجراءات  املصدرين بشأن 

لألفضل على أرض الواقع. ففي جامايكا، التي تشهد 

السلطات،  تتيح  القبيل،  هذا  من   ً جهودا حالياً 

الذين  اجلمركيني  للمخلصني  املكافأة،  سبيل  على 

وتبسيط  تسريع  إمكانية  أخطائهم،  نسبة  تقل 

يواجه  بينما  بها،  يقومون  التي  التخليص  إجراءات 

أخطائهم  نسبة  ترتفع  الذين  اجلمركيون  الصون 

لورين،  تقول  الصدد،  هذا  وفي  التدقيق.  من   ً مزيدا

ألنني   ً ”نظرا جامايكا،  في  جمركية  مخلصة  وهي 

أريد إنهاء إجراءات تخليص بضاعتي بسرعة، فإنني 

التي يقدمها لي عمالئي،  أقبل جميع املستندات  ال 

لكني أطلب منهم في بعض األحيان إحضار فاتورة 

أكثر وضوحاً“. 

ومما ال شك فيه أن سداد الرسوم اجلمركية ال 

البضائع.  أن يكون سبباً في تأخير اإلفراج عن  يجب 

أو ضمانة مالية مما يسمح  يتم تقدمي سند  فلما ال 

األعمال  استيفاء  يتم  أن  إلى  البضائع  عن  باإلفراج 

الورقية؟ هذا بالتحديد هو ما قامت به بلدان كثيرة، 

منها ماليزيا. 

طريق  عن  التكاليف  تخفيض  للبلدان  وميكن 

حتقيق االتساق في املستندات واإلجراءات على احلدود. 

بني  احلدود  عبر  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع  وبفضل 

سلطات  أن  إلى  التقديرات  تشير  وفنلندا،  السويد 

اجلمارك في النرويج قد حققت وفورات في التكاليف 

توفير مبلغ 48  وإلى  دوالر سنوياً،  تزيد على 9 ماليني 

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل 
األعضاء في منظمة التعاون 

والتنمية في امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 4-9

أفريقيا تنفذ أكبر عدد من اإلصالحات

27

عدد اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل التجارة عبر احلدود
حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

2006 2007 2008 2009

22

14

13

12

7

7

مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

14%

الشكل 5-9

أكثر 5 إصالحات شيوعاً في مجال التجارة عبر احلدود
اإلصالحات الشائعة منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

(%) 2006

تطبيق نظام تبادل البيانات
إلكترونياً أو حتسينه

حتسني اإلدارة اجلمركية

تطبيق أساليب إدارة ااطر

حتسني اإلجراءات أو مرافق البنية األساسية في املوانئ

تنفيذ اتفاقيات للتعاون عبر احلدود

45%

38%

35%

29%

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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3-9 اجلدول 

أي البلدان تقوم بتسهيل عملية التصدير ـ وأيها ال تقوم بتسهيلها؟ 
عدد املستندات الالزمة 

األكثر عدداً األقل عدداً

11ناميبيا2فرنسا

11موريتانيا3استونيا

11بوركينا فاصو3بنما

11جمهورية الكونغو3كندا

11كازاخستان3ميكرونيزيا

12مالوي4سنغافورة

12أنغوال4هونغ كونغ، الصني

12أفغانستان4الدامنرك

13فيجي4فنلندا

13جمهورية قيرغيز4السويد

الوقت (باأليام)

األكثر بطئاً األكثر سرعة

57جمهورية أفريقيا الوسطى5سنغافورة

59النيجر5الدامنرك

64جمهورية قيرغيز5استونيا

68أنغوال6هونغ كونغ، الصني

74أفغانستان6هولندا

78تشاد6الواليات املتحدة

80أوزبكستان6لكسمبورغ

82طاجيكستان7النرويج

89كازاخستان7أملانيا

102العراق7أيرلندا

التكلفة (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)

األكثر تكلفة األقل تكلفة

 3,005 كازاخستان450ماليزيا

 3,075 أذربيجان456سنغافورة

 3,090 أوغندا460الصني

 3,100 أوزبكستان495فنلندا

 3,150 طاجيكستان611باكستان

 3,275 رواندا618اإلمارات العربية املتحدة

 3,545 النيجر625هونغ كونغ، الصني

 3,900 العراق625تايلند

 5,121 جمهورية أفريقيا الوسطى630بروناي

 5,367تشاد650تونغا

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

أي البلدان تقوم بتسهيل عملية االستيراد ـ وأيها ال تقوم بتسهيلها؟ 
عدد املستندات الالزمة 

األكثر عدداً األقل عدداً

11بوركينا فاصو2فرنسا

11أفغانستان3الدامنرك

12جمهورية الكونغو3السويد

13فيجي3تايلند

13االحتاد الروسي4سنغافورة

13إريتريا4هونغ كونغ، الصني

13كازاخستان4استونيا

13جمهورية قيرغيز4النرويج

14أذربيجان4بنما

18جمهورية أفريقيا الوسطى4إسرائيل

الوقت (باأليام)

األكثر بطئاً األكثر سرعة

71فنزويال3سنغافورة

71بوروندي5هونغ كونغ، الصني

73زمبابوي5الدامنرك

75جمهورية قيرغيز5استونيا

76كازاخستان5الواليات املتحدة

77أفغانستان6السويد

83طاجيكستان6هولندا

101العراق6لكسمبورغ

102تشاد7النرويج

104أوزبكستان7أملانيا

التكلفة (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)

األكثر تكلفة األقل تكلفة

 3,545 النيجر439سنغافورة

 3,630 بوركينا فاصو450ماليزيا

 3,705 بوروندي545الصني

 3,900 العراق575فنلندا

 3,999 زمبابوي577سان تومي وبرنسيبي

 4,550 طاجيكستان587اإلمارات العربية املتحدة

 4,600 أوزبكستان605إسرائيل

 5,070 رواندا630فيجي

 5,074 جمهورية أفريقيا الوسطى633هونغ كونغ، الصني

 6,020تشاد657قطر



49 لعقود  ا ذ  نفا إ  
نظرة عامة  

بدء النشاط التجاري  

استخراج تراخيص البناء  

توظيف العاملني  

تسجيل امللكية  

احلصول على االئتمان  

حماية املستثمرين  

دفع الضرائب  

التجارة عبر احلدود  

إنفاذ العقود
تصفية النشاط التجاري  

التقاضي في  وهو محام مختص في  تان،  يعبأ  ال 
سنغافورة، باالنتظار في احملكمة العليا إلى أن يتم 
فالوقت  فيها.  يترافع  التي  القضية  على  النداء 
شاشة  على  يظهر  قضية  لكل  انتظاره  املتوقع 
رسالة  احملمول  هاتفه  على  وسيتلقى  كمبيوتر. 
قضيته.  في  للنظر  مستعد  القاضي  بأن  تبلغه 
مرافعته  مبراجعة  تان  سيقوم  األثناء،  هذه  وفي 
املطعم  في  طيب  بغداء  ويستمتع  الشفهية 

الواقع في مبنى احملكمة العليا. 
بالهدوء  يشعروا  أن  وموكليه  لتان  ميكن 
سيُبت  القضية  أن  يعلمون  ألنهم  والطمأنينة 
ال  سنغافورة  ففي  السرعة.  وجه  على  فيها 
تستغرق تسوية أي نزاع جتاري أكثر من 150 يوما، 

وهي أقل فترة زمنية على مستوى العالم. 
أن  ميكنه  جتارية  دعوى  يرفع  من  كل  وليس 
الشائعة  القيود  فمن  الكفاءة.  هذه  مثل  يتوقع 

النامية  البلدان  األعمال في  أمام ممارسة أنشطة 
حادة  املشكلة  وهذه  التقاضي.  إجراءات  ضعف 
بشكل خاص في أفريقيا، حيث يلجأ 80 في املائة 
حني  الرسمية  غير  املؤسسات  إلى  السكان  من 

يطلبون العدالة.1 
منها.  احلرمان  مع  يتساوى  العدالة  تأخر  إن 
البلدان، ال يستطيع سوى األغنياء  وفي كثير من 
فالعدالة  الباقون  أما  احملكمة.  إلى  يلجأوا  أن 
احملاكم  غياب  ومع  أيديهم.  متناول  في  ليست 
التي تتسم بالكفاءة، يتراجع عدد الشركات التي 
وتفضل  التجارية.  واملعامالت  باالستثمار  تقوم 
الشركات إشراك مجموعة صغيرة من األشخاص 
ممن يعرفون بعضهم بعضا من معامالت سابقة. 
زيادة  إلى  احملاكم  في  الكفاءة  غياب  ويؤدي 
التكاليف زيادة كبيرة. فقد خلصت دراسة حديثة 
تتسم  التي  البلدان  أن  إلى  الشرقية  أوروبا  عن 
بشكل  الشركات  كانت  بالبطء،  العدالة  فيها 
ملشروعاتها  أقل  مصرفي  متويل  على  حتصل  عام 
اجلديدة. وال ميكن لإلصالح في مجاالت أخرى، مثل 
اإلقراض  زيادة  على  يساعد  أن  الدائنني،  حقوق 
أمام  العقود  إنفاذ  ميكن  كان  إذا  إال  املصرفي 
بلدا   41 عن  أخرى  دراسة  واستنتجت  احملاكم.2 
النزاعات  تسوية  كفاءة  زادت  كلما  أنه  ناميا 
نصيب  تقلّص  املائة،  في   10 بنسبة  التجارية 
االقتصادية  األنشطة  من  الرسمي  غير  القطاع 

بنسبة 2.3 في املائة.3
بأفضل  األعمال  أنشطة  تخدم  فاحملاكم 
والتكلفة  والعدالة  بالسرعة  تتسم  حني  صورة 
في   35 كان  العالم،  مستوى  وعلى  امليسورة. 
املائة فقط من منشآت األعمال التي شاركت في 
األعمال  ملؤسسات  الدولي  البنك  استقصاءات 
تعتقد أن احملاكم في بلدانها تتسم بالعدل واحلياد 

وطهارة اليد.4 
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة األعمال مدى 
النزاعات  تسوية  في  القضائي  النظام  كفاءة 
الذي  الوقت  القياس  هذا  ويشمل  التجارية. 
يستغرقه إنفاذ العقود من خالل احملاكم وتكلفة 

ذلك واإلجراءات الالزمة له (الشكل 2-10). 
فالبلدان التي تأتي في مرتبة متقدمة على 
كفاءة  على  حتافظ  العقود  إنفاذ  سهولة  مؤشر 
القضايا  إدارة  نظام  تطبيق  طريق  عن  احملاكم 
الدعوى حتديدا  للنظر في  وحتديد مواعيد محددة 
صارما وإنشاء محاكم جتارية متخصصة أو تطبق 
تنظيم  طريق  وعن  اإللكترونية،  احملاكم  نظام 
األحكام  إنفاذ  طريق  وعن  االستئناف،  قضايا 

بسرعة أكبر وتكلفة أقل (اجلدول 1-10). 
مستندات  إيداع  ميكن  سنغافورة،  وفي 
الدعوى إلكترونيا، وجتري مراقبة كل دعوى منذ أن 
ا نهائيا. كما  يتم رفعها إلى أن يتم البت فيها بتّّ
أن تطبيق نظام إدارة الدعاوى يتيح قياس مستوى 
أداء القضاة. وال يحق الطعن أمام احملكمة العليا 
إال في الدعاوى التي تزيد قيمة املطالبة فيها عن 
أمريكي).  دوالر   35500) سنغافوري  دوالر  ألف   50
موافقة  املبلغ  هذا  عن  تقل  التي  الدعاوى  وحتتاج 

مسبقة للطعن فيها أمام احملكمة العليا. 
وتيرة  بتسريع  (الصني)  كونغ  هونغ  وتقوم 
إنفاذ األحكام بالسماح ببدء العملية استنادا إلى 
العناصر األساسية في احلكم القضائي. وال حاجة 

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

ن متوسط التحسّ

الشكل 1-10

البلدان العشرة املتصدرة لإلصالحات في مجال 
إنفاذ العقود

 .1  
 .2  
 .3  
 .4  
.5  
.6  
.7  
.8  
.9  
 .10 

اإلجراءات الوقت

2007

2008

3% 6% موزامبيق
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

بلغاريا
رومانيا
أرمينيا
الصني

بوتان
بلجيكا

أذربيجان
البرتغال

 1-10 اجلدول 

ما هي البلدان التي يسهل فيها إنفاذ العقود، وما هي 
البلدان التي ال يصعب فيها ذلك؟ 

الترتيباألكثر صعوبة الترتيب األكثر سهولة

172الكاميرون1هونغ كونغ، الصني

جمهورية الكونغو 2لكسمبورغ

الدميقراطية

173

174سوريا3آيسلندا

175بنن4التفيا

176هندوراس5فنلندا

177سورينام6الواليات املتحدة

178بنغالديش7النرويج

179أنغوال8كوريا

180الهند9أملانيا

181تيمور ـ ليشتي10فرنسا

مالحظة: جرى ترتيب البلدان على أساس متوسط الترتيب الكلي في ضوء 
عدد اإلجراءات، والوقت، والتكلفة الالزمة للفصل في نزاع جتاري من خالل 

احملاكم. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على 
البيانات. 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

األيام الالزمة حلل نزاع
جتاري أمام احملاكم

أتعاب احملامني والرسوم القضائية 
ورسوم اإلنفاذ كنسبة مئوية من 

قيمة املطالبة

خطوات رفع دعوى قضائية، واحلصول على حكم وإنفاذه

الشكل 2-10

ترتيب البلدان على أساس مؤشر إنفاذ العقود يستند 
إلى 3 مؤشرات فرعية

مالحظة: للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم 
مالحظات على البيانات.

اإلجراءات
33.3%

الوقت
33.3%

التكلفة
33.3%
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ما متلك  وعادة  للحكم.  املكتوب  النص  وجود  إلى 
البلدان العشرة األسرع من حيث متوسط الوقت 
الالزم إلنفاذ العقود محاكم جتارية متخصصة أو 
العادية،  احملاكم  داخل  متخصصة  جتارية  أقسام 
وتفرض قيودا على عدد مرات التأجيل أو على طول 

فترة التأجيل منذ رفع الدعوى. 
دون  حتول  التي  العقبات  من  احلد  أن  كما 
دخول احملامني إلى سوق العمل يساعد على تعزيز 
سبيل  على  للنساء،  فالسماح  اإلصالحات.  هذه 
القضاء  أو  احملاماة  مهنة  في  باالنخراط  املثال، 

ميكن أن يزيد املنافسة بني احملامني ويخفض أتعاب 
في  احملاميات  من  دفعة  أول  وتخرجت  احملاماة. 
اململكة العربية السعودية – ضمت الدفعة 170 
محامية – في يونيو/حزيران 2008. وبدأت احلكومة 
األوليات  األربع  اخلريجات  إيفاد  إجراءات  السعودية 
وإعدادهن  العليا  الدراسات  اخلارج الستكمال  إلى 
ليصبحن لدى عودتهن أولى أستاذات القانون في 
النساء  تولي  يحظر  البلدان  بعض  ومازال  البالد. 
مؤخرا  اآلخر  البعض  وسمح  القضاء.  منصب 
للنساء باعتالء منصة القضاء. وفي البحرين التي 

بدأت هذه العملية عام 2003 توجد ثالث قاضيات 
حاليا. ومت تعيني أول قاضية احتادية في أبو ظبي في 

أواخر مارس/آذار 2008.

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات في 
2008/2007؟

إنفاذ  مجال  في  بإصالحات  بلدا  عشر  اثنا  قام 
وساعدت   .(3-10 (اجلدول   2008/2007 في  العقود 
هذه اإلصالحات على خفض الوقت أو التكلفة أو 
إنشاء محاكم  عن طريق  التقاضي  إجراءات  عدد 
وتبسيط  الدعاوى،  وإدارة  متخصصة  جتارية 
إجراءات  وتنظيم  الصغيرة،  القضايا  في  القواعد 

االستئناف، وزيادة كفاءة إنفاذ أحكام القضاء. 
منطقة  في  اإلصالحات  معظم  بقت  وطُ
أرمينيا،  في  ـ  الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا 
مقدونيا  وجمهورية  وبلغاريا،  وأذربيجان، 
اليوغوسالفية السابقة، ورومانيا. ومن بني البلدان 
التي طبقت هذه اإلصالحات في منظمة التعاون 
والتنمية في امليدان االقتصادي النمسا، وبلجيكا، 
ورواندا  موزامبيق  قامت  أفريقيا،  وفي  والبرتغال. 
بوتان  كانت  آسيا،  جنوب  وفي  اإلصالحات.  بهذه 
البلد الوحيد الذي قام بتحسني نظام احملاكم في 
البلد  الصني  كانت  آسيا،  شرق  وفي   .2008/2007
تُسجل  ولم  اإلصالحات.  هذه  طبق  الذي  الوحيد 
منطقة  بلدان  في  اال  هذا  في  إصالحات  أية 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ومتكنت موزامبيق، التي طبقت أكبر عدد من 
اختصار  من  العقود،  إنفاذ  مجال  في  اإلصالحات 
 1010 من  التجاري  النزاع  لتسوية  الالزم  الوقت 
أيام إلى 730 يوما. وبدأت احملاكم التجارية املنشأة 
 2008 مارس/آذار  شهر  ومنذ  ثمارها.  تؤتي  حديثاً 
عنيّ هذا البلد أيضا 22 قاضيا جديدا بزيادة 10 في 
املائة. وإلى جانب تعيني مزيد من القضاة، وضعت 
موزامبيق لهم مقياسا لألداء. ويضطلع املوظفون 
اإلداريون في احملاكم اآلن باألعمال اإلدارية التي كان 
يتوالها القضاة في العادة، مثل سداد مستحقات 

الدائنني بعد بيع أصول املدينني في املزاد العلني.
اليوغوسالفية  مقدونيا  جمهورية  وفي 
تطبيق  في  الثاني  املركز  احتلت  التي  السابقة، 
هذه اإلصالحات، بدأ القسم التجاري في احملكمة 
نوفمبر/ شهر  في  العمل  سكوبي  في  املدنية 

أولية  مشاكل  تسوية  بعد   ،2007 الثاني  تشرين 
يناير/ شهر  من  وبدءا  اصصني.  القضاة  مع 

الدعاوى  جميع  أصبحت   2008 الثاني  كانون 
التجاري  القسم  وسيحصل  إلكترونيا.  تسجل 
في سكوبي قريبا على 15 جهاز كمبيوتر آخر لبدء 

تسجيل الدعاوى إلكترونيا. 
وفي رواندا، بدأت محاكم جتارية متخصصة 
محاكم  ثالث  وتنظر   .2008 مايو/أيار  في  العمل 
الشمالي  واإلقليم  درجة، في كيجالي  أقل  جتارية 
التي  التجارية  النزاعات  في  اجلنوبي،  واإلقليم 
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ما هي البلدان األكثر كفاءة من حيث إنفاذ العقود ـ وما هي البلدان األقل كفاءة؟ 

اإلجراءات (عدد اخلطوات)
األكثر عدداًاألقل عدداً

50غينيا20أيرلندا

50الكويت21سنغافورة

50اإلمارات العربية املتحدة24هونغ كونغ، الصني

51بليز24رواندا

51العراق25النمسا

51سلطنة عمان25بلجيكا

51تيمور ـ ليشتي25هولندا

53السودان26آيسلندا

55سوريا26لكسمبورغ

التشيكية 58بروناي27اجلمهورية 

الوقت (باأليام)

األكثر بطئاً األكثر سرعة

1,318سري النكا150سنغافورة

1,340ترينيداد وتوباغو177جمهورية قيرغيز

1,346كولومبيا195أوزبكستان

1,350سلوفينيا210ليتوانيا

1,420الهند211هونغ كونغ، الصني

1,442بنغالديش216نيوزيلندا

1,459غواتيماال225بيالروس

1,642أفغانستان225بوتان

1,715سورينام230كازاخستان

1,800تيمور ـ ليشتي230كوريا

التكلفة (% من قيمة املطالبة)

األكثر تكلفةاألقل تكلفة

89.4جزر القمر0.1بوتان

102.7كمبوديا6.2آيسلندا

107.4بوركينا فاصو8.8لكسمبورغ

110.3بابوا غينيا اجلديدة9.4الواليات املتحدة

122.7إندونيسيا9.9النرويج

142.4مالوي10.3كوريا

142.5موزامبيق10.4فنلندا

149.5سيراليون11.1الصني

151.8جمهورية الكونغو الدميقراطية12.0بولندا

163.2تيمور ـ ليشتي13.0هنغاريا

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.



51 العقود  نفاذ  إ  

أمريكي.  دوالر  ألف   37 حوالي  عن  قيمتها  تقل 
باحملكمة  ملحقة  رابعة  جتارية  محكمة  وتبتّ 
العليا في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن هذا احلد 
التي  األحكام  في  الطعون  في  النظر  جانب  إلى 
احملاكم  إن  درجة.  األقل  الثالث  احملاكم  تصدرها 
التجارية ال تساعد على تسوية النزاعات التجارية 
بسرعة أكبر فحسب، بل تنقل أيضا اخلبرة الفنية 

املطلوبة إلى القضايا التجارية. 
الزمنية  الفترة  خفض  من  بلغاريا  ومتكنت 
الالزمة للنظر في القضايا من خالل إلزام القضاة 
برفض الدعوى التي ال تتضمن مستندات كافية، 
مرات.  عدة  بتأجيلها  السماح  من  بدال  وذلك 
تُفرض عقوبات  احملددة،  باملواعيد  االلتزام  ولضمان 
يتجاوزونها  الذين  القضاة  على  حاليا  تأديبية 
بانتظام. كما قامت بلغاريا أيضا بإصالح اإلجراءات 
اآلن  مسموحا  يعد  فلم  باالستئناف.  اخلاصة 
باستئناف أي حكم إال في حالة اكتشاف حقائق 
فيها  املبلغ  يتجاوز  التي  القضايا  وفي  جديدة 
وأصبحت  أمريكي).  دوالر   800 (حوالي  ليف   1000
مقصورة  العليا  احملكمة  أمام  النهائية  الطعون 

على الطعن في املوضوع. 
وقامت رومانيا بتبسيط إنفاذ األحكام بإلغاء 
باحلجز على  والسماح  إنفاذ  أمر  إلى وجود  احلاجة 
هذا  وساعد  املدينة.  واحلسابات  الدائنة  األرصدة 
اإلصالح على اختصار املدة الزمنية إلنفاذ األحكام 

بواقع شهر، وذلك من 120 يوما إلى 95 يوما. 
التي  اإلجرائية  القواعد  أرست  أرمينيا،  وفي 
مبدأ   2008 الثاني  يناير/كانون  في  سريانها  بدأ 
تصبح  القضائية  األحكام  جميع  أن  هو  جديدا 
ذلك،  على  وعالوة  صدورها.  من  شهر  بعد  نافذة 
إنشاء  على   2007 مايو/أيار  في  صدر  قانون  نص 
وإدارية متخصصتني، وعلى إنشاء  واليتني جنائية 
القضايا  أهم  في  للنظر  جديدة  مدنية  محكمة 

من الناحية املالية. 
الفترة  متوسط  بخفض  أذربيجان  وقامت 
الزمنية إلنفاذ العقود من 267 يوما إلى 237 يوما 
عن طريق إنشاء محكمة جتارية متخصصة ثانية 
في باكو وزيادة عدد قضاة احملكمتني التجاريتني من 

5 إلى 9 قضاة. 
التسجيل  أصبح  الغربية،  أوروبا  وفي 
النمسا.  في  إلزاميا  املدنية  للدعوى  اإللكتروني 
احملامون  يقيدها  التي  املدنية  الدعاوى  جميع  ومتر 
بيانات  قناة  عبر  اآلن  األحكام  إنفاذ  وإجراءات 
األحكام  وتصدر  العدل.  وزارة  تديرها  إلكترونية 
نظام  من  بدال  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  حاليا 

اإلخطارات املطبوعة القدمية. 
قانونا  بلجيكا  اعتمدت   ،2007 عام  وفي 
القانون  هذا  وفرض  التقاضي.  إجراءات  لتسريع 
تشمل  لإلجراءات  ملزمة  زمنية  مواعيد  حتديد 
ويحدد  اخلطية.  املذكرات  لتسليم  وقت  حتديد 
لم  وإذا  الزمنية،  املواعيد  هذه  الدعوى  أطراف 
وإذا  القاضي بتحديدها.  يستطيعوا االتفاق يقوم 
نظر  من  شهر  خالل  احلكم  القاضي  يصدر  لم 
قانون  ويهدف  تأديبية.  لعقوبات  يتعرض  الدعوى، 
منفصل إلى تشجيع اخلبراء على تقدمي تقاريرهم 
رسومهم  سداد  إخضاع  طريق  عن  أكبر  بسرعة 

للمحكمة. 
إجراءاتها  نطاق  بتوسيع  البرتغال  وقامت 
تصل  التي  الدعاوى  جميع  لتشمل  املبسطة 

قيمتها إلى 30 ألف يورو. 
من  جديدة  مجموعة  الصني  واعتمدت 
على  ينصب  تركيزها  وكان  اإلجرائية.  القواعد 
آسيا،  شرق  وفي  األحكام.  إنفاذ  وتيرة  تسريع 
املتوسط  في  املائة  في   34 األحكام  إنفاذ  يشكل 
من الوقت الالزم لتسوية أي نزاع جتاري، وهي أعلى 
الصني،  وفي  العالم.  مناطق  جميع  بني  نسبة 
يستغرق إنفاذ احلكم حوالي نصف إجمالي الوقت 

الالزم لتسوية النزاع التجاري. 
إلنفاذ  املطلوب  الوقت  خفض  أجل  ومن 
الصني  في  اجلديدة  القواعد  تشترط  األحكام، 
أصول  من  متلك  عما  الدعوى  أطراف  تكشف  أن 
االمتثال  يرفض  ومن  التقاضي.  إجراءات  بدء  عند 
لذلك قد توقع عليه غرامة. ويجوز ملسؤولي إنفاذ 
أو  إخفاء  من  الدعوى  أطراف  مينعوا  أن  األحكام 
أثناء  أو  الدعوى  رفع  فور  أصولهم  ملكية  نقل 
األطراف  متنع  أن  للمحكمة  وميكن  فيها.  النظر 

في الدعوى من مغادرة البالد إذا شكت في أنهم 
يحاولون التهرب من تنفيذ أي قرار ذي صلة. 

وفي جنوب آسيا، قامت بوتان بتحويل جميع 
حوالي  تشكل  والتي  باألراضي،  اتصة  النزاعات 
أمام  املنظورة  القضايا  مجموع  من  املائة  في   30
هيئة  إلى  ثيمفو،  العاصمة  في  اجلزئية  احملكمة 
عن  اإلجراء  هذا  وأسفر  األراضي.  في  متخصصة 
زيادة الوقت اصص للمحكمة للنظر في الدعاوى 
اختصرت  ثيمفو  محكمة  أن  والنتيجة  التجارية. 
نزاع  أي  تسوية  تستغرقه  الذي  الوقت  متوسط 

جتاري من 275 يوما إلى 225 يوما.

ما هي اجتاهات اإلصالح؟ 

في  وتبحث  إصالحات  تطبق  التي  البلدان  إن 
األعمال  ملنشآت  اإلجرائية  البيئة  حتسني  سبل 
املتعلقة  اإلصالحات  معاجلة  تتجنب  ما  غالبا 
باحملاكم. وهذا ليس باألمر املستغرب. فمعدل جناح 
ال  املتوسط  في  منخفض،  القضائية  اإلصالحات 
تنجح سوى محاولة إصالحية واحدة من بني كل 
4 محاوالت خلفض التكلفة واحلد من التأجيل. بل 
إن اإلصالحات الناجحة تستغرق في أغلب األحوال 

سنوات قبل أن تؤتي نتائج ملموسة.
وكقاعدة عامة، فإن البلد الذي يحتل مرتبة 
متقدمة على مؤشر سهولة إنفاذ العقود يعمل 
يتوافق  كي  احملاكم  نظام  إصالح  على  باستمرار 
وتعتبر  األعمال.  مجال  في  املتغيرة  األوضاع  مع 
 2006 عام  قامت  إذ  ذلك،  على  مثاال  الدامنرك 
القضائية  الدعاوى  على  خاصة  قواعد  بتطبيق 
وأدى  دوالر.   8600 حوالي  عن  تقل  مببالغ  املتعلقة 
ذلك إلى خفض عدد القضايا املنظورة أمام احملاكم 
ولم  املائة.  في   38 بنسبة  في كوبنهاجن  العامة 
تتوقف البلدان القائمة باإلصالحات عند هذا احلد. 
يسمح  جديد  قانون  صدر   ،2008 مارس/آذار  ففي 
ناجح  جتريبي  مشروع  أظهر  أن  بعد  بالوساطة 
في  الوساطة  إلى  أحيلت  التي  القضايا  ثلثي  أن 
الفترة بني عامي 2003 و2005 قد انتهت بتسوية 
على  حافظ  هي:  ذلك  عن  الناجتة  والرسالة  ودية. 
أداؤك طيبا  لو كان  التحسني، حتى  تركيزك على 

بالفعل. 

تطبيق نظام احملاكم التجارية في أفريقيا

كان تطبيق نظام للمحاكم التجارية املتخصصة 
هو  القائمة  احملاكم  في  التجارية  األقسام  أو 
اإلصالح األكثر شيوعاً في أفريقيا خالل السنوات 
اخلمس املنصرمة. ولبعض البلدان األفريقية تاريخ 
ومن  املتخصصة،  األقسام  أو  احملاكم  مع  أقدم 
بينها كينيا، ومدغشقر، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا.

وفي البلدان األفريقية السبعة التي طبقت 
السنوات  في  التجارية  األقسام  أو  احملاكم  نظام 
الذي  الوقت  متوسط  انخفض  املاضية،  اخلمس 
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زيادة كفاءة اإلجراءات ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في 2008/2007 

زيادة كفاءة اإلجراءات في احملاكم االبتدائية 
الرئيسية

أرمينيا، وبلجيكا، وبلغاريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة، وموزامبيق

 إنشاء محاكم جتارية متخصصة 
أو التوسع فيها

أذربيجان، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ورواندا

الصني ورومانيازيادة كفاءة إنفاذ األحكام

بوتان والبرتغالتبسيط القواعد املتعلقة بالدعاوى الصغيرة احلجم

النمساإقامة احملاكم اإللكترونية

بلغارياحتقيق انسيابية إجراءات االستئنافات والطعون

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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في   19 نحو  التجاري  النزاع  تسوية  تستغرقه 
(الشكل 5-10).  يوما  إلى 492  أيام  املائة من 604 
وجمهورية  فاصو،  بوركينا  هي  السبعة  والبلدان 
وموريشيوس،  وغانا،  الدميقراطية،  الكونغو 
يجب  إنه  وحيث  ورواندا.  ونيجيريا،  وموزامبيق، 
السارية  القواعد  وتعديل  وتدريبهم  قضاة  تعيني 
وكفالة التمويل الالزم، فعادة ما يستغرق الوصول 
على  غانا،  ففي  سنوات.  بضع  اخلفض  هذا  إلى 
احملكمة  في  العمل  جتاري  بدأ قسم  املثال،  سبيل 
ممارسة  تقرير  2005. وسجل  مارس/آذار  في  العليا 
عامني،  من  أكثر  بعد  أي   ،2008 األعمال  أنشطة 
النزاع  تسوية  تستغرقه  الذي   الوقت  انخفاض 

التجاري من 552 يوما إلى 487 يوما. 
التجارية  احملاكم  تتعرض  ما  وغالبا 
أكثر  مع  إال  تتعامل  ال  ألنها  لالنتقاد  املتخصصة 
فاحملاكم  املالية.  الناحية  من  أهمية  القضايا 
تقبل  ال  املثال،  سبيل  على  تنزانيا،  في  التجارية 
سوى الدعاوى التي ال تقل قيمة الواحدة منها عن 
66 مثل متوسط الدخل القومي للفرد. وفي زامبيا، 
يقل هذا احلد إلى 15 مثل متوسط الدخل القومي 
للفرد. وميكن تبرير تعيني حد أدنى باعتباره وسيلة 
النشأة  حديثة  املتخصصة  احملاكم  إغراق  لتجنب 
يجب  أنه  بيد  القضائية.  الدعاوى  من  سيل  حتت 
العمل  وبني عبء  العدالة  توازن بني حتقيق  حتقيق 
ومن  اجلديدة.  احملاكم  هذه  كاهل  على  املعقول 
السبل العملية للوصول إلى هذه املعادلة خفض 
تدريجيا  قادرة  تصبح  احملاكم  إن  حيث  األدنى  احلد 
على نظر املزيد من القضايا. وهذا أفضل من إغراق 

احملاكم منذ إنشائها.

أمريكا  في  الشفهية  اإلجراءات  إلى  ل  التحوّ
الالتينية 

وتيرة  تسريع  الالتينية  أمريكا  بلدان  استطاعت 
ل  التحوّ طريق  عن  اجلنائية  القضايا  في  البت 
املذكرات  تقدمي  من  بدال  الشفهية  اإلجراءات  إلى 
االجتاه  هذا  وتشيلي  األرجنتني  وبدأت  املكتوبة. 
وغواتيماال،  كولومبيا،  وتعكف  التسعينيات.  في 
وهندوراس، واملكسيك حاليا على إصالحات مماثلة. 
ع في اإلجراءات الشفهية  وتعتزم كولومبيا التوسّ
القضايا  لتشمل  املقبلة  األربع  السنوات  خالل 

التجارية أيضا. 
التشريعي  الس  يوشك  السلفادور،  وفي 
اإلجراءات  باستخدام  قانون  مشروع  إقرار  على 

الشفهية في الدعاوى القضائية مبا فيها الدعاوى 
ويتمّ كل شيء حاليا كتابة بني أطراف  التجارية. 
ال يُذكر. وفي  الدعوى، دون أن يتدخل القاضي تدخّ
املستقبل، ستكون هناك جلسة استماع مبدئية 
اخلصوم.  بني  املصاحلة  خاللها  القاضي  يحاول 
القاضي في ذلك، سيقوم بتحديد  وإذا لم ينجح 
الدعوى.  في  تقدميها  املطلوب  واألدلة  الوقائع 
سيتم  والنهائية،  الثانية  االستماع  جلسة  وفي 
ومبوجب  واخلبراء.  والشهود  اخلصوم  استجواب 
يصدر  أن  القاضي  على  يجب  اجلديدة،  القواعد 
حكما كتابيا خالل 15 يوما من جلسة االستماع 

الثانية. 
تعتبر  الشفهية  اإلجراءات  أن  حني  وفي 
بلدان  فهناك  الالتينية،  أمريكا  في  حديثا  اجتاها 

الشكل 5-10

احملاكم التجارية املتخصصة في أفريقيا تساعد على احلد من فترات التأخير في إنفاذ العقود

الوقت الالزم إلنفاذ عقد ما (باأليام)

2008

2004
1,000

800

600

400

بوركينا 
فاصو

غانا

رواندا

موزامبيق

موريتانيا

نيجيريا

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

جمهورية 
الكونغو 

الدميقراطية

مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل األعضاء 
في منظمة التعاون والتنمية 

في امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 3-10

إصالحات قليلة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا

26

عدد اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل إنفاذ العقود
حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال

15

13

11

7

1

1

20062005 2007 2008 2009

مالحظة: قد يشمل إصالح واحد عدة إصالحات. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.  

الشكل 4-10

أكثر 5 إصالحات شيوعاً في مجال إنفاذ العقود
اإلصالحات منذ تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2005 (%)

زيادة كفاءة اإلجراءات

إنشاء أو التوسع في احملاكم التجارية

خفض تكاليف إنفاذ األحكام أو جعلها أكثر كفاءة

حتقيق انسيابية إجراءات االستئنافات والطعون

تبسيط القواعد املتعلقة باملطالبات الصغيرة احلجم

43%

18%

12%

9%

8%
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أطول  تاريخ  لها  العالم  من  أخرى  مناطق  في 
على  لوكسمبورغ،  إلى  لننظر  الصدد.  هذا  في 
حيث  من  الثانية  املرتبة  حتتل  التي  املثال،  سبيل 
اخلصوم  يتبادل  ال  حيث  العقود،  إنفاذ  سهولة 
لة.  املطوّ الكتابية  املذكرات  التجارية  الدعوى  في 
التي  الكتابية  األدلة  فقط  يتبادلون  لكنهم 
سيعتمدون عليها خالل املرافعات الشفهية أمام 
توفير  على  التعديل  هذا  ساعد  وقد  القاضي. 

أشهرا عديدة.

فرض مواعيد نهائية قاطعة 

في عام 1995، أصبحت ”هيئات التحكيم“ مسؤولة 
االحتاد  في  التجارية  النزاعات  مع  التعامل  عن 
زيادة سرعة اإلجراءات، قام  الروسي. وكي يتسنى 
التجارية  اإلجراءات  قانون  بتعديل  الروسي  االحتاد 
حتديد  هو  عليه  نصّ  تطور  أبرز  وكان   .2002 عام 
مواعيد نهائية قاطعة، وهي شهران لنظر الدعوى 

لة.  كاملة، وشهر لإلجراءات املعجّ
الوسطى  بلدان آسيا  واستنسخت معظم 
املواعيد  ذلك  في  مبا  الروسية  اإلجرائية  القواعد 
النهائية القاطعة. ويُساءل القضاة في حالة عدم 
فرصة  زيادة  مع  النهائية،  املواعيد  لهذه  االمتثال 
ترقية من يلتزم بها. فال عجب أنه من بني البلدان 
خمسة  تقع  العقود،  إنفاذ  في  األسرع  العشرة 

بلدان في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. 

حواشي

 .Wojkowska ،(2006)  .1

.Safavian and Sharma ،(2007)  .2

.Dabla-Norris, Gradstein and Inchauste (2008)  .3

مبؤسسات  املعنية  الدولي  البنك  استقصاءات   .4
.(http://www.enterprisesurveys.org) األعمال
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عرض عام  

بدء النشاط التجاري  

استخراج تراخيص البناء  

توظيف العاملني  

تسجيل امللكية  

احلصول على االئتمان  

حماية املستثمرين  

دفع الضرائب  

التجارة عبر احلدود  

إنفاذ العقود  

تصفية النشاط 
التجاري

الشركات  إحدى  صاحب  وهو  كارلوس،  تلقى 
سيئة   ً أخبارا كولومبيا،  في  الكبيرة  الصناعية 
أشهر  قد  معه  املتعاملني  كبار  أحد  أن  مفادها 
استرداد  أن  كارلوس  ويخشى  لتوه.  إفالسه 
طويلة  سنوات  يستغرق  قد  شركته  مستحقات 
يتضرر  أو  سلباً  يتأثر  قد  التجاري  نشاطه  وأن  ـ 

من جراء ذلك. 
لقد  أيضاً.  سارة  أخبار  هناك  كانت  لكن 
حيز  كولومبيا  في  اجلديد  اإلعسار  قانون  دخل 
التنفيذ في نهاية عام 2007، مما أدى إلى تبسيط 
ميكن  كان  السابق،  ففي  اإلفالس.  إشهار  إجراءات 
مطالبة  كل  على  والطعن  االحتجاج  للمدين 
التقاضي  أمد  إطالة  إلى  يؤدي  مما  دائن،  أي  من 
الطعون  كافة  حسم  يتعني  واآلن،  احملاكم.  أمام 
اجلديد  القانون  يختصر  كما  واحدة.  جلسة  في 
املواعيد املنصوص عليها للنظر في الدعوى، ومينح 

ً من القوة والصالحيات للدائنني للتأثير على  مزيدا
بإقالة  لهم  كالسماح  القضائية،  الدعوى  سير 

مأمور التفليسة (املصفي) أو استبداله. 
اإلفالس  إشهار  قواعد  اتسام  شأن  من 
بالكفاءة أن يؤدي إلى حتسني القدرة على احلصول 
اإلعسار  قوانني  تكون  فحيثما  االئتمان.  على 
ـ  املقرضون  يُقدم  أن  املرجح  من  فعالية،  أكثر 
حتصيل  على  قدرتهم  في  بالثقة  يشعرون  الذين 

قروضهم ـ على تقدمي قروض جديدة.1
كفاءة  على  املترتبة  واملزايا  املنافع  وتتضح 
عند  اخلصوص  وجه  على  اإلفالس  إشهار  قواعد 
دراسات  وجدت  إذ  الغنية.  البلدان  مع  املقارنة 
العائد  أن  أوروبا  في  األخيرة  اآلونة  في  أجريت 
الفعلي ملا يسترده الدائنون يبلغ 92 في املائة من 
املائة  في  و80  املتحدة،  اململكة  في  الدين  قيمة 
في هولندا، و67 في املائة في أملانيا، و56 في املائة 
في فرنسا.2 لكن، ما هي أسباب هذا الفرق الكبير 
فيما بني البلدان؟ يرجع السبب في ذلك في جانب 
منه ـ وفقاً لبيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
عاماً  يستغرق  اإلعسار  إجراءات  إنهاء  أن  إلى  ـ 
و15  أمستردام،  في   ً شهرا و13  لندن،  في   ً واحدا
ً في برلني، لكنه يستغرق عامني تقريباً في  شهرا

باريس. 
أهداف،  ثالثة  اجليدة  اإلفالس  قوانني  حتقق 
األعمال  منشآت  تأهيل  إلعادة  السعي  وهي: 
وتعظيم  ذلك؛  دون  ما  وتصفية  للبقاء  القابلة 
القيمة التي يحصل عليها الدائنون واملساهمون 
عن  املصلحة  أصحاب  من  وغيرهم  واملوظفون 
األعمال  منشآت  أوضاع  تغيير  اشتراط  طريق 
أيهما  ـ  تصفيتها  أو  عاملة  كمنشآت  وبيعها 
يحدد  نظام  وإنشاء  إجمالية؛  قيمة  أكبر  يحقق 
ً واضحاً. وحتقق البلدان التي  مراتب الدائنني حتديدا
معدل  الثالثة  األهداف  هذه  قوانينها  تستوفي 
استرداد أعلى مقارنة بالبلدان التي ال تتوافر لديها 

قوانني كهذه. 
يقوم تقرير ممارسة أنشطة األعمال بدراسة 
الوقت والتكلفة املتعلقني بإجراءات دعاوى إشهار 

اإلفالس (التفليسة) التي تكون مؤسسات محلية 
طرفاً فيها، والنتائج املترتبة عليها. وتتصف البلدان 
األعمال  بسرعة عمل منشآت  األفضل  األداء  ذات 
وقدراتها  تكلفتها  وانخفاض  البقاء  على  القادرة 
على االستمرار. ومن املرجح في هذه البلدان أن يتم 
تنظيمها  إعادة  أو  املتعثرة  األعمال  منشآت  بيع 
طريق  عن  تصفيتها  من  بدالً  عاملة  كمنشآت 
بيعها مجزأة. وتتيح معظمها للدائنني املشاركة 
متتع  تشترط  كما  التفليسة،  مديري  تعيني  في 

أمناء التفليسة مبؤهالت خاصة (الشكل 3-11). 
والنرويج،  واليابان،  وأيرلندا،  كندا،  وفي 
امللكية،  نزع  إجراءات  استكمال  يتم  وسنغافورة، 
عام  غضون  في  التصفية  أو  التنظيم،  إعادة  أو 
وأيرلندا محاكم  كندا  ولدى   .(1-11 (اجلدول  واحد 
عليها  منصوص  ومواعيد  باإلفالس،  مختصة 
االستئناف  إجراءات  تقيِّدان  أنهما  كما  نظاماً. 
والطعن. وأدخلت الدامنرك ”الرهن العائم“ في عام 
إمكانية  املضمونني  للدائنني  تتيح  حتى   2006
األعمال  منشأة  بشأن  ضمانة  على  احلصول 
منشأة  بيع  إمكانية  زيادة  إلى  يؤدي  مما  برمتها، 
وفي  عاملة.  لالستمرار كمنشأة  القابلة  األعمال 

 1-11 اجلدول 

ما هي البلدان التي تسهل فيها تصفية النشاط 
التجاري ـ وما هي البلدان التي يصعب فيها ذلك؟

 األكثر سهولة
معدل

استرداد 
األكثر صعوبة الدين

معدل
استرداد 

الدين

8.3ليبريا92.5اليابان

8.1سورينام91.3سنغافورة

6.7موريتانيا89.0النرويج

6.0فنزويال88.7كندا

جمهورية الكونغو 87.3فنلندا

الدميقراطية

5.4

4.4الفلبني86.6أيرلندا

3.5ميكرونيزيا86.5الدامنرك

2.7هايتي86.3بلجيكا

0.0زمبابوي84.2اململكة املتحدة

جمهورية أفريقيا 82.7هولندا
الوسطى

0.0

مالحظة: يستند ترتيب البلدان إلى معدل استرداد الدين: كم سنتاً من كل 
دوالر من أموال أصحاب املطالبات (الدائنون، والسلطات الضريبية، واملوظفون) 
يتم استردادها من الشركة املعسرة. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 

قسم مالحظات على البيانات. 
املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

االئتمان اخلاص كنسبة مئوية من إجمالي الناجت احمللي

الشكل 1-11

وجود عالقة ارتباط بني ارتفاع معدالت استرداد الدين وزيادة القدرة على احلصول على االئتمان

ترتيب البلدان حسب معدل استرداد الديون، خميسات
األدنى األعلى

النسبة املئوية للشركات التي ترى أن القدرة
 على احلصول على االئتمان تشكل عقبة

ترتيب البلدان حسب معدل استرداد الديون، خميسات
األدنى األعلى

مالحظة: تُعتبر العالقات ذات مغزى إحصائي عند مستوى 1 في املائة، ويستمر مغزاها اإلحصائي عند تثبيت العوامل األخرى املتعلقة 
مبتوسط الدخل القومي للفرد.

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال؛ وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية التابعة للبنك الدولي؛ واستقصاءات 
البنك الدولي املعنية مبؤسسات األعمال.
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الشكل 2-11

ترتيب البلدان على أساس مؤشر تصفية النشاط 
التجاري يستند إلى مؤشر فرعي واحد

دالة الوقت والتكلفة وعوامل أخرى
مثل سعر اإلقراض واحتمال استمرار
الشركة في مزاولة عملها

مالحظة: ال يتم احتساب الوقت والتكلفة بشكل منفصل 
بالنسبة لهذا الترتيب. 

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم مالحظات على البيانات.

100%

معدل 
استرداد الدين
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كولومبيا، والكويت، والنرويج، وسنغافورة، ال تزيد 
املائة  1 في  اإلعسار على حوالي  تكاليف تسوية 

من قيمة موجودات التفليسة (اجلدول 2-11). 

ما هي البلدان القائمة بتنفيذ اإلصالحات في 
2008/2007؟

في  باإلصالحات  القائمة  البلدان  بولندا  رت  تصدّ
 2008/2007 في  التجاري  النشاط  تصفية  مجال 
(اجلدول 11-3)، ودخل قانونها املتعلق مبنح رخصة 
 10 في  التنفيذ  حيز  التفليسة  أمني  لعمل 
القانون  هذا  وشدد   .2007 األول  أكتوبر/تشرين 
اجلديد املتطلبات املهنية الالزمة ملديري التفليسة 
بغرض ضمان متتعهم باملهارات والتعليم الالزمني 
احلصول  ويتطلب  اإلفالس.  دعاوى  على  لإلشراف 
احلالي  الوقت  في  التفليسة  أمني  رخصة  على 
والتمويل  والقانون  االقتصاد  في  اختبار  اجتياز 
واإلدارة. كما يحدد هذا اإلصالح مستحقات أمناء 
التفليسة بنسبة 3 في املائة من قيمة موجودات 

التفليسة مقابل 5 في املائة في السابق. 
الالتينية  أمريكا  في  بلدان  ثالثة  وجاءت 
والبحر الكاريبي بعد بولندا مباشرة ضمن البلدان 
فقد  اال.  هذا  في  لإلصالحات  تطبيقاً  األكثر 
الثاني،  املركز  احتلت  التي  كولومبيا،  طبقت 
يتعلق  إجراء  باإلعسار:  يتعلقان  جديدين  إجراءين 
الشركات  هيكلة  إعادة  بغرض  التنظيم  بإعادة 
اإللزامية.  بالتصفية  يتعلق  وآخر  املعسرة، 
كولومبيا  في  اجلديد  اإلعسار  قانون  ويختصر 
املواعيد املنصوص عليها اخلاصة بالتفاوض بشأن 
اتفاقات إعادة التنظيم. وكان القانون في السابق 
ينص على مواعيد تبلغ 6 أشهر، مع جواز متديدها 
املواعيد  يقيد  اجلديد  القانون  لكن  أشهر.   8 حتى 
متديدها  ويجيز  أشهر،  بأربعة  عليها  املنصوص 

حتى 6 أشهر.  
قانونها  على  تعديالت  املكسيك  وأدخلت 
حالياً  والدائنني  للمدينني  ويجوز  باإلفالس،  اخلاص 
الدخول في اتفاق إعادة تنظيم في أية مرحلة من 

وجزر  فنسنت  سانت  سنت  كما  اإلعسار.  إجراء 
غرينادين قانوناً لإلفالس في عام 2007، يشكل أول 
إشهار  إجراءات  لتنظيم  القواعد  من  مجموعة 
منذ  وذلك  اخلاصة،  األعمال  ملنشآت  اإلفالس 

حصول هذا البلد على االستقالل. 
أوروبا  منطقة  في  بلدان  أربعة  وانضمت 
الشرقية إلى بولندا في تبسيط إجراءات اإلفالس.  
في  جديد  إعسار  قانون  بسن  التفيا  قامت  فقد 
نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وبات بوسع الشركات 
عملها  تواصل  أن  اختيار  حالياً  مالياً  املتعثرة 
وحذت  التنظيم.  إعادة  إلى  اللجوء  خالل  من 
بتشديد  أيضاً  قامت  حيث  بولندا،  حذو  التفيا 
معايير أهلية مديري التفليسة. وسارت البوسنة 
والهرسك على نفس املنوال. ودخل قانون اإلعسار 
األول  في  التنفيذ  حيز  التشيكية  اجلمهورية  في 
القانون  هذا  وينص   .2008 الثاني  يناير/كانون  من 
املفضلة  الوسيلة  هي  التنظيم  إعادة  أن  على 
للفصل في قضايا اإلعسار، كما يلزم مبواعيد أكثر 
بقضايا  خاصاً  إلكترونياً  سجالً  وينشئ  قطعية، 

اإلعسار، ويحدد معايير أهلية أمناء التفليسة. 
أصول  قانون  اثنني:  قانونني  بلغاريا  وسنت 
احملاكمات املدنية، وقانون السجل التجاري. وينص 
القانون األول أن االستئناف على درجتني: أوالً أمام 
العليا.   احملكمة  أمام  ثم  االستئناف،  محكمة 
م الفصل،  وستكون احملكمة العليا في بلغاريا احلَكَ
ستنظر  كانت  إذا  ما  تقدير  بسلطة  متتعها  مع 
السابق  في  باإلمكان  يكن  ولم  ال.  أم  الدعوى  في 
العليا  احملكمة  أمام  إال  احملكمة  قرارات  استئناف 
إلى  ثانية  الدعاوى  العادة  التي كانت ترسل في  ـ 
احملكمة اجلزئية ـ مما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي. 
وخطت بلغاريا خطوة أخرى كانت األولى بالنسبة 
املتعلقة  الرئيسية  واألحكام  القرارات  نشر  لها: 
التجاري  السجل  موقع  على  اإلفالس  مبحكمة 

على شبكة اإلنترنت. 
الهادئ،  واحمليط  آسيا  شرق  منطقة  وفي 
البلدين  وكمبوديا  (الصني)  كونغ  هونغ  كانت 
قامت  حيث  بإصالحات،  قاما  اللذين  الوحيدين 

هونغ كونغ (الصني) بإصدار قواعد تعديل إجراءات 
أمناء  دور  تقوية  إلى  أدى  مما   ،2007 لعام  اإلفالس 
التفليسة وصالحياتهم. واعتمدت كمبوديا قانون 
ينظم  لها  قانون  أول  وهو   ،2007 لعام  اإلفالس 
وينص  اخلاصة،  األعمال  منشآت  إفالس  إجراءات 
هيكلة  إعادة  بغرض  التنظيم  إعادة  إجراء  على 

الشركات املعسرة. 
املرتفعة  البلدان  من  خمسة  وانضمت 
امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  الدخل 
االقتصادي إلى قائمة البلدان القائمة باإلصالحات 
في 2008/2007. فقد قامت فنلندا بتسهيل إجراء 
التنظيم حتت إشراف احملكمة، وميكن حالياً  إعادة 
إعادة  خطط  إجازة  الدائنني  من  بسيطة  ألغلبية 
املوافقة  يتطلب  ذلك  وكان  املبسطة؛  التنظيم 
باإلجماع في السابق. كما نقحت فنلندا قانونها 
أدى  مما  األعمال،  منشآت  هيكلة  بإعادة  اخلاص 
وزيادة  الدعاوى،  نظر  إجراءات  وتيرة  تسريع  إلى 
تعديالت  أملانيا  وأدخلت  برمتها.  العملية  مرونة 
تسهيل  بغرض  باإلعسار  اخلاص  قانونها  على 
استمرارية منشأة املدين كمنشأة عاملة. ويسمح 
هذا القانون اجلديد حملكمة اإلعسار بوقف إجراءات 
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ما هي البلدان األكثر كفاءة من حيث قوانني وإجراءات 
إشهار اإلفالس ـ وما هي البلدان األقل كفاءة؟ 

الوقت (بالسنوات)

األكثر بطئاً األكثر سرعة

5.3إكوادور0.4أيرلندا

5.5إندونيسيا0.6اليابان

5.7هايتي0.8كندا

5.7الفلبني0.8سنغافورة

5.8بيالروس0.9بلجيكا 

6.2أنغوال0.9فنلندا

اجلمهورية 0.9النرويج

التشيكية

6.5

6.7ملديف1.0أستراليا

8.0موريتانيا1.0بليز

10.0الهند1.0آيسلندا

التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)

األكثر تكلفةاألقل تكلفة

38.0ميكرونيزيا1.0كولومبيا

38.0الفلبني1.0الكويت

38.0ساموا1.0النرويج

38.0جزر سليمان1.0سنغافورة

38.0فانواتو3.5جزر البهاما

38.0فنزويال3.5بلجيكا

42.0سيراليون3.5بروناي

42.0أوكرانيا3.5كندا

42.5ليبريا3.5فنلندا

 جمهورية أفريقيا 3.5جورجيا
الوسطى

76.0

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

معدل االسترداد (سنتات عن كل دوالر)

الشكل 3-11

ارتفاع معدالت االسترداد في البلدان التي لديها محاكم مختصة باإلفالس وأمناء للتفليسة

املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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منشأة  الستمرار  الضرورية  األصول  ضد  التنفيذ 
األعمال في عملها. 

بنشر  اخلاص  اإلجراء  فألغت  البرتغال  أما 
سنت  كما  الصحف،  في  اإلعسار  إشعارات 
تقل  الذين  للمدينني  ومبسطة  سريعة  إجراءات 
قيمة موجوداتهم عن 5000 يورو، وإجراءات جديدة 
لتعجيل السداد إلى مديري اإلعسار. باإلضافة إلى 
والطعن  إجراءات االستئناف  البرتغال  ذلك، قيدت 
االستئنافات  تقدمي  عملية  توحيد  خالل  من 
والطعون، ورفع احلد األدنى لقيمة املطالبات التي 
والثانية.   األولى  الدرجتني  محاكم  فيها  تنظر 
ولن يكون ممكناً في املستقبل الطعن في قرارات 
محكمة  قرارات  تثبت  التي  االستئناف  محكمة 
املتوقع  ومن  إال في ظروف محددة.  األولى  الدرجة 
أن يؤدي ذلك إلى تقليص عدد الطعون التي تنظر 

فيها احملكمة العليا. 
وقامت نيوزيلندا بتطبيق إجراء إعادة تنظيم 
ويهدف  أستراليا.  تطبقه  الذي  اإلجراء  غرار  على 
ذلك إلى توفير بديل لعمليتي التصفية واحلراسة 
الشركة  استمرارية  فرص  وتعظيم  القضائية، 
اخلاص  نظامها  اليونان  ونقحت  عاملة.  كمنشأة 
تعظيم  بغرض  كاملة  بصورة  اإلفالس  بإشهار 
قانون  ويهدف  للدائنني.  الديون  استرداد  معدل 
مالياً،  املتعثرة  الشركات  تنظيم  إعادة  إلى  جديد 
ومعاملة  األعمال،  منشآت  أصول  على  واحلفاظ 
بيع  دون  واحليلولة  املساواة،  قدم  على  الدائنني 
هذا  يؤدي  أن  املتوقع  ومن  األعمال مجزأة.  منشأة 
الهيكلة،  إعادة  عمليات  انتعاش  إلى  القانون 
املبكر،  الكشف  نظام  حتسني  إلى  باإلضافة 
لالستمرار  الشركات  من  للمزيد  الفرصة  وإتاحة 

كمنشآت عاملة. 
األوسط  الشرق  منطقة  مستوى  وعلى 
وشمال أفريقيا، كانت اململكة العربية السعودية 
اال.  هذا  في  بإصالحات  قام  الذي  الوحيد  البلد 
فقد أدخلت وزارة التجارة مواعيد قطعية بالنسبة 
إجراءات  تسريع  املتوقع  ومن  التفليسة.  إلجراءات 
تخلفوا  الذين  للمدينني  اململوكة  األصول  عرض 
عن السداد للبيع باملزاد العلني، أكثر من ذي قبل. 
بوليفيا  جعلت  سبق،  مما  النقيض  وعلى 
أكثر  عملية  اإلفالس  إشهار  إجراءات  خوض  من 

إعادة  إجراء  طلبات  قبول  أوقفت  حيث   ،ً تعقيدا
سوى  اآلن  متاحاً  يعد  ولم  الطوعية.  الهيكلة 
في  سنوات  يستغرق  الذي  اإلفالس  إشهار  إجراء 

العادة. 
ما هي اجتاهات اإلصالح؟

البلدان  في  حتى  جارية  اإلصالح  عملية  مازالت 
أنشطة  ممارسة  تقرير  سجل  حيث  أداءً،  األفضل 
تصفية  تسهيل  إلى  أدى  إصالحاً   58 األعمال 
املاضية.   اخلمس  السنوات  في  التجاري  النشاط 
وركز معظم هذه اإلصالحات على توسيع حقوق 

الدائنني وتسريع دعاوى اإلفالس في احملاكم. 
وآسيا  أوروبا  شرق  منطقة  بلدان  وطبقت 
الوسطى معظم اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل 
اخلمس  السنوات  في  التجاري  النشاط  تصفية 
املاضية، والسيما بالنسبة لتسريع دعاوى اإلفالس 

البلدان  مباشرة  بعدها  وجاءت   .(4-11 (الشكل 
املرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في 
على  أكبر  بدرجة  ركزت  التي  االقتصادي،  امليدان 

منح صالحيات واسعة للدائنني. 
أكثر  بوتيرة  سارت  اإلصالح  عملية  لكن 
بطئاً في باقي بلدان العالم. وتراوحت اإلصالحات 
الالتينية  أمريكا  مناطق  شهدتها  التي  العشرة 
والبحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب 
وإنشاء  قطعية  مواعيد  على  النص  بني  آسيا 
محاكم مختصة باإلفالس. وفي عام 2006، سنت 
وحددت  بها،  خاص  إفالس  قانون  أول  بوروندي 
منطقة  وفي  اإلجراءات.  لهذه  واضحة  مواعيد 
اثنان  بلدان  قام  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
بتنفيذ  السعودية،  العربية  واململكة  تونس  هما 

إصالحات في هذا اال. 

توسيع نطاق حقوق الدائنني
األكثر  اإلصالح  الدائنني  نطاق حقوق  توسيع  كان 
املاضية  اخلمس  السنوات  مدى  على  شيوعاً 
ً مبنح  (الشكل 11-5)، حيث قام سبعة عشر بلدا
واجلمهورية  الصني،  للدائنني:  واسعة  صالحيات 
وفرنسا، وهنغاريا،  وفنلندا،  والدامنرك،  التشيكية، 
والبرتغال،  وبولندا،  وكوريا،  وإيطاليا،  وإندونيسيا، 
وبورتوريكو، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، والواليات 
للدائنني في  إتاحة صوت  وأدت  وفييتنام.  املتحدة، 
دعاوى  في  الفصل  تسريع  إلى  العملية  هذه 
التفليسة، ومن املرجح أن يؤدي ذلك إلى استمرار 
دور  إتاحة  شأن  ومن  العمل.  في  األعمال  منشأة 
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وضع إجراءات خاصة بإعادة التنظيم أو تعززيها ـ اإلصالح األكثر شيوعاً في 2008/2007 

كولومبيا، واجلمهورية التشيكية، وفنلندا، وأملانيا، واليونان، وضع إجراءات خاصة بإعادة التنظيم أو تعزيزها
والتفيا، واملكسيك، ونيوزيلندا 

البوسنة والهرسك، واجلمهورية التشيكية، وهونغ كونغ استحداث وظيفة أمني التفليسة 
(الصني)،والتفيا، وبولندا 

حتديد مواعيد منصوص عليها أو تقصيرها، وحتقيق انسيابية 
إجراءات االستئنافات والطعون

بلغاريا، وكولومبيا، واململكة العربية السعودية 

كولومبيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادينسن أول قانون لإلفالس

التشيكيةإعطاء أولوية للدائنني املضمونني  اجلمهورية 

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.

الالتينية  أمريكا 
الكاريبي والبحر 

(ً (32 بلدا

جنوب آسيا
(8 بلدان)

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

(ً (46 بلدا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

(ً (19 بلدا

شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

(ً (24 بلدا

البلدان املرتفعة الدخل 
األعضاء في منظمة التعاون 

والتنمية في امليدان االقتصادي
(ً (24 بلدا

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

(ً (28 بلدا

الشكل 4-11

معظم اإلصالحات في  منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والبلدان الغنية

21

عدد اإلصالحات التي أدت إلى تسهيل تصفية النشاط التجاري
حسب سنة تقرير ممارسة أنشطة األعمال
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مالحظة: يُحسب أي إصالح كإصالح واحد لكل بلد قائم باإلصالحات في السنة. 
املصدر:  قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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زيادة  القرارات  اتخاذ  عملية  في  للدائنني  أكبر 
معدل استرداد الدين. 

وقد تركزت معظم اإلصالحات التي أدت إلى 
املرتفعة  البلدان  بني  الدائنني  صالحيات  توسيع 
الدخل األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في 
الدائنني  فنلندا  منحت  فقد  االقتصادي.  امليدان 
احلق في إنشاء جلنة للدائنني إلسداء املشورة ملدير 
للجنة  حالياً  وكوريا  فرنسا  وتسمح  التفليسة. 
التنظيم.   إعادة  خطة  على  بالتصويت  الدائنني 
وشجعت الدامنرك الدائنني على إبالغ احملكمة بأية 
إلى  تؤدي  قد  التفليسة  أمناء  يتخذها  إجراءات 
حينئذ  للمحكمة  وميكن  العملية.  هذه  تعطيل 
بناء  ـ  رأت  ما  إذا  التفليسة  أمني  تستبدل  أن 
إلى  افتقاره  ـ  الدائنون  يرفعها  التي  التقارير  على 

الكفاءة واألهلية. 
فنلندا  منها  البلدان،  من  العديد  وأعطت 
وفرنسا، درجة أعلى من األولوية للدائنني في دعاوى 
”الدائن  وضعية  فرنسا  منحت  حيث  اإلفالس، 
يقرضون  الذين  للدائنني   “supersecured املمتاز 
يعطيهم  ما  وهو  متعثرة،  شركات  إلى  أمواالً 
وأدى  السابقني.  املضمونني  الدائنني  على  األولوية 
ذلك إلى تيسير حصول هذه الشركات على قروض 

جديدة واالستمرار في عملها. 
في  الدخل  املرتفعة  البلدان  عززت  كما 
االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
فنلندا،  قامت  إذ  التنظيم.  بإعادة  املتعلق  اإلجراء 
التنظيم  إعادة  بجعل  وكوريا  وإيطاليا،  وفرنسا، 
وتتيح  املتعثرة.  للشركات  بالنسبة   ً يسرا أكثر 
إيطاليا حالياً للشركات املتعثرة إمكانية السعي 
إشهار  في  الدخول  قبل  الدائنني  مع  لالتفاق 
اإلفالس رسمياً، دون أية شروط مسبقة، مما يتيح 

للشركات إمكانية االستمرار في عملها.3
الدخل  املرتفعة  البلدان  إلى  وباإلضافة 

األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
منطقة  في  البلدان  من  العديد  قام  االقتصادي، 
صالحيات  مبنح  أيضاً  الهادئ  واحمليط  آسيا  شرق 
صالحيات  مبنح  إندونيسيا  قامت  فقد  للدائنني. 
أكثر للجان الدائنني حتى ميكنها التقدم بخطط 
واعتمدت  عليها.  والتصويت  التنظيم  إلعادة 
 ،2007 عام  في  لإلفالس   ً جديدا قانوناً  الصني 
أدى  مما   ،1949 عام  منذ  نوعه  من  األول  وهو 
الدائنون  ويأتي  الدائنني.  حقوق  تقوية  زيادة  إلى 
بالنسبة  األولى  املرتبة  في  حالياً  املضمونون 
درجة  فييتنام  منحت  كما  السداد.4  ألولويات 
أعلى من األولوية إلى الدائنني املضمونني، وألغت 
عندما  الضريبية،  باملطالبات  املتعلقة  األولوية 
قانون  على  تغييرات  بإدخال   2004 عام  في  قامت 

اإلفالس لعام 1993. 

تسريع دعاوى اإلفالس
كان وضع مواعيد زمنية أو تقصيرها في إجراءات 
االستئناف  إجراءات  انسيابية  وحتقيق  احملاكم، 
في  شيوعاً  اإلصالحات  أكثر  ثاني  هو  والطعون 
ستة  وقام  التجاري.  النشاط  تصفية  مجال 
أرمينيا،  القبيل:  هذا  من  بإصالحات   ً بلدا عشر 
وبلغاريا، وكولومبيا، وإستونيا، وجورجيا، وليتوانيا، 
العربية  واململكة  ورومانيا،  وبورتوريكو،  والبرتغال، 
السعودية، وصربيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وتونس، 
شأن  ومن  املتحدة.  والواليات  املتحدة،  واململكة 
تسوية  تسريع  ل  يسهّ أن  محددة  مواعيد  فرض 
قيمة  في  تدهور  حدوث  وتفادي  اإلفالس،  دعاوى 

الشركة مع مرور الوقت. 
وكان هذا النوع من اإلصالحات األكثر شيوعاً 
في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث 
قام ما ال يقلّ عن 8 بلدان بإصالحات في هذا االجتاه 
رومانيا،  وقامت  املاضية.  اخلمس  السنوات  خالل 
االستئناف  إجراءات  بتقييد  وإستونيا  وبلغاريا، 
املهلة  رومانيا  2004، خفضت  عام  وفي  والطعن. 
 30 من  استئناف  لكل  بها  املسموح  اإلجمالية 
يوماً إلى 10 أيام، مما أدى إلى اختصار إجمالي مدة 
وقامت   .ً شهرا  40 إلى   55 من  التفليسة  إجراء 
االستئناف  إجراءات  أمام  الفرص  بتقييد  بلغاريا 
ميكن  كان  اإلصالح،  هذا  تنفيذ  وقبل  والطعن. 
من  أعلى  درجتني  حتى  املبدئي  القرار  استئناف 
باستئناف  سوى  يُسمح  فال  اآلن،  أما  احملاكم. 
استرداد  إجراءات  استمرار  إستونيا  وجتيز  واحد. 
الدين حتى عندما يكون هناك استئناف، مما يؤدي 

إلى تفادي تعطيل هذه العملية. 
وإستونيا،  وبلغاريا،  أرمينيا،  من  كل  وقام 
بوضع  وسلوفاكيا  وصربيا،  وليتوانيا،  وجورجيا، 
تقصيرها.  أو  الدعاوى  في  للنظر  محددة  مواعيد 
املواعيد  دمج   ً جديدا قانوناً  أرمينيا  وسنت 
املنصوص عليها في إجراء إعادة التنظيم. وحددت 
ني  املدعّ أمام  أيام  صربيا مواعيد قطعية: خمسة 
أية اعتراضات على التسوية، ووجوب تقدمي  إلبداء 

االستئنافات والطعون في غضون 8 أيام من تاريخ 
قرار  إلصدار  احملكمة  أمام  يوماً  و30  احلكم،  صدور 
بشأن أي استئناف أو طعن. وفي عام 2006، قامت 
عليها،  املنصوص  املواعيد  باختصار  سلوفاكيا 
على  أشهر   9 بواقع  التفليسة  إجراءات  وتسريع 

أقل تقدير. 

تصويب بؤرة التركيز 
من  اإلفالس،  قواعد  بإصالح  األمر  يتعلق  عندما 
املفترض في الغالب أن إعادة التنظيم تكون عادة 
أفضل إجراء ميكن القيام به. لكن إعادة التنظيم 
الدخل  املنخفضة  البلدان  في  العادة  في  تؤدي  ال 

إلى حتقيق أعلى عائد ممكن للدائنني. 
فإجراءات إعادة التنظيم اإللزامية في بعض 
أحوال  في   ً سوءا األمور  تزيد  األفريقية  البلدان 
بنن،  إلى كل من  املثال  لننظر على سبيل  كثيرة. 
فقوانينها  ديفوار.  وكوت  الكونغو،  وجمهورية 
التنظيم  بإعادة  تتعلق  أحكام  تنص على  جميعاً 
إلى  تفتقر  القضائية  أجهزتها  أن  إال  اإللزامي، 
من  األنواع  هذه  مع  للتعامل  الالزمة  القدرات 
الرئيسية التي تعاني  القضايا. ومن بني املشاكل 
على  احملكمة  قدرة  وعدم  التأجيالت  تكرار  منها: 

إصدار القرارات واألحكام في الوقت املناسب. 
ما  عادة  القبيل،  هذا  من  أنظمة  وفي 
التصفية.  إلى  التنظيم  بإعادة  املطاف  ينتهي 
التنظيم  إعادة  في  املستغرق  الوقت  يؤدي  وال 
زيادة  وإلى  العملية،  هذه  أمد  إطالة  إلى  سوى 
التي  اإلصالحات  تؤتي  أن  املرجح  ومن  التكاليف. 
في   ً ثمارا امللكية  نزع  أو  الديون  إنفاذ  على  تركز 
توافر  التي تكفل  البلدان. وميكن لإلصالحات  هذه 
بوظائفها  تقوم  التي  للمحاكم  املالئمة  املوارد 
من  أكبر   ً عددا تساعد  أن  املطلوب  النحو  على 
النجاح  على  لالستمرار  القابلة  األعمال  منشآت 

في إعادة التنظيم. 
وبوجه عام، تقوم البلدان في مختلف أنحاء 
كفاءة  زيادة  تستهدف  إصالحات  بتطبيق  العالم 
الوقت  متوسط  انخفض  وقد  اإلفالس.  أنظمة 
التي  السنوات  في  اإلفالس  دعاوى  إلمتام  الالزم 
األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  مشروع  بدء  تلت 
 4 بنسبة  املوضوع،  هذا  حول  البيانات  جمع  في 

في املائة. 
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وحتليلها  عرضها  مت  التي  املؤشرات  تقيس 
اإلجراءات  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  في 
التجارية  األعمال  ألنشطة  املنظمة  احلكومية 
أداء  على  ذلك  وتأثير  ـ  امللكية  حقوق  وحماية 
احمللية  الشركات  والسيما  األعمال،  منشآت 
هذه  تّوثق  أوالً،  احلجم.  واملتوسطة  الصغيرة 
املؤشرات درجة تعقد اإلجراءات احلكومية، مثل 
النشاط  لبدء  استيفاؤها  الالزم  اإلجراءات  عدد 
التجاري (تأسيس الشركات) أو تسجيل امللكية 
املؤشرات  تلك  تقيس  ثانياً،  نقلها.  أو  التجارية 
النتائج املترتبة على االلتزام مبتطلبات اإلجراءات 
احلكومية، مثل الوقت والتكلفة الالزمني إلنفاذ 
عقد ما، أو إشهار اإلفالس، أو التجارة عبر احلدود. 
وثالثاً، تقيس هذه املؤشرات نطاق وسائل احلماية 
املستثمرين  حماية  مثالً،  للملكية،  القانونية 
ضد قيام أعضاء مجالس إدارة الشركات بسلب 
ميكن  التي  األصول  نطاق  أو  أصولها،  ونهب 
لقوانني  وفقاً  عينية  كضمانات  استخدامها 
فإنها  ورابعاً،  بضمانات.  املكفولة  املعامالت 
وقوانينه.  العمل  لوائح  مرونة  درجة  تقيس 
العبء  املؤشرات  من  مجموعة  توثق   ،ً وأخيرا
للمزيد  األعمال.  منشآت  على  الواقع  الضريبي 
البلدان  ترتيب  كيفية  بشأن  التفاصيل  من 
قسم  على  االطالع  يرجى  املؤشرات،  تلك  على 
سهولة ممارسة أنشطة األعمال، الصفحة 79. 
في  الواردة  البيانات  أن  باملالحظة  اجلدير 
ممارسة  تقرير  مؤشرات  مجموعات  جميع 
يونيو/ شهر  تخص   2009 األعمال  أنشطة 

حزيران 1.2008 وجرت إضافة ثالثة بلدان جديدة 
إلى عينة  ـ  وقطر  والبحرين  البهاما  ـ هي جزر 
يرفع  مما  التقرير،  هذا  في  املشمولة  البلدان 

.ً عددها حالياً إلى 181 بلدا

منهجية إعداد التقرير

يتم جمع بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
دة. بداية، يقوم فريق إعداد التقرير  بطريقة موحّ

بتصميم  أكادمييني  مستشارين  مع  بالتعاون 
منوذج االستقصاء، الذي يستخدم دراسة حالة 
املقارنة  إمكانية  لضمان  ما  لشركة  بسيطة 
فيما بني البلدان وعبر الوقت ـ وذلك باستخدام 
افتراضات حول الشكل القانوني لتلك الشركة، 
وحجمها، وموقعها، وطبيعة عملياتها. ويقوم 
 6700 من  أكثر  االستقصاءات  تلك  إجابة  على 
واستشاري  محامني،  بني  من  ـ  محلي  خبير 
ومسؤولني  شحن،  ووكالء  ومحاسبني،  أعمال، 
حكوميني، وغيرهم من املهنيني ـ ممن يشرفون 
بشكل دوري على استيفاء الشروط واملتطلبات 
املشورة بشأنها  إسداء  أو  واإلجرائية  القانونية 
(اجلدول 12-1). ويعقد فريق إعداد تقرير ممارسة 
في   4) تفاعلية  جوالت  عدة  األعمال  أنشطة 
إجراء  ذلك  ويشمل  اخلبراء،  هؤالء  مع  العادة) 
املراسالت  وتبادل  جماعية،  هاتفية  محادثات 
فريق  جانب  من  ميدانية  وزيارات  الكتابية، 
العمل. كما قام أعضاء فريق إعداد تقرير ممارسة 
للتحقق   ً بلدا  73 بزيارة   2009 األعمال  أنشطة 
في  باملشاركني  واالستعانة  البيانات  دقة  من 
من  املأخوذة  البيانات  وتخضع  االستقصاءات. 
للتأكد  متعددة  الختبارات  االستقصاءات  تلك 
إلى إجراء  أدى  الذي  من سالمتها ودقتها، األمر 
التي  املعلومات  في  التوسع  أو  تنقيحات  عدة 

يتم جتميعها. 
تقرير  إلعداد  املنهجية  الطريقة  تتيح 
املزايا.  من  العديد  األعمال  أنشطة  ممارسة 
معلومات  وتستخدم  بالشفافية،  تتسم  فهي 
القوانني  تقوله  ما  حول  الواقع  من  مستقاة 
اال  تفسح  أنها  كما  احلكومية،  واإلجراءات 
املشاركني  مع  التفاعل  من  متنوعة  ألشكال 
الدقة  يضمن  مما  االستقصاءات،  في  احملليني 
وال  أي فهم خاطئ لألسئلة.  من خالل توضيح 
يشكل سحب عينات ممثلة إلجابات املشاركني 
في االستقصاءات أية مشكلة، حيث يتم جمع 
نصوص القوانني واإلجراءات احلكومية واإلجابات 
للفحص  إخضاعها  ثمّ  ومن  الصلة،  ذات 
الطريقة  وهذه  دقتها.  من  للتأكد  واالختبار 

ولذلك  التكرار،  وسهلة  مكلفة  غير  املنهجية 
كبيرة  عينة  من  البيانات  جمع  املمكن  فمن 
افتراضات  استخدام  إلى  وبالنظر  البلدان.  من 
معيارية في عملية جمع البيانات، ميكن تطبيق 
البلدان  املرجعية على جميع  واملعايير  املقارنات 
ً، ال تكتفي هذه  املشمولة في هذا التقرير. وأخيرا
عقبات  حجم  على  الضوء  بتسليط  البيانات 
إجرائية محددة تواجه ممارسة أنشطة األعمال 
وتشير  مصادرها،  أيضاً  حتدد  أنها  بل  فحسب، 

إلى اإلصالحات التي ميكن القيام بها. 

محددات القياس
تشوب الطريقة املنهجية املستخدمة في تقرير 
ممارسة أنشطة األعمال خمسة محددات يجب 
أن تؤخذ في االعتبار عند تفسير هذه البيانات. 
أوالً، تشير البيانات امعة إلى منشآت األعمال 
ال  وقد  املعني،  البلد  أكبر مدينة جتارية في  في 
في  السارية  احلكومية  لإلجراءات  ممثلة  تكون 
جرى  ذلك،  وملعاجلة  البلد.  هذا  من  أخرى  مدن 
إعداد مؤشرات لتقارير ممارسة أنشطة األعمال 
 (Subnational) املدن  أو  الواليات  مستوى  على 
لستة بلدان في 2008/2007: الصني، وكولومبيا، 
ويجري  والفلبني.2  ونيجيريا،  واملغرب،  ومصر، 
الوطنية  دون  أخرى  دراسات  ست  إعداد  حالياً 
شرق  وجنوب  الوسطى،  آسيا  من:  كل  في 
وجنوب  الروسي،  واالحتاد  وإندونيسيا،  أوروبا، 
بعض  حتديث  يجري  كما  وأوكرانيا.  آسيا،  شرق 
مثل  سنوي،  أساس  على  القائمة  الدراسات 
الدراسات اخلاصة بالهند واملكسيك وباكستان. 
وجود  إلى  الوطنية  دون  الدراسات  هذه  وتشير 
فروقات كبيرة في مدى سرعة وتيرة اإلصالحات 
وسهولة ممارسة أنشطة األعمال فيما بني املدن 

داخل البلد الواحد.
على  البيانات  هذه  تركز  ما  غالباً  ثانياً، 
شكل محدد من منشآت األعمال ـ وهو بشكل 
كيان  (أو  احملدودة  املسؤولية  ذات  الشركات  عام 
اعتباري معادل لها) املقيدة بحجم معني ـ وقد 
ال تكون تلك البيانات ممثلة لإلجراءات احلكومية 
السارية على األشكال األخرى ملنشآت األعمال، 
الوارد  املعامالت  تشير  ثالثاً،  األفراد.  كشركات 
إلى  املعيارية  احلالة  سيناريو  في  توصيفها 
تكون  ال  وقد  القضايا،  من  محددة  مجموعة 
التي  للقضايا  الكاملة  اموعة  عن  معبرة 
رابعاً، تنطوي  األعمال.  تواجهها إحدى منشآت 
بالرأي  االستعانة  عنصر  على  الوقت،  مقاييس 
استيفاء  في  املشاركني  للخبراء  الشخصي 
إلى  املصادر  تشير  وعندما  االستقصاءات. 
تقديرات مختلفة، فإن املؤشرات اخلاصة بالوقت 
متثل  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  في  الواردة 
من  العديد  من  املأخوذة  املتوسطة  القيم 
اإلجابات التي تقدميها في إطار افتراضات دراسة 

احلالة املعيارية. 

مالحظات على 
البيانات

1-12 اجلدول 

كم عدد اخلبراء الذين مت التشاور معهم في إعداد 
تقرير ممارسة أنشطة األعمال؟ 

مجموعة املؤشرات
عدد 

اجلهات املساهمة
1,166بدء النشاط التجاري

739استخراج تراخيص البناء

810توظيف العاملني

907تسجيل امللكية

1,033احلصول على االئتمان

653حماية املستثمرين

862دفع الضرائب

817التجارة عبر احلدود

767إنفاذ العقود

727تصفية النشاط التجاري
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للتقرير  املنهجية  الطريقة  فإن   ،ً وأخيرا
معلومات  األعمال  منشأة  لدى  أن  تفترض 
استيفاؤها،  املطلوب  اإلجراءات  بشأن  كاملة 
وأنها ال تقوم بإضاعة الوقت عند استيفاء تلك 
استيفاء  فإن  العملي،  الواقع  وفي  اإلجراءات. 
تتوافر  لم  إذا  أطول  وقتاً  يستغرق  قد  ما  إجراء 
إذا  أو  الالزمة  املعلومات  األعمال  منشأة  لدى 
لم تكن قادرة على متابعة ذلك اإلجراء بصورة 
فورية. وفي املقابل، فإن منشأة األعمال قد تقرر 
غض الطرف عن بعض اإلجراءات املرهقة. ولكال 
في  ذكرها  الوارد  التأخير  فترات  فإن  السببني، 
أن  ميكن   2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير 
األعمال  منشآت  أصحاب  تصورات  عن  تختلف 
التي وردت في استقصاءات البنك الدولي املعنية 
األخرى  االستقصاءات  أو  األعمال  مبؤسسات 

.(perception surveys) للتصورات واآلراء

التغيرات التي طرأت على طريقة القياس
الطريقة  إدخال حتسينات على  العام  جرى هذا 
املوضوعات  أحد  إعداد  في  املتبعة  املنهجية 
ـ  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يغطيها  التي 
وهو احلصول على االئتمان، حيث مت إدخال ثالثة 
مؤشر  على  تأثيرها  اقتصر  رئيسية،  تغييرات 
إدخال  جرى  أوالً،  وهي:  القانونية،  احلقوق  قوة 
محددة  افتراضات  له  معيارية  حالة  سيناريو 

املؤشرات  مع  املؤشر  هذا  تصويب  أجل  من 
ثانياً،  األعمال.  أنشطة  ممارسة  لتقرير  األخرى 
الضمانات  على  حالياً  املؤشر  هذا  يركز  ال 
فحسب،  كاملعدات  املادية،  باملنقوالت  املتعلقة 
املستخدمة  الدوارة  املنقوالت  على  أيضاً  ولكن 
وازون.  املدينة  الذمم  كحسابات  كضمانات، 
وثالثاً، فإن هذا املؤشر لم يعد ينظر فيما إذا كان 
باقياً في مكانه خالل إجراء  إدارة املنشأة  جهاز 
 ،(reorganization procedure) التنظيم  إعادة 
إجراءات  تعتمد  التي  مالءمة  األكثر  والبلدان 
إعادة تنظيم مماثلة للفصل احلادي عشر اخلاص 
أو  التنظيم في قانون اإلفالس األمريكي  بإعادة 

إجراءات اإلصالح في أنظمة القوانني املدنية. 

وعمليات  بالبيانات  الصلة  ذات  التحديات 
التنقيح

واإلجراءات  القوانني  معظم  على  االطالع  ميكن 
تقرير  بيانات  إليها  تستند  التي  احلكومية 
التقرير  موقع  على  األعمال  أنشطة  ممارسة 
ويتم   .http://www.doingbusiness.org على: 
إصدار جميع استقصاءات العينات والتفاصيل 
هذا  على  التقرير  مؤشرات  إليها  تستند  التي 
املوقع. وميكن توجيه أية أسئلة بشأن الطريقة 
املتعلقة  والتحديات  التقرير  لهذا  املنهجية 
املوقع:  على  ”اطرح سؤاالً“  نافذة  عبر  بالبيانات 

.http://www.doingbusiness.org
ينشر تقرير ممارسة أنشطة األعمال 8900 
مؤشر سنوياً. وإلعداد تلك املؤشرات، فإن فريق 
بيانات  نقطة  ألف   52 من  أكثر  يقيس  التقرير 
مرجعية، تتاح جميعها على موقع التقرير على 
شبكة اإلنترنت. وميكن االطالع على السالسل 
املؤشرات  من  بكل  اخلاصة  للبيانات  الزمنية 
ً من السنة  والبلدان على املوقع اإللكتروني، بدءا
أو  املؤشر  هذا  إدراج  فيها  جرى  التي  األولى 
البلد في التقرير. وإلتاحة سلسلة زمنية قابلة 
حساب  كذلك  يتم  البحث،  ألغراض  للمقارنة 
مجموعة البيانات بشكل عكسي لألخذ بعني 
االعتبار التغييرات في املنهجية، وأية تنقيحات 
في البيانات نتيجة للتصحيحات. ويتيح املوقع 
األصلية  البيانات  مجموعات  كافة  اإللكتروني 
األساسية.  املعلومات  أوراق  في  املستخدمة 
ممارسة  تقرير  بني  التصحيح  معدل  وكان 
أنشطة  ممارسة  وتقرير   2008 األعمال  أنشطة 

األعمال 2009 في حدود 6 في املائة. 

بدء النشاط التجاري

جميع  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يسجل 
منشأة  صاحب  من  رسمياً  املطلوبة  اإلجراءات 
األعمال لبدء نشاط صناعي أو جتاري وتشغيله. 
كافة  استخراج  اإلجراءات  هذه  وتتضمن 
أية  واستيفاء  الالزمة،  والتصاريح  التراخيص 
إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوب تسجيلها 
لدى األجهزة اتصة تتعلق بالشركة واملوظفني 

(اجلدول 2-12).
وبعد دراسة القوانني واإلجراءات احلكومية، 
دخول  بشأن  للجمهور  املتوفرة  واملعلومات 
منشآت األعمال إلى األسواق، يتم إعداد قائمة 
استيفاؤها،  املطلوب  باإلجراءات  تفصيلية 
من  لكل  لالمتثال  الالزمني  والتكلفة  والوقت 
باإلضافة  العادية،  الظروف  في  اإلجراءات  هذه 
إلى شروط احلد األدنى من رأس املال املدفوع. ومن 
، يقوم احملامون احملليون واملسؤولون احلكوميون  ثمّ
املعنيون بتأسيس الشركات باستيفاء البيانات 

املطلوبة والتحقق من دقتها.
بشأن  معلومات  جمع  أيضاً  يجري  كما 
إذا  ما  وبشأن  اإلجراءات،  استيفاء  تسلسل 
واحد.  وقت  في  إجراءات  استيفاء  ممكناً  كان 
مطلوبة  معلومات  أية  تكون  أن  املُفترض  ومن 
الهيئات  تعمل  وأن  ويسر،  بسهولة  متاحة 
واملصالح املعنية بعملية بدء النشاط التجاري 
إداري.  خلل  دون  من  بكفاءة  املنشأة  وتأسيس 
فيستمر  احملليني،  اخلبراء  إجابات  اختلفت  وإذا 
االستعالم واالستيضاح حتى يتم احلصول على 

بيانات متوافقة.
ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما 
بني مختلف البلدان، يجري طرح عدة افتراضات 

سمات االقتصاد
متوسط الدخل القومي للفرد

 2009 األعمال  أنشطة  تقرير ممارسة  يتناول 
القومي  الدخل  مبتوسط  اخلاصة  البيانات 
مطبوعة  في  الواردة   2007 لعام  للفرد 
الصادرة   2008 العاملية  التنمية  مؤشرات 
الدخل  احتساب  ويتم  الدولي.  البنك  عن 
باستخدام طريقة األطلس (بالقيمة احلالية 
مبؤشرات  يتعلق  وفيما  األمريكي).  للدوالر 
مئوية  كنسبة  عنها  املُعبر  التكلفة 
فإن  للفرد،  القومي  الدخل  متوسط  من 
القومي  الدخل  إجمالي  يستخدم  التقرير 
احمللية  العملة  بوحدات  قوماً  مُ  2007 لعام 
عن  بيانات  تتوافر  ولم  مشترك.  كقاسم 
الدولي  البنك  من  القومي  الدخل  إجمالي 
وبورتو  والبحرين،  البهاما،  جزر  من:  لكل 
املتحدة.  العربية  واإلمارات  وقطر،  ريكو، 
البيانات  استخدام  جرى  احلاالت،  تلك  وفي 
الناجت  إجمالي  من  الفرد  بنصيب  اخلاصة 
ومعدالت  القومي  الناجت  إجمالي  أو  احمللي 
آفاق  تقرير  بيانات  قاعدة  في  الواردة  النمو 
النقد  صندوق  عن  الصادر  العاملي  االقتصاد 
أبحاث  لشعبة  القطرية  واملوجزات  الدولي، 
وبيانات   ،2008 لعام  اإليكونوميست  مجلة 

املوجزات القطرية الصادرة عن وزارة اخلارجية 
األمريكية. 

المنطقة وفئة الدخل 
األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يستخدم 
الدخل  وفئات  املناطق  حسب  التصنيفات 
االطالع  ميكن  والتي  الدولي،  بالبنك  اخلاصة 
http:// التالي:  اإللكتروني  املوقع  عليها على 

 www.worldbank.org/data/countryclass
يشير  التقرير،  هذا  من  عدة  مواضع  وفي 
مصطلح البلدان الغنية إلى شريحة البلدان 
مصطلح  يشير  بينما  الدخل،  املرتفعة 
الشريحة  إلى  الدخل  املتوسطة  البلدان 
الدخل،  املتوسطة  البلدان  من  العليا 
إلى  الفقيرة  البلدان  مصطلح  يشير  كما 
الدخل  املتوسطة  للبلدان  الدنيا  الشريحة 

وشريحة البلدان املنخفضة الدخل. 

السكان 
 2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يتناول 
 2007 عام  منتصف  في  السكان  إحصاءات 
حسبما وردت في مطبوعة مؤشرات التنمية 

العاملية 2008. 
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حول منشأة األعمال واإلجراءات املعمول بها.

افتراضات حول منشأة األعمال
يُفترض في منشأة األعمال ما يلي:

• أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة. وإذا 
الشركات  من  شكل  من  أكثر  هناك  كان 
ذات املسؤولية احملدودة في البلد املعني، يتم 
الشركات  بني  شيوعاً  األشكال  أكثر  اختيار 
بشأن  معلومات  على  احلصول  ويتم  احمللية. 
أكثر أشكال الشركات ذات املسؤولية احملدودة 
أو  الشركات  تأسيس  محاميي  من  شيوعاً 

مكتب اإلحصاء.
• أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة جتارية في 

البلد املعني.
أن تكون مملوكة بالكامل (100•  %) من مواطنني 
من  ليس  أفراد،  خمسة  وميتلكها  محليني، 

بينهم شخصية اعتبارية.
التأسيس  عند  االبتدائي  مالها  رأس  يبلغ  • أن 
عشرة أمثال متوسط الدخل القومي للفرد 

.ً في نهاية عام 2007، ويكون مدفوعاً نقدا
عامة،  جتارية  أو  صناعية  أنشطة  تزاول  • أن 
بيعها  أو  خدمات  أو  منتجات  إنتاج  مثل 
متعلقة  بأنشطة  تقوم  وأال  للجمهور. 
منتجات  في  تتعامل  وأال  اخلارجية،  بالتجارة 
تخضع لنظام ضريبي خاص، مثل املشروبات 
عمليات  تستخدم  وأال  التبغ.  أو  الكحولية 

إنتاجية تؤدي إلى تلوث شديد.
ومكاتب  جتارية  ملبان  مستأجرة  تكون  • أن 

إدارية، وأال تكون مالكة ألية أصول عقارية.
حوافز  من  لالستفادة  مؤهلة  تكون  • أال 

استثمارية أو أية مزايا خاصة.
موظفني    •10 عن  يقل  ال  ما  لديها  يعمل  أن 
وما يصل إلى 50 موظفاً بعد شهر واحد من 

بدء عملها، وأن يكون جميعهم من مواطني 
هذا البلد.

• لديها رقم أعمال يبلغ على األقل مائة مثل 
متوسط الدخل القومي للفرد.

• أال يقل عدد صفحات عقد تأسيس الشركة 
عن 10 صفحات.

اإلجراءات
مؤسسي  بني  تعامل  أي  بأنه  يعرّف  اإلجراء 
املثال،  سبيل  (على  خارجية  وأطراف  الشركة 
أو  املراجعون،  أو  احملامون،  أو  احلكومية،  األجهزة 
والتوثيق).  العقاري  الشهر  مصلحة  موظفو 
الشركة  مؤسسي  بني  التعامالت  تعتبر  وال 
إجراءات.  مبثابة  املوظفني  وبني  مسؤوليها  أو 
كذلك، تُعتبر اإلجراءات التي ينبغي إمتامها في 
ـ  مختلفة  مكاتب  في  ولكن  ـ  نفسه  املبنى 
إجراءات منفصلة. وإذا كان على املؤسسني زيارة 
املكتب ذاته عدة مرات من أجل استيفاء إجراءات 
مرة  كل  احتساب  يجري  مختلفة،  مسلسلة 
يستوفي  أن  املُفترض  ومن  منفصل.  بشكل 
أي  دون  بأنفسهم،  اإلجراءات  املؤسسون جميع 
أو محامني،  أو محاسبني،  أو ميسرين،  وسطاء، 
وإذا  الطرف.  ذلك  وجود  القانون  يقتض  لم  ما 
اقتضت اإلجراءات االستعانة بخدمات مهنيني، 
فإن هذه اإلجراءات التي يقوم بها هؤالء املهنيون 
منفصلة.  إجراءات  تكون  الشركة  حلساب 
بشكل  إلكتروني  إجراء  كل  احتساب  يجري 
إجراءين  استيفاء  ميكن  كان  وإذا  منفصل. 
خالل  من  ولكن  نفسه  اإلنترنت  موقع  على 
على  احتسابهما  يتم  منفصلتني،  عمليتني 

أنهما إجراءين. 
السابقة  اإلجراءات  جميع  تسجيل  ويتم 
من  رسمياً  واملطلوبة  للتأسيس  والالحقة 
نشاطه  ميارس  حتى  األعمال  منشأة  صاحب 

وفق األصول املعمول بها.
املطلوبة  اإلجراءات  أيضاً  ذلك  ويشمل 
الهيئات  مع  الرسمية  املعامالت  أو  للمراسالت 
إذا  املثال،  سبيل  فعلى  العامة.  واملصالح 
املستندات  على  مطلوباً  الشركة  ختم  كان 
احلصول  يُعتبر  الضريبية،  الرسمية، كاإلقرارات 
شركة  أية  على  تعني  إذا  وباملثل،  إجراء.  عليه 
لدى  التسجيل  قبل  مصرفي  حساب  فتح 
ضريبة  أو  املبيعات  على  الضرائب  مصلحة 
القيمة املضافة، يتم إدراج هذه العملية كإجراء. 
إذا  وال تؤخذ اإلجراءات اتصرة في احلسبان إال 
وأن  قانونية،  تكون  أن  معايير:   4 فيها  توافرت 
تستخدمها  وأن  الناس،  لعموم  متاحة  تكون 
حدوث  إلى  جتنبها  يؤدي  وأن  الشركات،  أغلبية 

تأخيرات كبيرة.
من  املطلوبة  اإلجراءات  تناول  فقط  يتم 
اإلجراءات  وتُستبعد  األعمال.  منشآت  جميع 
ال  املثال،  سبيل  على  معينة.  بصناعة  اخلاصة 
إدراج إجراءات االمتثال للقوانني واإلجراءات  يتم 
على  تسري  كانت  إذا  إال  البيئية  احلكومية 
أنشطة  تزاول  التي  األعمال  منشآت  جميع 
جتارية أو صناعية عامة. وال يتم إدراج اإلجراءات 
بخدمات  لتوصيلها  الشركة  بها  تقوم  التي 
والصرف  الطبيعي،  والغاز  واملياه،  الكهرباء، 

الصحي، والتخلص من النفايات.

الوقت
(وليس  التقوميية  باأليام  الزمنية  املدة  تسجل 
متوسط  املقياس  هذا  ويحسب  العمل).  أيام 
تأسيس  محامو  يرى  التي  الزمنية  املدة 
اإلجراءات  أحد  الستيفاء  ضرورتها  الشركات 
واملصالح  الهيئات  مع  املتابعة  من  قدر  بأقل 
ويُفترض  إضافية.  تكاليف  أية  ودون  احلكومية، 
واحد.  يوم  إجراء هو  أقل وقت الستيفاء كل  أن 
إجراء  من  بأكثر  القيام  إمكانية  من  وبالرغم 
بدء  املمكن  غير  من  أنه  إال  نفسه،  الوقت  في 
أن  (مبعنى  نفسه  اليوم  في  اإلجراءات  هذه 
اإلجراءات املتزامنة تبدأ في أيام متتالية). ويُعتبر 
على  الشركة  حصول  مبجرد  مستوفياً  اإلجراء 
املستند النهائي ذي الصلة، كشهادة تسجيل 
الشركة أو الرقم الضريبي. وإذا كان من املمكن 
تكلفة  مقابل  اإلجراءات  أحد  استيفاء  تسريع 
ويُفترض  األسرع.  اإلجراء  اختيار  يتم  إضافية، 
وقت  أي  يضيع  ال  األعمال  منشأة  صاحب  أن 
ويلتزم باستيفاء كل إجراءٍ متبقٍ بدون تأخير. مع 
مالحظة أن الوقت الذي ميضيه صاحب منشأة 
بعني  يُؤخذ  ال  املعلومات  جمع  في  األعمال 
البداية  منذ  علم  على  أنه  يُفترض  إذ  االعتبار. 
املنظمة  احلكومية  واإلجراءات  القوانني  بجميع 
أي  يُجر  لم  لكنه  وتسلسلها،  التجاري،  لبدء 

اتصال سابق مع أي من املسؤولني.

2-12 اجلدول 

ماذا يقيس مؤشر بدء النشاط التجاري؟
اإلجراءات القانونية الالزمة لتأسيس شركة وتشغيلها (العدد)

• إجراءات سابقة للتسجيل (مثالً، التحقق من عدم التباس اسم الشركة أو حجزه، والشهر العقاري والتوثيق)

• التسجيل في أكبر مدينة جتارية في البلد املعني

• إجراءات الحقة للتسجيل (مثالً، تسجيل الضمان االجتماعي، وختم الشركة)

املدة الزمنية الالزمة الستيفاء كل إجراء (أيام تقوميية)

• ال تشمل الوقت املستغرق في جمع املعلومات

• كل إجراء يبدأ في يوم منفصل

• يُعتبر اإلجراء مستوفياً مبجرد تسلم املستند النهائي

• لم يوجد أي اتصال سابق مع املسؤولني

التكلفة الالزمة الستيفاء كل إجراء (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

• إدراج التكاليف الرسمية فقط، وعدم إدراج الرشاوى

• ال توجد أتعاب مهنية ما لم يقتض القانون تلك اخلدمات

احلد األدنى املدفوع من رأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

• إيداع ذلك املبلغ لدى أحد البنوك أو مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قبل بدء عملية التسجيل

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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التكلفة
متوسط  من  مئوية  كنسبة  التكلفة  حتسب 
الدخل القومي للفرد في البلد املعني. وتشمل 
والرسوم  الرسمية  الرسوم  جميع  التكلفة 
إذا  املهنية  أو  القانونية  باخلدمات  املتعلقة 
يتم  كما  القانون.  مبوجب  مطلوباً  ذلك  كان 
الشركة  دفاتر  بشراء  اخلاصة  الرسوم  إدراج 
والتصديق القانوني عليها إذا كان ذلك مطلوباً 
نصوص  استخدام  ويجري  القانون.  مبوجب 
واإلجراءات  التجاري  والقانون  الشركات،  قانون 
الرسوم  وجداول  بهما،  اخلاصة  احلكومية 
وفي  التكاليف.  الحتساب  مصادر  بوصفها 
استخدام  يتم  الرسوم،  جداول  فر  توّ عدم  حال 
باعتباره  املعني  احلكومي  املوظف  تقديرات 
فر تقديرات املوظف  ً رسمياً. وعند عدم توّ مصدرا
احلكومي املعني، يتم استخدام تقديرات احملامني 
قدم  وإذا  الشركات.  تأسيس  في  املتخصصني 
عدة محامني تقديرات مختلفة، يُؤخذ مبتوسط 
تُستبعد  احلاالت،  كل  وفي  التقديرات.  هذه 

الرّشاوى من التكلفة.

الحد األدنى المدفوع من رأس المال
يشير شرط احلد األدنى املدفوع من رأس املال إلى 
الذي يتعني على صاحب منشأة األعمال  املبلغ 
أن يودعه لدى البنك أو مصلحة الشهر العقاري 
تصل  وملدة  التسجيل،  إجراءات  قبل  والتوثيق 
كنسبة  ويُسجل  التأسيس،  بعد  أشهر   3 إلى 
في  للفرد  القومي  الدخل  متوسط  من  مئوية 
العادة  في  املبلغ  هذا  حتديد  ويرد  املعني.  البلد 
في القانون التجاري أو قانون الشركات. وتعمل 
بلدان كثيرة بهذا الشرط، إال أنها تتيح ملنشآت 
املال  رأس  من  فقط  جزء  دفع  إمكانية  األعمال 
قبل التسجيل، على أن تدفع اجلزء املتبقي بعد 
العام األول من بدء النشاط. ففي يونيو/حزيران 
رأس  من  املدفوع  األدنى  احلد  شرط  كان   ،2008
املال للشركات ذات املسؤولية احملدودة في أملانيا، 
على سبيل املثال، يبلغ 25 ألف يورو، يُدفع منه 
على األقل 12500 يورو قبل التسجيل. ولذا، فإن 
احلد األدنى لرأس املال املدفوع املسجل في أملانيا 
يكون 12500 يورو أو 42.2 في املائة من متوسط 
شرط  كان  صربيا،  وفي  للفرد.  القومي  الدخل 
احلد األدنى من رأس املال 500 يورو، وكان يُشترط 
فإن  وعليه،  التسجيل.  قبل  فقط  نصفه  دفع 
في  املسجل  املدفوع  املال  لرأس  األدنى  احلد 
صربيا يكون 250 يورو أو 7 في املائة من متوسط 

الدخل القومي للفرد. 

اخلاصة  البيانات  تفاصيل  على  االطالع  ميكن 
http://www. :مبؤشر إنفاذ العقود لكل بلد على

الطريقة  هذه  أُعدت   .doingbusiness.org
ويجري   (2002) وآخرين   Djankov في  املنهجية 
طفيفة  تعديالت  إدخال  مع  هنا  اعتمادها 

عليها. 

استخراج تراخيص البناء 

جميع  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يسجل 
اإلجراءات التي يلزم منشأة األعمال استيفاؤها 
معياري.  مستودع  لبناء  التشييد  قطاع  في 
وتشمل تلك اإلجراءات تقدمي جميع املستندات 
املثال،  سبيل  (على  املعني  باملشروع  املتعلقة 
إلى  املوقع)  وخرائط  البناء  وتصاميم  خطط 
األجهزة اتصة؛ واحلصول على كافة املوافقات 
الالزمة؛  والشهادات  والتصاريح  والتراخيص 
واستيفاء جميع اإلشعارات املطلوبة؛ باإلضافة 
ويسجل  الضرورية.  املعاينات  إمتام عمليات  إلى 
اإلجراءات  أيضاً  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير 
والصرف  واملياه  الكهرباء  بتوصيل  املتعلقة 
كذلك  ويتم  األرضي.  الهاتف  وخط  الصحي 
لتسجيل  الالزمة  اإلجراءات  جميع  احتساب 
أو  كضمانة  استخدامها  ميكن  حتى  امللكية 
(اجلدول  آخر  كيان  إلى  امللكية  نقل  ألغراض 
عملية  املستخدم  االستقصاء  ويقسم   .(3-12
ويحسب  إجراءات منفصلة،  إلى  املستودع  بناء 
إجراء  كل  الستيفاء  الالزمني  والتكلفة  الوقت 

عملياً في الظروف العادية.
في  خبراء  من  املعلومات  جمع  يجري 
ذلك:  ويشمل  البناء،  تراخيص  استخراج  مجال 
مجال  في  متخصصني  ومحامني  معماريني، 
تقدمي  وجهات  اإلنشاءات،  وشركات  اإلنشاءات، 
معنيني  عموميني  وموظفني  املرافق،  خدمات 
في  مبا  بالبناء،  اخلاصة  احلكومية  باإلجراءات 
املعاينات.  وإجراء  املوافقات  استصدار  ذلك 
البيانات قابلة للمقارنة فيما بني  ولكي تصبح 
مختلف البلدان، يجري استخدام عدة افتراضات 
املستودع،  بناء  ومشروع  األعمال،  منشأة  حول 

وتوصيالت املرافق.

افتراضات حول شركة البناء

:(BuildCo شركة) يُفترض في منشأة األعمال
• أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة.

• أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة جتارية في 
البلد املعني.

ملواطنني   (%  •100) بالكامل  مملوكة  تكون  أن   
محليني من القطاع اخلاص.

• ميتلكها خمسة أشخاص، ليست من بينهم 
شخصية اعتبارية.

• أن تكون حاصلة على ترخيص وشهادة تأمني 
كبناء  بناء،  مشروعات  لتنفذ  تام  بشكل 

املستودعات.
إلى  باإلضافة  معمارياً،    •60 بها  يعمل  أن 
موظفني آخرين، جميعهم مواطنون محليون 
الضرورية  واملهنية  الفنية  اخلبرة  لديهم 
للحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة 

للعمل في صناعة البناء.
واحد على  لديها مهندس معماري  يكون  • أن 
األقل لديه رخصة مزاولة النشاط ومسجلُ 

لدى رابطة املعماريني احمللية.
• أن تكون قد سددت جميع الضرائب 

املستحقة عليها، واشتركت في التأمينات 
السارية على جميع أنشطة أعمالها 

بشكل عام (على سبيل املثال، التأمني ضد 
وقوع حوادث عرضية لعمال البناء، وتأمني 

املسؤولية قبل الغير).
املستودع  بناء  يتم  التي  األرض  متلك  • أن 

عليها.

افتراضات حول بناء المستودع 
يُفترض في هذا املستودع:

العامة،  التخزين  ألنشطة  يُستخدم  • أن 
وأال  املكتبية.  األدوات  أو  الكتب  كتخزين 
يُستخدم لتخزين أية سلع تستوجب ظروفاً 
أو  الكيميائية  املواد  أو  كاألطعمة  خاصة، 

الصيدالنية.

3-12 اجلدول 

ماذا يقيس مؤشر استخراج تراخيص البناء؟ 
اإلجراءات القانونية الالزمة لبناء مستودع (عدد اإلجراءات)

• تقدمي جميع املستندات ذات الصلة واحلصول على كافة املوافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة

• استيفاء كافة اإلشعارات املطلوبة، وإمتام عمليات املعاينات الضرورية

• احلصول على توصيالت املرافق املتعلقة بالكهرباء واملياه والصرف الصحي والهاتف األرضي

• تسجيل املستودع بعد إمتام بنائه (إذا كان ذلك مطلوباً الستخدامه كضمانة عينية أو ألغراض نقل ملكيته) 

املدة الزمنية الالزمة الستيفاء كل إجراء (أيام تقوميية)

• ال تشمل الوقت املستغرق في جمع املعلومات

• كل إجراء يبدأ في يوم منفصل

• يُعتبر اإلجراء مستوفياً مبجرد تسلم املستند النهائي

• لم يوجد أي اتصال سابق مع املسؤولني

التكلفة الالزمة الستيفاء كل إجراء (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

• إدراج التكاليف الرسمية فقط، وعدم إدراج الرشاوى

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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وإجمالي  األرض،  فوق  طابقني  من  يتألف  • أن 
قدم  ألف   14) مربع  متر   1300.6 مساحته 
مربع). ويبلغ ارتفاع كل طابق 3 أمتار (9 أقدام 

و10 بوصات). 
• وأن يكون لديه طريق وصول ويقع في ضاحية 
البلد  في  جتارية  مدينة  أكبر  ضواحي  من 
املعني (أي على أطراف تلك املدينة لكن في 

حدودها الرسمية). 
أو صناعية  • وأال يوجد في منطقة اقتصادية 
ذات طبيعة خاصة. ويتم استيفاء اشتراطات 
باملستودعات  اخلاصة  والتحديد  التنظيم 
فيها  توجد  منطقة  في  البناء  طريق  عن 

مستودعات مماثلة. 
  •929 مساحتها  أرض  قطعة  على  يوجد  أن 
ومملوكة  مربع)،  قدم  آالف   10) مربعاً   ً مترا
بشكل كامل لشركة (BuildCo)، ومسجلة 
العقاري  السجل  في  صحيحاً  تسجيالً 

والعيني. 
على  تكن  لم  (حيث   ً جديدا بناءً  يكون  • أن 

األرض أية أبنية سابقة). 
• أن تكون الشركة املعنية قد أعدت اططات 
املعمارية والفنية بواسطة مهندس معماري 

مصرح له مبزاولة النشاط. 
• أن يشمل جميع التجهيزات واملعدات الفنية 

الالزمة لتشغيله بشكل كامل.
أسبوعاً    •30 البناء  مرحلة  إجناز  يستغرق  أن 
(غير شاملة كافة عمليات التأخير الناجمة 

عن املتطلبات اإلدارية واإلجرائية).

افتراضات حول توصيالت المرافق
توصيلة الكهرباء: 

أن يكون طولها في حدود 10 أمتار (32•  قدماً و 
10 بوصات) من شبكة الكهرباء الرئيسية. 

األطوار  وثالثية  ذات جهد متوسط،  • أن تكون 
(phase-3) بأربعة أسالك (wire Y-4)، بقدرة 
140 كيلو فولت أمبير. وتتوافر خدمة اجلهد 

الثالثي األطوار في منطقة البناء. 
• أن يتم توصيل التيار الكهربائي من خالل خط 
علوي ما لم تكن هذه اخلدمة غير متوفرة في 

املنطقة التي يقع فيها املستودع. 
يقتض  لم  ما  بسيط  مأخذ  من  تتكون  • أن 
(محول)  خاصة  فرعية  محطة  تركيب  األمر 

أو مد خط من الشبكة. 
كهربائي  قياس  عداد  تركيب  تتطلب  • أن 

واحد. 
فني   BuildCo شركة  لدى  يتوافر  أن  يفترض 
الستكمال  العمل  فريق  في  مرخص  كهربائي 
في  الداخلية  األسالك  توصيالت  تركيب 

املستودع. 

توصيلة املياه والصرف الصحي:

أن يكون طولها في حدود 10 أمتار (32•  قدماً 
و 10 بوصات) من مصدر مياه أو نقطة صرف 

صحي قائمة. 
احلريق؛  من  الوقاية  ألغراض  املياه  تتطلب  • أال 
حريق  إطفاء  نظام  استخدام  سيتم  حيث 
القانون  كان  وإذا  ذلك.  من  بدالً  جاف)  (نظام 
يقتضي وجود نظام جاف للوقاية من احلريق، 
املبني  املياه  على  الطلب  أن  املفترض  من 
للوقاية  املطلوبة  املياه  أيضاً  يغطي  أدناه 

من احلريق. 
 ً لترا   •662 املياه  استخدام  متوسط  يبلغ  أن 
مياه  تدفق  ومتوسط  يومياً،  غالوناً)   175)

ً (150 غالوناً) يومياً.  الصرف 568 لترا
  •350) ً أن تبلغ ذروة استخدام املياه 1325 لترا
 ً غالوناً) يومياً، وتدفق مياه الصرف 1136 لترا

(300 غالون) يومياً. 
• أن يتوافر مستوى ثابت من الطلب على املياه 

وتدفقات مياه الصرف طوال السنة. 

توصيلة الهاتف: 
أن يكون طولها في حدود 10 أمتار (32•  قدماً و 

10 بوصات) من شبكة الهاتف الرئيسية. 
• أن تكون عبارة عن خط هاتف أرضي ثابت. 

اإلجراءات
مديري  أو  موظفي  بني  تعامل  أي  هو  اإلجراء 
الشركة مع أطراف خارجية تشمل على سبيل 
الشهر  ومصلحة  احلكومية،  األجهزة  املثال: 
العيني،  السجل  ومكتب  والتوثيق،  العقاري 
املرافق، واملفتشني  العقاري، وشركات  والسجل 
واخلبراء  واخلاص،  العام  القطاعني  من  املعنيني 
التابعني  واملهندسني  املعماريني  غير  الفنيني 
بني  فيما  التعامالت  إلى  يُنظر  وال  للشركة. 
موظفي الشركة، كإعداد مخططات املستودع 
على  الشركة،  موظفو  يجريها  التي  واملعاينات 
إدراج  ويتم  احملسوبة.  اإلجراءات  بني  من  أنها 
لتوصيلها  الشركة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات 
الصحي،  والصرف  واملياه،  الكهرباء،  بخدمات 
اإلجراءات  جميع  احتساب  ويجب  والهاتف. 
حتى  املستودع،  لبناء  عملياً  أو  قانوناً  املطلوبة 

وإن كان ميكن تفاديها في حاالت استثنائية.

الوقت
(وليس  التقوميية  باأليام  الزمنية  املدة  تسجل 
متوسط  املقياس  هذا  ويحسب  العمل).  أيام 
يراها اخلبراء احملليون ضرورية  التي  الزمنية  املدة 
الستيفاء أحد اإلجراءات عملياً. ويُفترض أن أقل 
وقت الستيفاء كل إجراء هو يوم واحد. وبالرغم 
الوقت  في  إجراء  من  بأكثر  القيام  إمكانية  من 
نفسه، إال أنه من غير املمكن بدء هذه اإلجراءات 
املتزامنة  اإلجراءات  أن  (مبعنى  نفسه  اليوم  في 
املُمكن  من  كان  وإذا  متتالية).  أيام  في  تبدأ 

تعجيل استيفاء إجراء ما بشكل قانوني نظير 
األسرع.  اإلجراء  اختيار  يتم  إضافية،  تكلفة 
وقت  أي  تضيع  ال   BuildCo شركة  أن  ويُفترض 
وتلتزم باستيفاء كل إجراءٍ متبقٍ بدون تأخير. وال 
 BuildCo يُلتفت إلى الوقت الذي متضيه شركة
في جمع املعلومات. ألن من املُفترض أنها على 
املنظمة  االشتراطات  بجميع  البداية  من  دراية 

للبناء، وتسلسلها.

التكلفة
متوسط  من  مئوية  كنسبة  التكلفة  حتسب 
املعني. وال يتم  البلد  القومي للفرد في  الدخل 
إدراج إال التكاليف الرسمية. كما يتم تسجيل 
اإلجراءات  الستيفاء  املصاحبة  الرسوم  جميع 
الضرورية لبناء مبنى املستودع بشكل قانوني، 
للحصول  املرافقة  اإلجراءات  تلك  ذلك  في  مبا 
على املوافقات على استخدام األرض، والتصاريح 
املتعلقة بالتصاميم السابقة ألعمال اإلنشاء؛ 
وبعد  وأثناء  قبل  املعاينة  عمليات  واستقبال 
وتسجيل  املرافق؛  وتوصيل  اإلنشاء؛  أعمال 
ملكية املستودع. ويتم أيضاً تسجيل الضرائب 
بناء  مشروع  الستكمال  الالزمة  املتكررة  غير 
البناء  قانون  استخدام  ويجري  املستودع. 
واستقاء املعلومات من اخلبراء احملليني، واإلجراءات 
احلكومية ذات الصلة، وجداول الرسوم بوصفها 
مصادر الحتساب التكاليف. وفي حالة احلصول 
على تقديرات مختلفة من العديد من الشركاء 

احملليني، يُستخدم متوسط هذه التقديرات.

اخلاصة  البيانات  تفاصيل  على  االطالع  ميكن 
مبؤشر استخراج تراخيص البناء لكل بلد على: 

http://www.doingbusiness.org

توظيف العاملني

القوانني  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يقيس 
وعلى  للعمل،  املنظمة  احلكومية  واإلجراءات 
وجه التحديد ما يتعلق منها بتوظيف العاملني 
ساعات  صرامة  ومدى  اخلدمة  من  وفصلهم 

العمل. 
بعض  إدخال  جرى   ،2007 عام  وفي 
املنهجية  بني  االتساق  لتحقيق  التحسينات 
واتفاقيات  العاملني  توظيف  مبؤشرات  اخلاصة 
ال  بأنه  علماً   .(ILO) الدولية  العمل  منظمة 
العمل  منظمة  اتفاقيات  من   4 سوى  توجد 
الدولية البالغ عددها 188 تغطي مجاالت يقوم 
وهي:  بقياسها،  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير 
إنهاء خدمة العاملني، والعمل في عطلة نهاية 
األجر،  مدفوعة  السنوية  واألجازة  األسبوع، 
لضمان  املنهجية  تعديل  وجرى  ليالً.  والعمل 
االتساق الكامل مع هذه االتفاقيات األربع. ومن 
تقدير  أعلى  على  يحصل  أن  ما  لبلد  املمكن 
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ويتقيد  العاملني،  توظيف  سهولة  مجال  في 
ذات  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  بجميع 
الصلة (وخاصة االتفاقيات األربع املتصلة بتقرير 
لبلد  أنه ال ميكن  إال  ـ  ممارسة أنشطة األعمال) 
ما احلصول على ترتيب أفضل في حال إخفاقه 

في التقيد بهذه االتفاقيات.
العمل  منظمة  اتفاقيات  تشمل  وال 
مبؤشرات  تتعلق  مجاالت  تغطي  التي  الدولية، 
العمل  معايير  جميع  العاملني،  توظيف 
األساسية املنبثقة عن منظمة العمل الدولية 
التفاوض  في  احلق  اتفاقيات   8 تغطي  حيث  ـ 
اجلماعي، وإلغاء العمل اجلبري (السخرة)، وإلغاء 
عمالة األطفال، واملعاملة املنصفة في ممارسات 
التوظيف. ويساند تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
املنبثقة عن منظمة  العمل األساسية  معايير 
معلومات  العام  هذا  ويشمل  الدولية،  العمل 
ممارسة  تقرير  يقوم  وال  عليها.  التصديق  عن 
التصديق  ترتيب  أو  بقياس  األعمال  أنشطة 
مدى  أو  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  على 

التقيد بها. 
وتستند البيانات اخلاصة بتوظيف العاملني 
تفصيلي  استقصائي  مسح  إلى  وفصلهم 
حول اللوائح والقواعد املنظمة للعمل قام بها 
وجرت  محليون.  عموميون  وموظفون  محامون 
املنظمة  واإلجراءات احلكومية  القوانني  مراجعة 
الثانوية  املصادر  بعض  إلى  باإلضافة  للعمل، 
لضمان دقة تلك البيانات. ولكي تصبح البيانات 
قابلة للمقارنة فيما بني مختلف البلدان، يجري 
ومنشأة  العامل  افتراضات حول  استخدام عدة 

األعمال.

افتراضات حول العامل

يُفترض في العامل:
عاماً،    •42 العمر  من  يبلغ   ً ذكرا يكون  أن 

ويشغل منصباً إدارياً غير تنفيذي بدوام تام.
الشركة  في  عاماً    •20 أمضى  قد  يكون  أن 

نفسها.
مزايا  إلى  باإلضافة  مرتب  على  يحصل  • أن 
تعادل متوسط األجر السائد في البلد املعني 

أثناء مدة خدمته.
• أن يكون مواطناً ينتمي لنفس العرق والديانة 

السائدين بني أغلبية سكان البلد.
في  جتارية  مدينة  أكبر  في  مقيماً  يكون  • أن 

البلد املعني.
ً في نقابة عمالية، ما لم تكن  • أال يكون عضوا

العضوية إجبارية.

افتراضات حول منشأة األعمال
يُفترض في منشأة األعمال ما يلي:

• أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة.

• أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة جتارية في 
البلد املعني.

أن تكون مملوكة بالكامل (100•  %) من مواطنني 
محليني.

الصناعة  قطاع  في  عملها  تزاول  • أن 
التحويلية.

أن يعمل بها 201•  موظفاً.
في  اجلماعية  املفاوضات  التفاقيات  • تخضع 
االتفاقيات  تلك  فيها  تغطي  التي  البلدان 
أكثر من نصف قطاع الصناعات التحويلية، 
بل وتسري حتى على الشركات التي ليست 

طرفاً فيها.
متنح  ال  إنها  إال  الئحة،  أو  قانون  بأي  • تلتزم 
العمال مزايا أكثر من املنصوص عليها مبوجب 
املفاوضات  اتفاقية  أو  اللوائح،  أو  القوانني، 

اجلماعية (إن كان معموالً بها).

مؤشر صرامة قوانين العمل
من  العمل“  قوانني  ”صرامة  مؤشر  يتكون 
مؤشر  هي:  فرعية  مؤشرات  ثالثة  متوسط 
صعوبة التعيني، ومؤشر صرامة ساعات العمل، 
(اجلدول  العمل  من  الفصل  صعوبة  ومؤشر 
من  الفرعية  املؤشرات  كل  وتتكون   .(4-12
بني  جميعاً  قيمها  وتتراوح  عديدة.  مكونات 
ارتفعت  أنه كلما  ”100“ مع مالحظة  و  ”صفر“ 
واإلجراءات  القوانني  صرامة  ازدادت  القيم، 

احلكومية املعنية.
يقيس مؤشر صعوبة التعيني ما يلي: (1) 
ما إذا كان يُحظر استخدام عقود محددة املدة 
(2) أقصى مدة  باالستمرارية،  في مهام تتسم 
احلد  ونسبة   (3) املدة:  احملددة  للعقود  مجمعة 
ألول  اجلديد  املوظف  أو  للمتدرب  لألجور  األدنى 

مرة إلى متوسط القيمة املضافة لكل عامل.4 
كان  إذا  واحدة“  ”نقطة  املعني  للبلد  وحتسب 
ً استخدام العقود احملددة املدة للمهام  محظورا
املعني  للبلد  ويحسب  باالستمرارية،  املتسمة 
استخدامها  املمكن  من  كان  إذا  ”صفر“  تقدير 
املعني  للبلد  أخرى. كما حتسب  أية مهمة  في 
مجمعة  مدة  أقصى  كانت  إذا  واحدة“  ”نقطة 
و”0.5  سنوات؛   3 من  أقل  املدة  احملددة  للعقود 
نقطة“ إذا كانت مدتها 3 سنوات فأكثر لكنها 
من  كان  إذا  ”صفر“  وتقدير  سنوات؛   5 من  أقل 
 ،ً املمكن أن تستمر خلمس سنوات فأكثر. وأخيرا
كانت  إذا  واحدة“  ”نقطة  املعني  للبلد  سب  حتُ
القيمة  إلى متوسط  األدنى لألجور  احلد  نسبة 
و”0.67  فأكثر؛   0.75 تبلغ  عامل  لكل  املضافة 
أو أكثر ولكنها   0.5 تبلغ  التي  نقطة“ للنسبة 
التي  للنسبة  نقطة“  و”0.33  0.75؛  من  أقل 
كما  0.50؛  عن  تقل  ولكنها  أكثر  أو   0.25 تبلغ 
النسبة  قلت  إذا  املعني  للبلد  ”صفر“  يُحسب 
الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  ففي   .0.25 عن 
العقود  استخدام  يُحظر  املثال،  سبيل  على 
باالستمرارية  املتسمة  للمهام  املدة  احملددة 
أقصى  استخدامها حلد  وميكن  واحدة)،  (نقطة 
احلد  نسبة  وتبلغ  نقطة).   0.5) سنوات   4 يبلغ 
املضافة  القيمة  إلى  لألجور  اإللزامي  األدنى 
لكل عامل 0.62 نقطة (0.67 نقطة). وبحساب 
إلى  املؤشر  وتقسيم  الثالث  القيم  متوسط 
الوسطى  أفريقيا  جمهورية  فإن  نقطة،   100

حتصل على 72 نقطة.
العمل“  ساعات  صرامة  مؤشر”  ويتألف 
من خمسة مكونات، هي: (1) ما إذا كانت هناك 
العمل  كان  إذا  ما   (2) ليالً؛  العمل  على  قيود 
(3) ما  به؛  في عطلة نهاية األسبوع مسموحاً 

4-12 اجلدول 

ماذا يقيس مؤشر توظيف العاملني؟
مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

• قابلية تطبيق العقود احملددة املدة واحلد األقصى لها 

•  احلد األدنى لألجور للمتدرب أو املوظف اجلديد ألول مرة 

مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)

• القيود على العمل ليالً وفي عطلة نهاية األسبوع

• احلد األقصى املسموح به لعدد األيام والساعات في أسبوع العمل، شامالً وقت العمل اإلضافي

• أيام األجازة السنوية املدفوعة األجر

مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0) 

• شروط اإلخطار واملوافقة اخلاصة بفصل عامل زائد عن حاجة العمل أو مجموعة من العمالة الزائدة عن حاجة العمل 

• االلتزام بالنقل أو إعادة التدريب وقواعد األولوية اخلاصة بالعمالة الزائدة وإعادة التعيني

مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

• املتوسط البسيط ملؤشرات صعوبة التعيني، وصرامة ساعات العمل، وصعوبة الفصل

تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

• اشتراطات اإلخطار ومكافآت نهاية اخلدمة والغرامات املستحقة عن فصل عامل زائد عن حاجة العمل، محسوبة في شكل 

أسابيع من الراتب

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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أيام  خمسة  من  يتكون  العمل  أسبوع  كان  إذا 
ونصف اليوم؛ (4) ما إذا كان من املمكن أن ميتد 
(شامالً  أكثر  أو  ساعة   50 إلى  العمل  أسبوع 
استجابة  سنوياً  شهرين  ملدة  اإلضافي)  الوقت 
كان  إذا  وما  و(5)  اإلنتاج؛  في  املوسمية  للزيادة 
يبلغ  األجر  املدفوعة  السنوية  اإلجازة  أيام  عدد 
21 يوماً أو أقل. وإذا كانت اإلجابة عن أي من هذه 
بالنفي، فتحسب للبلد املعني نقطة  األسئلة 
واحدة، وإال فيُحسب صفر. فعلى سبيل املثال، 
ً على العمل  تفرض اجلمهورية التشيكية قيودا
عطلة  في  العمل  وعلى  واحدة)،  (نقطة  ليالً 
جتيز  لكنها  واحدة)،  (نقطة  األسبوع  نهاية 
وجتيز  (صفر)،  أيام   6 إلى  العمل  أسبوع  امتداد 
خلمسني  األسبوع  في  العمل  ساعات  امتداد 
أن  وتقتضي  (صفر)،  شهرين  مدى  على  ساعة 
تكون األجازة املدفوعة األجر 20 يوم عمل (صفر). 
وبحساب متوسط النقاط وتقسيم املؤشر إلى 
على  التشيكية  اجلمهورية  نقطة، حتصل   100

40 نقطة على املؤشر النهائي.
ويتألف مؤشر صعوبة الفصل من العمل 
العمالة  كانت  إذا  ما   (1) هي:  مكونات،   8 من 
للمشروع  تعطى  ال  العمل  حاجة  عن  الزائدة 
ً لفصل العمال؛ (2) ما إذا كان على صاحب  مبررا
أو  مصلحة  أية  (مثل  الغير  يخطر  أن  العمل 
عن  زائد  عامل  أي  فصل  عند  حكومية)  هيئة 
حاجة العمل؛ (3) ما إذا كان على صاحب العمل 
عن   ً زائدا عامالً   25 فصل  عند  الغير  يخطر  أن 
حاجة العمل؛ (4) ما إذا كان على صاحب العمل 
خدمات  إلنهاء  الغير  موافقة  على  يحصل  أن 
عامل زائد عن حاجة العمل؛ (5) ما إذا كان على 
الغير  موافقة  على  يحصل  أن  العمل  صاحب 
العمل؛  حاجة  عن   ً زائدا عامالً   25 فصل  عند 
بأن  العمل  صاحب  يلزم  القانون  كان  إذا  ما   (6)
يأخذ في االعتبار خيارات إعادة التعيني أو إعادة 
التدريب قبل إنهاء عقود العمالة الزائدة؛ (7) ما 
العمالة  على  تسري  األولوية  قواعد  كانت  إذا 
كانت  إذا  ما  و(8)  العمل؛  حاجة  عن  الزائدة 
تعيني  إعادة  حالة  في  تسري  األولوية  قواعد 
اإلجابة  عند  األول،  للسؤال  وبالنسبة  العامل. 
دخل،  مستوى  أي  عند  للعمال  بالنسبة  بنعم 
سب للبلد 10 نقاط، ومن ثم ال تنطبق باقي  حتُ
السؤال  اإلجابة بنعم على  وإذا كانت  األسئلة. 
اإلجابة  وإذا كانت  للبلد نقطتان.  فتُحسب   (4)
عن أي من تلك األسئلة بنعم، فتحسب للبلد 
غير  اإلجابة  كانت  إذا  أما  واحدة،  نقطة  املعني 
ذلك فيُحسب صفرً. وبالنسبة للسؤالني رقمي 
يعطى   ،ً تقييدا الضوابط  أكثر  بوصفها   4 و   1

لهما وزن أكبر في إنشاء هذا املؤشر.
وفي تونس، على سبيل املثال، فإن العمالة 
ً وأساساً  الزائدة عن حاجة العمل تشكل مبررا
العمل  صاحب  على  ويتوجب  (صفر).  للفصل 

على  واحلصول  واحدة)،  (نقطة  الغير  إخطار 
زائد  (نقطتان) عند فصل عامل واحد  موافقته 
إخطار  عليه  يتوجب  كما  العمل،  حاجة  عن 
العمل  حاجة  عن  زائد  عامل  فصل  عند  الغير 
(نقطة  موافقته  واحلصول على  واحدة)  (نقطة 
 ً زائدا عامالً   25 تبلغ  مجموعة  لفصل  واحدة) 
عن حاجة العمل. ويوجب القانون إعادة التدريب 
الزائد  العامل  فصل  قبل  بديل  عمل  إيجاد  أو 
باألولوية  تتعلق  قواعد  وهناك  واحدة).  (نقطة 
وإعادة  واحدة)  (نقطة  العمل  من  الفصل  عند 
التعيني (نقطة واحدة). وعند جمع تلك النقاط 
املؤشر  فإن  نقطة،   100 إلى  املؤشر  وتقسيم 

النهائي يكون 80 نقطة.

تكلفة الفصل من العمل
العمل  من  الفصل  تكلفة  مؤشر  يقيس 
التكاليف املرتبطة باشتراطات اإلخطار املسبق 
املستحقة  والغرامات  اخلدمة  نهاية  ومكافآت 
والتي  العمل،  حاجة  عن  زائد  عامل  فصل  عن 
سب في شكل أسابيع من الراتب. فإذا كانت  حتُ
تكلفة الفصل من العمل 8 أسابيع أو أقل من 
يحصل  املعني  البلد  فإن  املعني،  العامل  راتب 
حساب  ألغراض  وذلك  ”صفر“،  تقدير  على 
ممارسة  لسهولة  الكلي  الترتيب  التصنيف 
أنشطة األعمال. أما إذا كانت التكلفة أكثر من 
الدرجة  فإن  املعني،  العامل  راتب  أسابيع من   8
يتم  ذلك،  وعلى  األسابيع.  عدد  تكون  احملسوبة 
تسجيل الشهر الواحد على أنه 4 أسابيع وثلث 
املثال،  سبيل  على  موريشيوس،  ففي  أسبوع. 
العامل  بإخطار  العمل  صاحب  القانون  يُلزم 
بقرار الفصل قبل 3 أشهر إذا كان ذلك العامل 
تعادل  بأن  يُلزمه  كما  العمل،  حاجة  عن   ً زائدا
 20 أمضى  لعامل  اخلدمة  نهاية  مكافأة  قيمة 
عاماً من اخلدمة لديه 5 أشهر من راتبه. ولذلك، 
صاحب  يفصل  ولكي  غرامات.  أية  تفرض  ال 
العمل عامالً، عليه أن يدفع في امل ما يعادل 

مرتب 35 أسبوعاً.

اخلاصة  البيانات  تفاصيل  على  االطالع  ميكن 
على:  بلد  لكل  العاملني  توظيف  مبؤشر 
هذه  أُعدت   .http://www.doingbusiness.org
 Botero and others في  املنهجية  الطريقة 
 (2004) ويجري اعتمادها هنا مع إدخال تعديالت 

طفيفة عليها.

تسجيل امللكية

األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يسجل 
عند  الضرورية  لإلجراءات  الكامل  التسلسل 
بشراء  (املشتري)  األعمال  منشآت  إحدى  قيام 
(البائع)،  أخرى  أعمال  منشأة  من  (أصل)  عقار 

ـ  اسمها  إلى  امللكية  سند  نقل  ثم  ومن 
العقار  استخدام  ميكنها  حتى  ـ  املشتري  أي 
وكضمانة  أعمالها،  أنشطة  لتوسيع  املشترى 
أو  جديدة،  قروض  على  حصولها  عند  عينية 
إذا اقتضى األمر  إلى منشأة أعمال أخرى  بيعه 
ذلك (اجلدول 12-5). وتبدأ هذه العملية باحلصول 
سند  من  كنسخة  الضرورية،  املستندات  على 
باملعاينة  والقيام  الضرورة،  عند  البائع  ملكية 
وتُعتبر هذه  األمر.  اقتضى  إذا  للجهالة  النافية 
للمشتري  ميكن  عندما  مستوفاة  املعاملة 
استخدام هذا العقار أو األصل كضمانة عينية 

للحصول على قرض مصرفي. 
مبوجب  مطلوب  ـ  إجراء  كل  إدراج  ويتم 
كانت  سواء  ـ  العملية  الضرورة  أو  القانون 
البائع  عاتق  على  تقع  استيفائه  مسؤولية 
ويقدم  عنهما.  ينوب  آخر  طرف  أو  املشترى  أو 
العقارية  امللكية  في  املتخصصون  احملامون 
والتوثيق،  العقاري  الشهر  مصلحة  وموظفو 
وموظفو السجل العيني احملليون معلومات عن 
اإلجراءات، وكذلك عن الوقت والتكلفة الالزمني 

الستيفاء كل منها. 
للمقارنة  قابلة  البيانات  تصبح  ولكي 
عدة  طرح  يجري  البلدان،  مختلف  بني  فيما 
والعقار  الصفقة،  تلك  أطراف  حول  افتراضات 

محل النظر، واإلجراءات املعمول بها.

افتراضات حول األطراف المعنية
يُفترض أن يكون الطرفان (البائع واملشتري):

• شركتني ذواتي مسؤولية محدودة.
في  جتارية  مدينة  أكبر  ضواحي  في  • تقعان 

البلد املعني.
من   (%  •100) بالكامل  مملوكتني  تكونان  أن 

مواطنني محليني من القطاع اخلاص.
أن يعمل لدى كل منهما 50•  موظفاً كلهم 

من املواطنني.
• تعمالن في أنشطة جتارية عامة.

افتراضات حول العقار
يُفترض في هذا العقار:

الدخل  50•  ضعف متوسط  قيمته  تعادل  أن 
القومي للفرد. وأن يعادل سعر البيع القيمة 

احلقيقية.
• أن يكون مملوكاً بالكامل للبائع.

• أال تكون عليه أية رهونات عقارية، ولم تتغير 
ملكيته طيلة السنوات العشر املاضية.

• أن يكون مسجالً في مكتب السجل العيني 
ألي  موضوعاً  وليس  كليهما،  أو  العقاري  أو 

نزاع حول امللكية.
• أن يكون مقاماً في منطقة جتارية في إحدى 
الضواحي ليس مطلوباً إعادة حتديد األراضي 

فيها.
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مساحة  وتبلغ  ومبنى.  أرض  من  يتكون  • أن 
(6 آالف قدم مربع)،  ً مربعاً  األرض 557.4 مترا
طابقني  من  مؤلف  مستودع  عليها  ومقام 
ً مربعاً (10 آالف قدم مربع).  مساحته 929 مترا
ويكون عمر املستودع 10 سنوات، وفي حالة 
بجميع  التقيد  إنشائه  في  رُعي  وقد  جيدة، 
معايير السالمة وقوانني البناء واالشتراطات 
القانونية األخرى. وسيتم نقل ملكية األرض 

واملبنى بشكل كامل.
إضافية  بناء  أعمال  أو  لتجديدات  يخضع  • أال 

بعد الشراء.
أو مصادر مياه طبيعية،  • ال توجد به أشجار، 
أي  من  تاريخية  آثار  أو  طبيعية،  أو محميات 

نوع.
توجد  وال  خاصة  أغراض  في  يُستخدم  • أال 
تصاريح  باستخراج  تقضي  اشتراطات 
أو  سكنية،  أغراض  في  الستخدامه  خاصة 
للتجهيزات الصناعية، أو تخزين النفايات، أو 

أنواع معينة من األنشطة الزراعية.
كانوا  (سواء  الشاغلني  من  خالياً  يكون  • أن 
قانوني)  غير  أو  قانوني  بشكل  يشغلونه 
وليست ألي طرف آخر مصلحة قانونية فيه.

اإلجراءات
الشركة  بني  تعامل  أي  أنه  على  اإلجراء  يُعرف 
كان  (إذا  وكالئهما  أو  البائعة،  أو  املشترية، 
ذلك  يكون  أن  أو  وكيل  وجود  يشترط  القانون 
عملياً)، مع أطراف خارجية، من ضمنها الهيئات 
وموظفو  واملفتشون،  احلكومية،  واملصالح 
واحملامون.  والتوثيق،  العقاري  الشهر  مصلحة 
في  املسؤولني  كبار  بني  التعامالت  تُعتبر  وال 
ويتم  منفصلة.  إجراءات  واملوظفني  الشركة 
أو  قانوناً  املطلوبة  اإلجراءات  جميع  تسجيل 
عملياً لتسجيل ملكية العقار، حتى وإن كان من 
املمكن تفاديها في حاالت استثنائية. ويُفترض 
اإلجراءات  أسرع  املشترية  الشركة  تتبع  أن 
أغلبية  تستخدمها  والتي  املتاحة  القانونية 
الشركة  أن  من  الرغم  وعلى  العقارات.  مالك 
مبحامني  الضرورة  عند  تستعني  قد  املشترية 
التسجيل،  عملية  خالل  آخرين  متخصصني  أو 
خارجي  بتعيني مسهلٍ  تقوم  أال  املفترض  فمن 
لعملية التسجيل ما لم يوجب القانون ذلك أو 

أن يكون ذلك عملياً. 

الوقت
(وليس  التقوميية  باأليام  الزمنية  املدة  تسجل 
متوسط  املقياس  هذا  يحسب  العمل).  أيام 
في  املتخصصون  احملامون  يراها  التي  املدة 
الشهر  مصلحة  موظفو  أو  العقارية،  امللكية 
العيني  السجل  ومسئولو  والتوثيق،  العقاري 
ضرورية الستيفاء اإلجراء. ويُفترض أن أقل وقت 
وبالرغم  واحد.  يوم  هو  إجراء  كل  الستيفاء 

في  إجراء  من  أكثر  من  االنتهاء  إمكانية  من 
أنه من غير املمكن بدء ذلك في  وقت واحد، إال 
ال  املشترية  الشركة  أن  ويفترض  نفسه.  اليوم 
متبقٍ  إجراء  كل  باستيفاء  وتلتزم  وقتاً  تضيع 
إكمال  تسريع  املمكن  من  كان  وإذا  تأخير.  دون 
إجراء ما نظير تكلفة إضافية، يتم اختيار أسرع 
تستخدمها  والتي  املتاحة  القانونية  اإلجراءات 
املمكن  من  كان  وإذا  العقارات.  مالك  أغلبية 
فيُفترض  واحد،  وقت  في  إجراءات  عدة  إجناز 
تكون  أن  ويفترض  النحو.  هذا  على  تُنجز  أنها 
القوانني  بكل  علم  على  الصلة  ذوي  األطراف 
البداية.  من  وتسلسلها  احلكومية  واإلجراءات 
في  املستغرق  الوقت  احلسبان  في  يؤخذ  ولم 

جمع املعلومات. 

التكلفة
قيمة  من  مئوية  كنسبة  التكلفة  سب  حتُ
تعادل 50 ضعف  أن قيمته  افتراض  العقار، مع 
القانون  ويُلزم  للفرد.  القومي  الدخل  متوسط 
تسجيل التكاليف الرسمية فقط دون سواها، 
امللكية،  نقل  وضرائب  الرسوم،  تشمل  والتي 
ورسوم الدمغة، وأية مبالغ أخرى تؤدى للسجل 
العيني، أو ملصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو 
اُستبعدت  وقد  للمحامني.  أو  العامة،  للهيئات 
األرباح  ضريبة  مثل  أخرى  ضرائب  التقييم  من 
ويتم  املضافة.  القيمة  وضريبة  الرأسمالية 
من  كل  حتملها  التي  التكاليف  جميع  إدراج 
املشتري والبائع. وإذا اختلفت تقديرات التكلفة 

بني املصادر، يُستخدم متوسط القيم. 

اخلاصة  البيانات  تفاصيل  على  االطالع  ميكن 
http:// على:  بلد  لكل  امللكية  تسجيل  مبؤشر 

 .www.doingbusiness.org

احلصول على االئتمان

معايير  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يضع 
للمقترضني  القانونية  احلقوق  لتقييم 
واملقرضني، وتبادل املعلومات االئتمانية. وتصف 
فعالية  مدى  املؤشرات  من  األولى  اموعة 
قوانني الضمانات العينية واإلفالس في تسهيل 
من  الثانية  اموعة  تقيس  بينما  اإلقراض. 
االئتمانية  املعلومات  تغطية  مدى  املؤشرات 
من  فرها،  توّ ومدى  ونوعيتها،  ونطاقها،  املتاحة، 
واخلاصة للمعلومات  العامة  واملراكز  السجالت 

االئتمانية (اجلدول 6-12).
باحلقوق  املتعلقة  البيانات  جمع  ويجري 
طريق  عن  واملقرضني  للمقترضني  القانونية 
استقصاء للمحامني املتخصصني في الشؤون 
املالية، والتحقق من مدى دقتها من خالل حتليل 
القوانني واإلجراءات احلكومية، ومن مصادر عامة 
للمعلومات اخلاصة بقوانني الضمانات العينية 
بتبادل  اخلاصة  البيانات  جمع  ويتم  واإلفالس. 
أوالً،  املتاحة في مرحلتني.  االئتمانية  املعلومات 
يجري استقصاء هيئات الرقابة املصرفية ومصادر 
سجالت  وجود  من  للتحقق  العامة  املعلومات 
اخلاصة  واملراكز  العامة  االئتمانية  املعلومات 
للمعلومات االئتمانية. وثانياً، عندما يكون ذلك 
بشأن  تفصيلي  استقصاء  إجراء  يتم  منطبقاً، 
أو  العامة  االئتمانية  املعلومات  هيكل سجالت 
اخلاصة، والقوانني واإلجراءات احلكومية املنظمة 
في  املشاركني  إجابات  مطابقة  متت  وقد  لها. 
من  جوالت  عدة  طريق  عن  االستقصاءات 
بخبراء  االتصال  طريق  عن  وكذلك  االتصاالت، 
تأكيد  والبحث في مصادر عامة. ويجري  آخرين 
اجتماعات  طريق  عن  االستقصاءات  بيانات 

مؤمترات الفيديو أو زيارة البلدان املعنية.

مؤشر قوة الحقوق القانونية
يقيس مؤشر قوة احلقوق القانونية الدرجة التي 
واإلفالس  العينية  الضمانات  قوانني  بها  حتمي 
بدوره  يؤدي  مما  واملقرضني،  املقترضني  حقوق 

5-12 اجلدول 

ماذا يقيس مؤشر تسجيل امللكية؟
اإلجراءات الالزمة لنقل سند امللكية اخلاص بعقار نقالً قانونياً (عدد اإلجراءات)

• إجراءات سابقة للتسجيل (مثالً، التحقق من أن العقار خالٍ من الديون، وإشهار وتوثيق اتفاق البيع، وسداد الضرائب املستحقة 

على نقل امللكية)

• التسجيل في أكبر مدينة جتارية في البلد املعني

• إجراءات الحقة للتسجيل (مثالً، تسجيل سند امللكية لدى البلديات)

املدة الزمنية الالزمة الستيفاء كل إجراء (أيام تقوميية)

• ال تشمل الوقت املستغرق في جمع املعلومات

• كل إجراء يبدأ في يوم منفصل

• يُعتبر اإلجراء مستوفياً مبجرد تسلم املستند النهائي

• لم يوجد أي اتصال سابق مع املسؤولني

التكلفة الالزمة الستيفاء كل إجراء (% من قيمة العقار)

• إدراج التكاليف الرسمية فقط، وعدم إدراج الرشاوى

• عدم إدراج ضريبة القيمة املضافة أو ضريبة األرباح الرأسمالية

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 



69 نات  لبيا ا على  مالحظات   

استخدام  ويتم  اإلقراض.  عملية  تسهيل  إلى 
املعامالت  نظام  نطاق  لتحديد  سيناريوهني 
مقترض  على  املنطوية  بضمان،  املشمولة 
مكفول  قرض  ومُ  ABC شركة  هو  مضمون 

 .BizBank بضمان هو بنك
وتُستخدم عدة افتراضات بشأن املقترض 

املضمون واملقرض:
ذات  محلية  شركة  هي    •ABC شركة 

مسؤولية محدودة.
عمليات  وقاعدة  رئيسي  مقر    •ABC لشركة 
البلد  في  جتارية  مدينة  أكبر  في  فقط 

املعني.
التجارية،  أعمالها  توسيع  خطط  • لتمويل 
بنك  من  قرض  على   ABC شركة  حتصل 
BizBank مببلغ يصل إلى 10 أضعاف نصيب 

الفرد من الدخل القومي بالعملة احمللية.
عبارة    •BizBank وبنك   ABC شركة  من  كل 
في   100 بنسبة  بالكامل  مملوك  كيان  عن 

املائة ملواطنني محليني.
من  مجموعة  احلالتني  سيناريو  ويتضمن 
للقرض،  وكضمان  ألف،  احلالة  في  االفتراضات. 
متنح شركة ABC بنك BizBank حق ضمان غير 
ناقل للملكية في إحدى فئات األصول املنقولة 
على  ازون  أو  املدينة  الذمم  كحسابات  الدوارة، 
سبيل املثال. وترغب شركة ABC في االحتفاظ 
وبالنسبة  الضمان.  وملكية  حيازة  من  بكل 
للبلدان التي ال تسمح قوانينها بحقوق الضمان 
غير الناقل مللكية أصول منقولة، تقوم شركة 
ABC وبنك BizBank باستخدام ترتيبات النقل 
االئتماني لصك امللكية (أو أي بديل مماثل حلقوق 

الضمان غير الناقل للملكية).
بنك   ABC شركة  متنح  باء،  احلالة  في 
أو  العامة،  الرهونات  أشكال  أحد   BizBank
العائمة  الرهونات  أو  املؤسسية،  الرهونات 
التي  الرهونات  من  مزيج  أو  رهونات  أية  أو 
تعطي بنك BizBank حق ضمان تقابله أصول 
مجمعة لشركة ABC (أو أكبر نسبة ممكنة من 

وحيازة  مبلكية   ABC شركة  وحتتفظ  أصولها). 
هذه األصول. 

القانونية  احلقوق  قوة  مؤشر  ويتضمن 
قانون  في  القانونية  باحلقوق  تتعلق  جوانب   8
اإلفالس.  قانون  العينية، وجانبني في  الضمانات 
السمات  من  لكل سمة  واحدة  نقطة  سب  وحتُ

التالية التي تتسم بها القوانني: 
األصول  استخدام  أعمال  منشأة  ألية  • يجوز 
هذه  بحيازة  االحتفاظ  مع  املنقولة كضمان 
قبول  مالية  مؤسسة  ألية  ويحق  األصول، 

مثل هذه األصول كضمان. 
متنح  أن  أعمال  منشأة  ألية  القانون  • يسمح 
فئة  في  للملكية  ناقل  غير  ضمان  حق 
(مثل  الدوارة  املنقولة  األصول  من  واحدة 
حسابات الذمم املدينة أو ازون)، دون اشتراط 
املستخدمة  لألصول  تفصيلي  وصف  تقدمي 

كضمان. 
متنح  أن  أعمال  منشأة  ألية  القانون  • يجيز 
يتعلق  للملكية  ناقل  غير  ضمان  حق 
اشتراط  دون  فعلية،  بصورة  أصولها  بكامل 
املستخدمة  لألصول  تفصيلي  وصف  تقدمي 

كضمان. 
األصول  ليشمل  الضمان  حق  متديد  • يجوز 
بعد،  فيما  املُمتلكة  األصول  أو  املستقبلية 
كما يجوز متديده تلقائيا ليشمل منتجات أو 

إيرادات أو بدائل إحالل األصول األصلية. 
(وليس  عام  بشكل  األصول  بوصف  • يُسمح 
العينية  الضمانات  اتفاقيات  في  تفصيليا) 
وفي وثائق ومستندات التسجيل، ليكون في 
اإلمكان ضمان كافة أنواع االلتزامات والديون 
من خالل النص على حد أقصى للمبلغ وليس 

أي مبلغ معني أو محدد بني الطرفني. 
لكل  للضمانات  موحد  كسجل  • يعمل 
باسم  املرتبط  األصل  نوع  وحسب  املناطق 

مانح حق الضمان. 
في  باألولوية  املضمونون  الدائنون  • يتمتع 
املثال،  سبيل  (على  حقوقهم  على  احلصول 

ومستحقات  العامة  الضرائب  سداد  قبل 
العاملني) في حالة إعسار املدين خارج نطاق 

إجراءات التفليسة. 
في  باألولوية  املضمونون  الدائنون  • يتمتع 
املثال،  سبيل  (على  حقوقهم  على  احلصول 
ومستحقات  العامة  الضرائب  سداد  قبل 
الشركة  تصفية  حالة  في  العاملني) 

املفلسة. 
وقف  ألي  املضمونون  الدائنون  يخضع  • ال 
رسمي  قرار  أو  األحكام  لتنفيذ  تلقائي 
املستحقة  الديون  دفع  بتأجيل  (موراتوريوم) 
التنظيم  إعادة  مرحلة  املدين  يدخل  عندما 

حتت إشراف احملكمة. 
• يسمح القانون باتفاق الطرفني املعنيني على 
أن الدائن قد يقوم بإنفاذ عقد احلق الضماني 

خارج نطاق احملكمة. 
وتتراوح قيمة هذا املؤشر بني صفر و10، مع 
أن قوانني  تدل على  األعلى  النقاط  أن  مالحظة 
بشكل  مصممة  واإلفالس  العينية  الضمانات 
أفضل لتوسيع نطاق القدرة على احلصول على 

االئتمان.

مؤشر مدى عمق المعلومات االئتمانية
االئتمانية  املعلومات  عمق  مدى  مؤشر  يقيس 
توافر،  ومدى  نطاق،  على  تؤثر  التي  القواعد 
عن طريق  املتاحة  االئتمانية  املعلومات  ونوعية 
املراكز العامة أو اخلاصة للمعلومات االئتمانية. 
سب نقطة واحدة لكل من السمات الست  وحتُ
التالية التي يتسم بها السجل العام أو املركز 

اخلاص للمعلومات االئتمانية (أو كليهما):
االئتمانية  املعلومات  من  كل  نشر  • يجري 
اإليجابية (مثالً، مبالغ القروض وأمناط السداد 
في املوعد احملدد)، واملعلومات السلبية (مثالً، 
عن  التخلف  مرات  وعدد  املتأخرة،  املدفوعات 

السداد وقيمتها، وحاالت إشهار اإلفالس).
• يجري نشر بيانات عن الشركات واألفراد على 

حدٍ سواء.
• يجري نشر بيانات مأخوذة من جتار التجزئة، أو 
الدائنني التجاريني، أو شركات املرافق العامة، 

باإلضافة إلى املؤسسات املالية.
• يجري نشر بيانات عن التاريخ االئتماني تغطي 
املعلومات  سجالت  وحتصل  عامني.  من  أكثر 
اخلاصة  البيانات  مبحو  تقوم  التي  االئتمانية 
بحاالت التعثر مبجرد سداد الديون على تقدير 

”صفر“ في هذا املؤشر.
التي  بالقروض  اخلاصة  البيانات  نشر  • يجري 
الدخل  متوسط  من  املائة  في   1 عن  تقل 
القومي للفرد. وينبغي على سجل املعلومات 
بيانات  أدنى  كحد  لديه  تتوافر  أن  االئتمانية 
تغطية لواحد في املائة من السكان البالغني 

6-12 اجلدول 

ماذا يقيس مؤشر احلصول على االئتمان؟
مؤشر قوة احلقوق القانونية (10-0)

• حماية حقوق املقترضني واملقرضني من خالل قوانني الضمانات العينية واإلفالس 

• حق الضمان هو ضمان غير ناقل للملكية في األصول املنقولة

مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (6-0)

فرها  • نطاق املعلومات االئتمانية التي تقوم السجالت واملراكز العامة واخلاصة للمعلومات االئتمانية بتوزيعها ومدى توّ

• نوعية البيانات التي تقوم السجالت واملراكز العامة واخلاصة للمعلومات االئتمانية بتوزيعها

تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)

• عدد األشخاص والشركات املدرجني في أحد السجالت العامة للمعلومات االئتمانية كنسبة مئوية من السكان

تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)

• عدد األشخاص والشركات املدرجني في أحد مراكز املعلومات االئتمانية اخلاصة كنسبة مئوية من السكان الراشدين

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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هذا  في  واحدة“  ”نقطة  على  يحصل  حتى 
املؤشر.

للمقترضني  احلكومية  اإلجراءات  • تضمن 
في  بهم  اخلاصة  البيانات  على  االطالع  حق 
أكبر سجالت املعلومات االئتمانية في البلد 

املعني. 
و6،  صفر  بني  املؤشر  هذا  قيم  وتتراوح 
توافر  إلى  تشير  األعلى  القيم  أن  مالحظة  مع 
عن  إما  االئتمانية  املعلومات  من  أكبر  قدر 
للمعلومات  خاص  مركز  أو  عام  سجل  طريق 
وإذا  اإلقراض.  قرارات  يسهل  مبا  االئتمانية، 
أو  يعمل  ال  االئتمانية  املعلومات  سجل  كان 
من  املائة  في   0.1 من  أقل  تغطيته  نطاق  كان 
السكان الراشدين، فإن تقدير مؤشر مدى عمق 

.“ً املعلومات االئتمانية يكون ”صفرا
يوجد  املثال،  سبيل  على  تركيا،  في 
سجل عام للمعلومات االئتمانية ومركز خاص 
للمعلومات االئتمانية على حد سواء. ويتم نشر 
(نقطة  والسلبية  اإليجابية  املعلومات  من  كل 
للمعلومات  اخلاص  املركز  ينشر  وال  واحدة). 
االئتمانية إال البيانات املتعلقة باألفراد، في حني 
بكل  املتعلقة  البيانات  العام  السجل  يغطي 
من الشركات واألفراد (نقطة واحدة). وال يتبادل 
بني  فيما  إال  البيانات  واخلاص  العام  السجالن 
املؤسسات املالية، وال يتم جتميع أية بيانات من 
ينشر  (صفر).  املرافق  شركات  أو  التجزئة  جتار 
عن  بيانات  االئتمانية  للمعلومات  اخلاص  املركز 
سنتني  من  أكثر  إلى  تعود  االئتماني  التاريخ 
بيانات  العام  السجل  ويجمع  واحدة).  (نقطة 
 ً دوالرا  3493 قيمتها  تبلغ  التي  القروض  عن 
متوسط  من  املائة  في   44) أكثر  أو  أمريكياً 
مركز  يجمع  حني  في  للفرد)،  القومي  الدخل 
أية  عن  معلومات  اخلاص  االئتمانية  املعلومات 
قروض بغض النظر عن قيمتها (نقطة واحدة). 
ويحق للمقترضني اإلطالع على البيانات اخلاصة 
اخلاصة  االئتمانية  املعلومات  مراكز  في  بهم 
والعامة في البلد املعني (نقطة واحدة). حتصل 
على  املؤشرات،  تلك  نقاط  جمع  بعد  تركيا، 

مجموع إجمالي قدره 5 نقاط.

للمعلومات  العام  السجل  تغطية  مؤشر 
االئتمانية

يوضح مؤشر تغطية السجل العام للمعلومات 
األفراد والشركات املسجلة في  االئتمانية عدد 
االئتمانية  للمعلومات  العامة  السجالت  أحد 
السداد،  تاريخ  عن  معلومات  على  حتتوي  التي 
املدفوع  غير  االئتمان  أو  املدفوعة،  غير  والديون 
املاضية.  اخلمس  السنوات  في  املسدد)  (غير 
ويُحسب هذا الرقم كنسبة مئوية من إجمالي 
السكانية  (الفئات  الراشدين  السكان  عدد 
التنمية  ملؤشرات  طبقاً  فوق  فما   15 سن  في 
العاملية 2008 الصادرة عن البنك الدولي). يُعرف 

على  االئتمانية  للمعلومات  العام  السجل 
عادة  العام،  القطاع  يديرها  بيانات  قاعدة  أنه 
على  الرقابة  هيئة  أو  املركزي  البنك  بواسطة 
جدارة  حول  معلومات  بجمع  ويقوم  البنوك، 
ً كانوا أم شركات) في النظام  (أفرادا املقترضني 
لم  وإذا  املالية.  للمؤسسات  ويتيحها  املالي، 
االئتمانية  للمعلومات  عام  سجل  هناك  يكن 

.“ً سب قيمة التغطية ”صفرا ميارس أعماله، حتُ

للمعلومات  الخاصة  المراكز  تغطية  مؤشر 
االئتمانية

يوضح مؤشر تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات 
في  املسجلة  والشركات  األفراد  عدد  االئتمانية 
أحد املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية التي 
حتتوي على معلومات عن تاريخ السداد، والديون 
(غير  املدفوع  غير  االئتمان  أو  املدفوعة،  غير 
املسدد) في السنوات اخلمس املاضية. ويُحسب 
عدد  إجمالي  من  مئوية  كنسبة  الرقم  هذا 
السكانية في سن  (الفئات  الراشدين  السكان 
العاملية  التنمية  ملؤشرات  طبقاً  فوق  فما   15
2008 الصادرة عن البنك الدولي). ويُعرف املركز 
شركة  أنه  على  االئتمانية  للمعلومات  اخلاص 
حتتفظ  الربح  تستهدف  ال  منظمة  أو  خاصة 
 ً (أفرادا املقترضني  جدارة  حول  بيانات  بقاعدة 
كانوا أم شركات) في النظام املالي، كما يسهل 
فيما  االئتمانية  املعلومات  تبادل  املركز  هذا 
في  تؤخذ  وال  املالية.  واملؤسسات  البنوك  بني 
االئتماني  الوضع  عن  التحري  مراكز  احلسبان 
االئتماني  الوضع  عن  التقارير  إعداد  وشركات 
فيما  املعلومات  تبادل  مباشرة  تسهل  ال  التي 
لم  وإذا  األخرى.  املالية  واملؤسسات  البنوك  بني 
االئتمانية  للمعلومات  خاص  مركز  هناك  يكن 

سب قيمة التغطية (0). ميارس أعماله، حتُ

اخلاصة  البيانات  تفاصيل  على  االطالع  ميكن 
على  بلد  لكل  االئتمان  على  احلصول  مبؤشر 
عدت   .http://www.doingbusiness.org املوقع 
 Djankov, McLiesh هذه الطريقة املنهجية في
اعتمادها هنا مع   and Shleifer (2007) ويجري 

إدخال تعديالت طفيفة عليها.

حماية املستثمرين

قوة  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يقيس 
حصص  مالكي  من  املساهمني  حماية  سبل 
اإلدارات  مجالس  أعضاء  قيام  ضد  األقلية 
مكاسب  لتحقيق  األصول  استخدام  بإساءة 
أبعاد   3 بني  املؤشرات  تلك  وتفرق  شخصية. 
صفقات  شفافية  وهي:  املستثمرين،  حلماية 
اإلفصاح)،  نطاق  (مؤشر  العالقة  ذوي  األطراف 
واستغالل  الذاتي  التربح  عن  املسؤولية  ل  وحتمّ
املنصب (نطاق مؤشر مسؤولية أعضاء مجلس 

أعضاء  مقاضاة  على  املساهمني  وقدرة  اإلدارة)، 
مجلس اإلدارة على سوء السلوك (سهولة قيام 
املساهمني بإقامة الدعاوى) (اجلدول 12-7). وقد 
وضعت هذه البيانات بناءً على استقصاء شمل 
محامني متخصصني في قوانني الشركات، وهي 
املالية،  األوراق  وقواعد  لوائح  إلى  أيضاً  تستند 
املعمول  احملاكم  وقواعد  الشركات،  وقوانني 

لديها بشأن األدلة.
للمقارنة  قابلة  البيانات  تصبح  ولكي 
عدة  طرح  يجري  البلدان،  مختلف  بني  فيما 

افتراضات حول منشأة األعمال والصفقة.

افتراضات حول منشأة األعمال
يُفترض أن تكون الشركة (شركة املشتري):

في  مسجلة  مساهمة،  شركة  تكون  • أن 
وإذا  املعني.  بالبلد  املالية  لألوراق  سوق  أهمّ 
في  املقيدة  املساهمة  الشركات  عدد  كان 
أو  شركات،  عشر  من  أقل  البورصة  تلك 
البلد،  ذلك  في  بورصة  أية  توجد  لم  إذا 
املشتري)  (شركة  الشركة  تكون  أن  يُفترض 
ولها  اخلاص،  للقطاع  وتابعة  احلجم  كبيرة 

مساهمون متعددون.
تنفيذي  ومدير  إدارة  مجلس  لها  يكون  • أن 
قانوني  بشكل  يتصرف   (CEO) مسؤول 
حيثما  املشتري)  (شركة  الشركة  حلساب 
القانون  يوجب  لم  إذا  حتى  ممكناً،  ذلك  كان 

.ً ذلك حتديدا
املواد  تصنيع  مجال  في  عملها  تزاول  • أن 

الغذائية.
• أن تكون لديها شبكة توزيع خاصة بها.

افتراضات حول الصفقة
في  املسيطر  املساهم  هو  جيمس  • السيد 
في  عضو  وهو  املشتري)  (شركة  الشركة 
من  املائة  في   60 ميتلك  وهو  إدارتها.  مجلس 
شركة املشتري وانتخب عضوين في مجلس 

إدارة الشركة املؤلف من خمسة أعضاء.
ميتلك السيد جيمس أيضاً 90•  في املائة من 
بتشغيل  تقوم  شركة  وهي  البائع،  شركة 
بالتجزئة.  األجهزة  بيع  محالت  من  سلسلة 
من   ً كبيرا  ً عددا حديثاً  البائع  شركة  أغلقت 

محالتها.
أن  املشتري  على  جيمس  السيد  • يقترح 
غير  البائع  شاحنات  أسطول  بشراء  يقوم 
توزيع  شبكة  نطاق  لتوسيع  املستخدمة 
ووافق  املشتري.  لدى  الغذائية  املنتجات 
املتفق  السعر  ويعادل  ذلك.  على  املشتري 
عليه 10 في املائة من قيمة أصول املشتري، 

ولكنه أعلى من القيمة السوقية.
النشاط  من  جزء  هي  املقترحة  • الصفقة 
العادي لشركة املشتري، وال تقع خارج نطاق 

سلطة الشركة.
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ويتم  الصفقة.  هذه  املشتري  شركة  • تبرم 
احلصول على جميع املوافقات املطلوبة، كما 
الالزمة  اإلفصاح  عمليات  جميع  إجراء  يتم 
(مبعنى أن الصفقة حقيقية وليست احتياالً 

أو تدليساً).
• تُعتبر الصفقة غير عادلة لشركة املشتري. 
لذا يقوم املساهمون مبقاضاة السيد جيمس 
هذه  على  وافقت  التي  األخرى  واألطراف 

الصفقة.

مؤشر نطاق اإلفصاح
خمسة  من  اإلفصاح  نطاق  مؤشر  يتألف 

مكونات، هي: 
تكون  التي  االعتبارية  الشخصية  هي  • ما 
موافقتها كافية من الناحية القانونية إلمتام 
تلك الصفقة. يحسب تقدير ”صفر“ إذا كان 
التنفيذي  املسؤول  على   ً مقصورا احلق  ذلك 
سب  األول أو املدير املنتدب للشركة فقط؛ وحتُ
”نقطة واحدة“ إذا كان يلزم تصويت مجلس 
مشاركة  جواز  مع  املساهمني،  أو  اإلدارة 
سب  السيد جيمس في عملية التصويت؛ وحتُ
”نقطتان“ إذا كان يلزم تصويت مجلس اإلدارة، 
في  جيمس  السيد  مشاركة  جواز  عدم  مع 
إذا  نقاط“  ”ثالث  سب  وحتُ التصويت؛  عملية 
كان يتعني تصويت املساهمني، مع عدم جواز 

مشاركة السيد جيمس في التصويت.
• ما إذا كان يُشترط اإلفصاح املباشر عن تلك 
الصفقة إلى اجلمهور، أو الهيئة التنظيمية، 
لم  إذا  ”صفر“  تقدير  يحسب  املساهمني.  أو 
واحدة“  ”نقطة  سب  وحتُ إفصاح؛  أي  يُشترط 
تلك  شروط  عن  اإلفصاح  يُشترط  كان  إذا 
عن  اإلفصاح  يُشترط  ال  لكنه  الصفقة، 
جيمس؛  بالسيد  املتعلق  املصالح  تعارض 
اإلفصاح  يُشترط  كان  إذا  ”نقطتان“  سب  وحتُ
وتعارض  الصفقة،  شروط  من  كل  عن 

املصالح املتعلق بالسيد جيمس.

التقرير  في  اإلفصاح  يُشترط  كان  إذا  • ما 
السنوي. يُحسب تقدير ”صفر“ إذا لم يُشترط 
سب ”نقطة  أي إفصاح عن هذه الصفقة؛ وحتُ
يُشترط اإلفصاح عن شروط  إذا كان  واحدة“ 
تلك الصفقة، لكنه ال يشترط اإلفصاح عن 
جيمس؛  بالسيد  املتعلق  املصالح  تعارض 
اإلفصاح  يُشترط  كان  إذا  ”نقطتان“  سب  وحتُ
وتعارض  الصفقة،  تلك  شروط  من  كل  عن 

املصالح املتعلق بالسيد جيمس.
• ما إذا كان يُشترط أن يفصح السيد جيمس 
اإلدارة.  مجلس  إلى  املصالح  تعارض  عن 
أي  يُشترط  لم  إذا  ”صفر“  تقدير  يُحسب 
كان  إذا  واحدة“  ”نقطة  سب  وحتُ إفصاح؛ 
تعارض  وجود  عن  عاماً  إفصاحاً  يُشترط 
تفاصيل  في  الدخول  دون  املصالح  في 
يُشترط  كان  إذا  ”نقطتان“  سب  وحتُ محددة؛ 
بشأن  اجلوهرية  احلقائق  جميع  عن  اإلفصاح 
مصلحة السيد جيمس في صفقة الشركة 

املشترية-الشركة البائعة.
خارجية،  هيئة  تقوم  أن  يشترط  كان  إذا  • ما 
كمراجع خارجي مثالً مبراجعة الصفقة قبل 
كانت  إذا  ”صفر“  تقدير  يُحسب  إمتامها. 
إذا  واحدة“  ”نقطة  وحتسب  بالنفي؛  اإلجابة 

كانت اإلجابة غير ذلك.
”صفر“  بني  املؤشر  هذا  قيمة  وتتراوح 
تشير  األعلى  القيم  أن  مالحظة  مع  و”10“، 
عنها.  املفصح  املعلومات  من  أكبر  قدر  إلى 
مجلس  على  املثال،  سبيل  على  بولندا،  ففي 
يجوز  وال  الصفقة،  هذه  على  املوافقة  اإلدارة 
للسيد جيمس املشاركة في عملية التصويت 
املشترية  الشركة  يتوجب على  (نقطتان). كما 
تؤثر  التي  املعلومات  جميع  عن   ً فورا تفصح  أن 
تعارض  أي  ذلك  في  مبا  أسهمها،  سعر  على 
السنوي،  تقريرها  وفي  (نقطتان).  املصالح  في 
أن تفصح  ينبغي على الشركة املشترية أيضاً 

السيد  ملكية  وعن  الصفقة،  تلك  شروط  عن 
جيمس في الشركة املشترية والشركة البائعة 
(نقطتان). وقبل إمتام تلك الصفقة، على السيد 
جيمس أن يفصح عن التعارض في املصالح من 
ولكنه  اآلخرين،  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  جانبه 
غير مطالب بتقدمي معلومات محددة حول ذلك 
هيئة  قيام  بولندا  تشترط  ال  واحدة).  (نقطة 
خارجية مبراجعة الصفقة (صفر). عند جمع تلك 
في  نقاط“   7” تقدير  على  بولندا  حتصل  األرقام، 

مؤشر نطاق اإلفصاح.

مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس  أعضاء  مسؤولية  نطاق  مؤشر  يتألف 
اإلدارة من 7 مكونات، هي:

املساهمني  من  مدع  ألي  ممكناً  كان  إذا  • ما 
األضرار  مسؤولية  جيمس  السيد  ل  يحمّ أن 
التي أحلقتها الصفقة بني الشركة املشترية 
يحسب  الشركة.  بهذه  البائعة  والشركة 
تقدير ”صفر“ إذا لم يكن ممكناً حتميل السيد 
فقط  االكتفاء  أو  املسؤولية،  هذه  جيمس 
بتحميله املسؤولية بسبب التدليس أو سوء 
يكن  لم  إذا  واحدة“  ”نقطة  سب  وحتُ النية؛ 
ممكناً حتميل السيد جيمس املسؤولية إال إذا 
ثبت تأثيره على املوافقة على هذه الصفقة 
وحتسب  باإلهمال؛  تصرفاته  اتصفت  إذا  أو 
”نقطتان“ إذا كان ممكناً حتميل السيد جيمس 
غير  الصفقة  تلك  تكون  عندما  املسؤولية 
باملساهمني   ً ضررا تلحق  عندما  أو  عادلة 

اآلخرين.
أن  املساهمني  إذا كان ممكناً ألي مدع من  • ما 
التنفيذي  (املسؤول  املوافقة  جهة  يحمل 
األول أو مجلس اإلدارة) مسؤولية األضرار التي 
يُحسب  الشركة.  بهذه  الصفقة  أحلقتها 
إذا لم يكن ممكناً حتميل جهة  تقدير ”صفر“ 
ممكناً  كان  إذا  أو  املسؤولية،  هذه  املوافقة 
التدليس  بسبب  فقط  املسؤولية  حتميلها 
إذا  واحدة“  ”نقطة  سب  وحتُ النية؛  سوء  أو 
عن  الناجمة  املسؤولية  حتميلها  ممكناً  كان 
ممكناً  كان  إذا  ”نقطتان“  وحتسب  اإلهمال؛ 
حتميل جهة املوافقة املسؤولية عندما تكون 
تلحق  عندما  أو  عادلة  غير  الصفقة  تلك 

ً باملساهمني اآلخرين. ضررا
الصفقة  إبطال  ما  حملكمة  ميكن  كان  إذا  • ما 
من  مدع  أي  لصالح  حكم  صدور  عند 
املساهمني. يُحسب تقدير ”صفر“ إذا لم يكن 
ممكناً فسخ العقد، أو إذا كان الفسخ ممكناً 
فقط في حال ثبوت التدليس أو سوء النية؛ 
فسخ  ميكن  كان  إذا  واحدة“  ”نقطة  سب  وحتُ
العقد عندما تكون الصفقة جائرة بالنسبة 
للمساهمني اآلخرين أو ستلحق الضرر بهم؛ 
سب ”نقطتان“ إذا كان ميكن فسخ العقد  وحتُ

7-12 اجلدول 

ماذا يقيس مؤشر حماية املستثمرين؟
مؤشر نطاق اإلفصاح (10-0)

• من يوافق على صفقات األطراف ذوي العالقة 

• اشتراطات اإلفصاح في حالة صفقات األطراف ذوي العالقة

مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (10-0)

• قدرة املساهمني على حتميل الطرف ذي العالقة وجهة املوافقة املسؤولية في حال وجود صفقات األطراف ذوي العالقة

• سبل االنتصاف القانوني (التعويضات، وسداد األرباح، والغرامات، والسجن)

• قدرة املساهمني على رفع قضية بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (10-0)

• املستندات واملعلومات املتاحة أثناء احملاكمة

• القدرة على اإلطالع مباشرة على املستندات الداخلية للشركة املعنية واالستعانة مبفتش حكومي دون رفع دعوى في احملكمة 

مؤشر قوة حماية املستثمرين (10-0)

• املتوسط البسيط ملؤشرات نطاق اإلفصاح، ونطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة، وسهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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تنطوي  أو  عادلة  غير  الصفقة  تكون  عندما 
على تعارض في املصالح.

• ما إذا كان السيد جيمس سيدفع تعويضات 
عند  بالشركة  حلقت  التي  األضرار  على 
صدور حكم لصالح أي مدعٍ من املساهمني. 
اإلجابة  كانت  إذا  ”صفر“  تقدير  يُحسب 
كانت  إذا  واحدة“  ”نقطة  وحتسب  بالنفي؛ 

اإلجابة غير ذلك.
• ما إذا كان السيد جيمس سيدفع األرباح التي 
جناها من الصفقة عند صدور حكم لصالح 
أي مدعٍ من املساهمني. يُحسب تقدير ”صفر“ 
”نقطة  وحتسب  بالنفي؛  اإلجابة  كانت  إذا 

واحدة“ إذا كانت اإلجابة غير ذلك.
السجن  عقوبتي  تطبيق  ممكناً  كان  إذا  • ما 
والغرامة على السيد جيمس. يُحسب تقدير 
وحتسب  بالنفي؛  اإلجابة  كانت  إذا  ”صفر“ 

”نقطة واحدة“ إذا كانت اإلجابة غير ذلك. 
• ما إذا كان بإمكان املدعني من املساهمني رفع 
دعوى قضائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
بهذه  الصفقة  أحلقتها  التي  األضرار  بسبب 
يكن  لم  إذا  ”صفر“  تقدير  يُحسب  الشركة. 
فقط  متاحاً  ذلك  كان  أو  الدعاوى  رفع  ممكناً 
للمساهمني الذين بحوزتهم أكثر من 10 في 
سب  املائة من أسهم رأس مال الشركة؛ وحتُ
للمساهمني  ميكن  كان  إذا  واحدة“  ”نقطة 
من  أقل  أو  املائة  في   10 بحوزتهم  الذين 
إما  الدعاوى  يقيموا  أن  املال  رأس  أسهم 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتراوح قيم هذا املؤشر بني ”صفر“ و”10“، 
مع مالحظة أن القيم األعلى تشير إلى حتميل 
أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية كبرى. فلتحميل 
السيد جيمس املسؤولية في بنما، على سبيل 
املثال، ينبغي أن يثبت املدعي أن السيد جيمس 
بإهمال  تصرف  أو  املوافقة  جهة  على  أثر  قد 
اآلخرين  األعضاء  ولتحميل  واحدة).  (نقطة 
مبجلس اإلدارة املسؤولية، يتوجب أن يثبت املدعي 
ميكن  ال  واحدة).  (نقطة  بإهمال  تصرفوا  أنهم 
إبطال الصفقات غير العادلة (صفر). وإذا ثبتت 
مسؤولية السيد جيمس، عليه دفع تعويضات 
عن  بالتخلي  ملزم  غير  لكنه  واحدة)،  (نقطة 
األرباح التي جناها نتيجة لتلك الصفقة (صفر). 
أو  جيمس  السيد  على  غرامة  فرض  ميكن  ال 
املباشرة  الدعاوى  إقامة  ميكن  (صفر).  سجنه 
للمساهمني الذين بحوزتهم 10 في املائة أو أقل 
(نقطة واحدة). عند جمع  املال  رأس  من أسهم 
تلك األرقام، حتصل بنما على تقدير ”4 نقاط“ في 

مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة.

بإقامة  المساهمين  قيام  سهولة  مؤشر 
الدعاوى

بإقامة  املساهمني  قيام  سهولة  مؤشر  يتألف 
الدعاوى من 6 مكونات، هي:

• ما هو نطاق املستندات املتاحة للمدعني من 
املساهمني من جانب املدعى عليه والشهود 
لكل  واحدة  نقطة  حتسب  احملاكمة.  أثناء 
املتاحة:  املستندات  من  التالية  األنواع  من 
إلى  عليه  املدعى  أشار  التي  املعلومات 
واملعلومات  دفاعه؛  في  إليها  االستناد  عزمه 
في  محددة  حقائق  مباشرة  تُثبت  التي 
احملكمة؛  لدى  املدعي  أودعها  التي  املطالبة 
املطالبة؛  مبوضوع  صلة  ذات  معلومات  وأية 
إلى  تؤدي  قد  معلومات  أية  إلى  باإلضافة 

اكتشاف معلومات ذات صلة.
املدعى  استجواب  للمدعي  ميكن  كان  إذا  • ما 
بصورة  لهم  ومناقشته  والشهود  عليه 
مباشرة أثناء احملاكمة. يُحسب تقدير ”صفر“ 
”نقطة  وحتسب  بالنفي؛  اإلجابة  كانت  إذا 
لكنه   ً واردا االستجواب  هذا  كان  إذا  واحدة“ 
مسبقة  موافقة  على  احلصول  يستلزم 
ستطرح؛  التي  األسئلة  على  القاضي  من 
يتطلب  وال  ممكناً،  كان  إذا  نقطتان  وحتسب 

موافقة مسبقة.
• ما إذا كان ميكن للمدعي احلصول من املدعى 
ذات  املستندات  من  مجموعات  على  عليه 
إذا  ”صفر“  تقدير  يُحسب  حتديد.  دون  الصلة 
كانت اإلجابة بالنفي؛ وحتسب ”نقطة واحدة“ 

إذا كانت اإلجابة غير ذلك.
• ما إذا كان ميكن للمساهمني الذين بحوزتهم 
10 في املائة أو أقل من عدد أسهم الشركة 
حكومي  مبفتش  باالستعانة  املطالبة 
الشركتني  بني  الصفقة  في  للتحقيق 
املشترية والبائعة والتحقيق بشأنها دون رفع 
إذا  تقدير ”صفر“  يُحسب  دعوى في احملكمة. 
كانت اإلجابة بالنفي؛ وحتسب ”نقطة واحدة“ 

إذا كانت اإلجابة غير ذلك.
• ما إذا كان يحق للمساهمني الذين بحوزتهم 
10 في املائة أو أقل من عدد أسهم الشركة 
الصفقة  هذه  مستندات  مبعاينة  املطالبة 
قضائية.  دعوى  أية  إقامة  قبل  وفحصها 
اإلجابة  كانت  إذا  ”صفر“  تقدير  يُحسب 
كانت  إذا  واحدة“  ”نقطة  وحتسب  بالنفي؛ 

اإلجابة غير ذلك.
للدعاوى  املطلوب  األدلة  مستوى  كان  إذا  • ما 
للقضايا  املطلوب  ذلك  من  أقل  املدنية 
كانت  إذا  ”صفر“  تقدير  يُحسب  اجلنائية. 
إذا  واحدة“  ”نقطة  وحتسب  بالنفي؛  اإلجابة 

كانت اإلجابة غير ذلك.
تتراوح قيمة هذا املؤشر بني ”صفر“ و”10“، 
مع مالحظة أن القيم األعلى تشير إلى ارتفاع 
صالحيات املساهمني للطعن في هذه الصفقة. 
ففي اليونان، على سبيل املثال، ميكن للمدعني 
االطالع على املستندات التي يعتزم املدعى عليه 
تثبت بشكل  والتي  دفاعه،  االعتماد عليها في 
(نقطتان).  املدعي  مطالبة  في  حقائق  مباشر 

وميكن للمدعي القيام باستجواب املدعى عليه 
والشهود أثناء احملاكمة، وذلك مبوافقة مسبقة 
(نقطة  املطروحة  األسئلة  على  احملكمة  من 
على  ـ  ينص  أن  املدعي  على  وينبغي  واحدة). 
وجه التحديد ـ على املستندات املطلوبة (على 
الشركة  بني  املبرم  الشراء  عقد  املثال،  سبيل 
يوليو/متوز   15 في  البائعة  والشركة  املشترية 
على  احلصول  طلب  يستطيع  ال  لكنه   ،(2006
جميع مجموعات املستندات (على سبيل املثال، 
الصفقة)  بتلك  املتعلقة  املستندات  جميع 
في   5 بحوزته  الذي  للمساهم  وميكن  (صفر). 
املائة من عدد أسهم الشركة املشترية املطالبة 
باالستعانة مبفتش حكومي ملراجعة إي اشتباه 
جيمس  السيد  جانب  من  اإلدارة  سوء  في 
رفع  بدون  بالشركة  األول  التنفيذي  واملسؤول 
دعوى قضائية في احملكمة (نقطة واحدة). ميكن 
الصفقة  تلك  مستندات  فحص  مساهم  ألي 
قبل أن يقرر ما إذا كان سيرفع دعوى قضائية أم 
ال (نقطة واحدة). ويكون مستوى األدلة املطلوب 
للقضايا  املطلوب  نفس  هو  املدنية  للدعاوى 
حتصل  األرقام،  تلك  جمع  عند  (صفر).  اجلنائية 
اليونان على تقدير 5 نقاط على مؤشر سهولة 

قيام املساهمني بإقامة الدعاوى.

مؤشر قوة حماية المستثمرين
مؤشر قوة حماية املستثمرين هو حاصل جمع 
كل من متوسط مؤشر نطاق اإلفصاح، ومؤشر 
اإلدارة، ومؤشر  أعضاء مجلس  نطاق مسؤولية 
الدعاوى.  بإقامة  املساهمني  قيام  سهولة 
و”10“،  ”صفر“  بني  املؤشر  هذا  قيمة  وتتراوح 
مع مالحظة أن القيم األعلى تشير إلى ارتفاع 

حماية املستثمرين.

اخلاصة  البيانات  تفاصيل  على  االطالع  ميكن 
على:  بلد  لكل  املستثمرين  حماية  مبؤشر 
هذه  أُعدت   .http://www.doingbusiness.org
 Djankov, La Porta, في  املنهجية  الطريقة 

 .López-de-Silanes and Shleifer (2008) 

دفع الضرائب

يسجل تقرير ممارسة أنشطة األعمال الضرائب 
التي يتعني على شركة  واالشتراكات اإلجبارية 
في  استقطاعها  أو  دفعها  احلجم  متوسطة 
عبئاً  متثل  التي  اإلجراءات  وكذلك  ما،  سنة 
وتشتمل  واالشتراكات.  الضرائب  دفع  في  إدارياً 
على  للقياس  اخلاضعة  واالشتراكات  الضرائب 
الشركات،  أرباح  على  والضريبة  األرباح،  ضريبة 
والضرائب  االجتماعي  الضمان  واشتراكات 
العمل،  رب  يدفعها  التي  بالعمالة  اخلاصة 
امللكية،  نقل  على  والضرائب  األمالك،  وضريبة 
األرباح  األرباح، وضريبة  توزيعات  والضريبة على 
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املالية،  املعامالت  على  والضريبة  الرأسمالية، 
ورسوم النظافة، وضرائب املركبات والطرق. 

األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يقيس 
تفرضها  التي  واالشتراكات  الضرائب  جميع 
الفيدرالي  ـ  كان  مستوى  أي  (على  احلكومة 
منشأة  على  تسري  التي  احمللي)  أو  الواليات  أو 
األعمال املعيارية، والتي تؤثر على قوائم دخلها. 
األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  فإن  وبذلك، 
للضريبة:  التقليدي  التعريف  نطاق  يتجاوز 
احلسابات  ألغراض  الوارد  التعريف  فحسب 
تشتمل  ال  الضرائب  فإن  للحكومة،  القومية 
إلى  مقابل  دون  إلزامية  مدفوعات  على  إال 
تقرير  ويتجنب  (اجلدول 8-12).  العامة  احلكومة 
 ً نظرا التعريف  هذا  األعمال  أنشطة  ممارسة 
على  تؤثر  التي  املفروضة  الرسوم  يقيس  ألنه 
حسابات  وليس  التجارية،  األعمال  حسابات 
احلكومة. وتتعلق أوجه االختالف الرئيسية هنا 
املضافة.  القيمة  العاملني وضريبة  باشتراكات 
ويشتمل مقياس تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
على االشتراكات التي تفرضها احلكومة والتي 
معاشات  صندوق  إلى  العمل  رب  يدفعها 
على  التأمني  صندوق  أو  مبقابل  خاص  تقاعدية 
سبيل  على  املؤشر،  هذا  ويشمل  العاملني. 
أستراليا،  في  اإللزامي  التقاعد  ضمان  املثال، 
العمل.  إصابات  لتعويض  التأمني  وصندوق 
من  املضافة  القيمة  ضرائب  يستبعد  لكنه 
تؤثر على  ً ألنها ال  الضريبة نظرا إجمالي سعر 
األرباح احملاسبية ملنشأة األعمال ـ مبعنى أنها ال 

تظهر في قائمة الدخل.
األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  أعد  وقد 
واالشتراكات  الضرائب  لقياس  حالة  سيناريو 
ومدى  معيارية،  أعمال  منشأة  تدفعها  التي 

ما.  بلد  في  الضريبي  االمتثال  نظام  تعقد 
من  مجموعة  السيناريو  هذا  ويستخدم 
القوائم املالية واالفتراضات حول املعامالت التي 
الضرائب  ويقوم خبراء  العام.  أجنزتها على مدار 
واالشتراكات  الضرائب  بحساب  بلد  كل  في 
اخلاصة  االختصاص  مناطق  في  املستحقة 
كما  املعيارية.  احلالة  حقائق  أساس  على  بهم 
تقدمي  مرات  أساس  على  املعلومات  جتميع  يتم 
الضريبية،  واملراجعات  الضريبية،  اإلقرارات 
وجرى  باالمتثال.  املتعلقة  األخرى  والتكاليف 
إعداد هذا املشروع وتنفيذه بالتعاون مع شركة 

 .PricewaterhouseCoopers
للمقارنة  قابلة  البيانات  تصبح  ولكي 
استخدام  يجري  البلدان،  مختلف  بني  فيما 
افتراضات حول منشأة األعمال والضرائب  عدة 

واالشتراكات املعمول بها.

افتراضات حول منشأة األعمال
يُفترض في منشأة األعمال ما يلي:

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  تكون  • أن 
من  أكثر  هناك  كان  وإذا  للضريبة.  وخاضعة 
احملدودة  املسؤولية  ذات  الشركات  من  شكل 
األشكال  أكثر  اختيار  يتم  املعني،  البلد  في 
وتتوافر  احمللية.  الشركات  بني  شيوعاً 
جهاز  أو  الشركات  تأسيس  محاميي  لدى 
اإلحصاء معلومات حول أكثر أنواع الضرائب 

واالشتراكات شيوعاً.
أعمالها  نشاط  بدأت  قد  الشركة  تكون  • أن 
وفي   .2006 الثاني  يناير/كانون  من  األول  في 
كافة  بشراء  الشركة  قامت  نفسه،  التاريخ 

وتعاقدت  ميزانيتها  في  تظهر  التي  األصول 
مع جميع قوتها العاملة.

• أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة جتارية في 
البلد املعني.

أن تكون مملوكة بالكامل (100•  %) من مواطنني 
جميعهم  أفراد،  خمسة  وميتلكها  محليني، 

شخصيات اعتبارية.
التأسيس 102•  مثل  يبلغ رأس مالها عند  أن 
نهاية  في  للفرد  القومي  الدخل  متوسط 

عام 2006.
• أن تعمل في األنشطة الصناعية أو التجارية 
أواني  التحديد،  وجه  على  وتنتج،  العامة. 
تقوم  وال  بالتجزئة.  وتبيعها  السيراميك 
 ً (استيرادا بالتجارة اخلارجية  بأنشطة تتصل 
تتعامل في منتجات تخضع  وال   ،(ً أو تصديرا
املثال،  سبيل  على  خاص،  ضريبي  لنظام 

املشروبات الكحولية أو التبغ.
 ،  •2007 عام  بداية  في  متتلك،  كانت  وأنها 
وآالت،   ،ً واحدا ومبنى  األراضي،  من  قطعتني 
آلي،  حاسب  وأجهزة  مكتبية،  ومعدالت 

وشاحنة، وتستأجر شاحنة أخرى.
حوافز  من  لالستفادة  مؤهلة  تكون  • أال 
استثمارية أو أية مزايا، ما عدا تلك املرتبطة 

بعمر الشركة أو حجمها.
و8•   مديرين،   4 ـ  موظفاً   60 لديها  يعمل 
من  جميعهم  عامالً.  و48  مساعدين، 

املواطنني، ومديرها هو أيضاً املالك.
أن يكون لديها رقم أعمال يبلغ 1050•  ضعف 

متوسط الدخل القومي للفرد.
من  األولى  السنة  خسائر  حققت  • أنها 

عملها.
(قبل  لها  اإلجمالي  الربح  هامش  يبلغ  • أن 
(مبعنى  املائة  في   20 الضرائب)  احتساب 
من  املائة  في   120 املبيعات  قيمة  تكون  أن 

تكلفة السلع املباعة).
في  األرباح  صافي  من  املائة  في    •50 توزع  أن 

نهاية السنة الثانية على املالكني.
التي  األرض  قطعتي  من  واحدة  تبيع  • أن 

متتلكهما بربح خالل السنة الثانية.
• أن تعادل التكلفة السنوية للوقود املستخدم 
ضعف  حوزتها  في  اللتني  الشاحنتني  في 

متوسط الدخل القومي للفرد.
االفتراضات  من  لسلسلة  تخضع  • أن 
واملعامالت  املصروفات  بشأن  التفصيلية 
املعيارية.  الدراسية  احلالة  توحيد  لزيادة 
املالية  البيانات  متغيرات  جميع  وحتسب 
للفرد  القومي  الدخل  متوسط  من  كنسبة 
ينفق  املثال،  سبيل  فعلى   .2005 عام  في 
املالك، الذي يشغل أيضاً منصب املدير 10 في 
املائة من متوسط الدخل القومي للفرد على 
 20) بالشركة  املتعلقة  واالنتقاالت  السفر 
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ماذا يقيس مؤشر دفع الضرائب؟
( مدفوعات الضرائب لشركة صناعية في عام 2007 (عدد املرات سنوياً

• إجمالي عدد مرات دفع الضرائب واالشتراكات، مبا في ذلك ضرائب االستهالك (ضريبة القيمة املضافة، أو ضريبة املبيعات، أو 

الضريبة املستحقة على السلع واخلدمات)

• طريقة وتكرار الدفع

( الوقت الالزم لالمتثال ألنواع الضرائب الثالثة الرئيسية (بالساعات سنوياً

• عدد الساعات الالزمة إلعداد اإلقرارات الضريبية وسداد الضرائب على األرباح، وضرائب االستهالك، وضرائب واشتراكات العمال

• جمع املعلومات حلساب مقدار الضريبة الواجبة السداد

• استيفاء مناذج اإلقرارات الضريبية، وتقدمي اإلقرارات إلى املأموريات املعنية

• ترتيب دفع الضريبة أو استقطاعها من املنبع 

• إعداد دفاتر وسجالت محاسبة منفصلة ألغراض الضرائب، عند االقتضاء

إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

• ضريبة األرباح أو الضريبة على أرباح الشركات

• اشتراكات الضمان االجتماعي وغيرها من الضرائب اخلاصة بالعمالة التي يدفعها رب العمل

• الضريبة على األمالك والعقارات، والضريبة على نقل امللكية

• الضريبة على توزيعات أرباح األسهم، والضريبة على األرباح الرأسمالية، والضرائب على الصفقات واملعامالت املالية

• رسوم النظافة، وضرائب املركبات واستهالك الوقود، إلى غير ذلك

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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ألغراض  هي  املالك  مصروفات  من  املائة  في 
مصروفات  أجل  من  املائة  في  و20  خاصة، 
ضيافة للعمالء، و60 في املائة متثل سفريات 

مرتبطة بالعمل). 

افتراضات حول الضرائب واالشتراكات
واالشتراكات  الضرائب  جميع  • تُسجل 
املدفوعة في السنة الثانية من عمل الشركة 
(السنة املالية 2007). وإذا كانت الضريبة (أو 
مت  إذا  أو  مختلفاً  اسماً  حتمل  االشتراك) 
هذه  فإن  مختلفة،  هيئة  قبل  من  حتصيلها 
الضريبة (أو االشتراك) ال تعتبر واحدة. ويتم 
التي حتمل  واالشتراكات،  الضرائب  احتساب 
االسم نفسه وتقوم بجمعها الهيئة ذاتها، 
تبعاً  مختلفة  بأسعار  فرضها  يتم  ولكن 
الضريبة  نفس  أنها  على  التجاري،  للنشاط 

أو االشتراك.
بدفع  الشركة  فيها  تقوم  التي  املرات  • عدد 
هو  واحدة  سنة  في  واالشتراكات  الضرائب 
عدد الضرائب أو االشتراكات اتلفة مضروباً 
لكل  االستقطاع)  (أو  السداد  مرات  عدد  في 
من  كالً  السداد  مرات  عدد  ويشمل  منهما. 
باإلضافة  املستقطعة)  (أو  املقدمة  الدفعات 

إلى الدفعات املنتظمة (أو املستقطعة).

مدفوعات الضرائب
إجمالي  الضرائب  مدفوعات  مؤشر  يعكس 
الضرائب واالشتراكات، وطريقة  عدد مرات دفع 
املعنية  اجلهات  وعدد  الدفع،  ووتيرة  الدفع، 
الثانية  السنة  أثناء  املعيارية  احلالة  هذه  في 
االستهالك  ضريبة  وتتضمن  التشغيل.  من 
على  اخلاصة،  الشركة  بدفعها  قامت  التي 
سبيل املثال، ضريبة املبيعات أو ضريبة القيمة 
هذه  حتصيل  يتم  أن  العادة  وجرت  املضافة. 
مصلحة  حلساب  املستهلك  من  الضرائب 
بيانات  على  تؤثر  ال  أنها  من  وبالرغم  الضرائب. 
الدخل اخلاصة بالشركة، إال أنها تزيد من العبء 
ذلك  وعلى  الضريبي،  للنظام  لالمتثال  اإلداري 

يتم إدراجها في مقياس مدفوعات الضرائب.
في  يُؤخذ  الدفع،  مرات  لعدد  وبالنسبة 
وفي  إلكترونياً.  الضريبي  اإلقرار  تقدمي  احلسبان 
بصورة  والدفع  اإلقرار  بتقدمي  السماح  حالة 
منشآت  معظم  وقيام  إلكترونياً،  كاملة 
فإن  ذلك،  باعتماد  احلجم  املتوسطة  األعمال 
واحدة  مرة  مت  أنه  عندئذٍ  يُعتبر  الضرائب  دفع 
ً. وفيما  في السنة حتى إذا كان بالفعل متكررا
طريق  عن  سدادها  يتم  التي  بالضرائب  يتعلق 
من  األرباح  على  املستحقة  كالضريبة  الغير، 
تدفعها  التي  املنبع  من  املستقطعة  الفوائد 
الوقود  أو ضريبة استهالك  مؤسسة مالية ما، 
دفعة  إدراج  فيتم  الوقود،  موزع  يدفعها  التي 
تتم  املدفوعات  كانت  لو  حتى  فقط  واحدة 
الضرائب  تلك  دفع  ويجري   .ً تواترا أكثر  بشكل 
أو استقطاعها من املنبع بحيث ال يتطلب من 

الشركة تقدمي اإلقرارات الضريبية.
وحيثما يتم تقدمي إقرارات عن ودفع نوعني 
بشكل  االشتراكات  أو  الضرائب  من  أكثر  أو 
سب  حتُ النموذج،  نفس  باستخدام  مشترك 
أنها  على  املشتركتني  الدفع  مرتي  من  كل 
إعداد  كان  إذا  املثال،  سبيل  فعلى  منفصلة. 
اإللزامية،  الصحي  التأمني  اشتراكات  إقرارات 
املعاشات  صناديق  في  اإللزامية  واالشتراكات 
إحداهما  فإن  معاً،  يتمان  ودفعهما  التقاعدية، 

تدرج فقط في عدد مرات الدفع.

الوقت
الوقت على أساس عدد الساعات سنوياً.  يُدون 
في  املستغرق  الوقت  املؤشر  هذا  ويقيس 
من  رئيسية  أنواع   3 وتسديد  اإلقرارات  إعداد 
على  الضريبة  وهي:  واالشتراكات،  الضرائب 
أو  املضافة  القيمة  وضريبة  الشركات،  أرباح 
بالعمالة،  اخلاصة  والضرائب  املبيعات،  ضريبة 
والرواتب،  األجور  على  الضرائب  ذلك  في  مبا 
ويشمل  االجتماعي.  الضمان  واشتراكات 
كافة  جمع  في  املستغرق  الوقت  اإلعداد  وقت 
الضريبة  الحتساب  الضرورية  املعلومات 

مسك  يتوجب  كان  وإذا  الدفع.  املستحقة 
لألغراض  منفصلة  محاسبية  ودفاتر  سجالت 
ـ يتم  أو إلجراء حسابات منفصلة  ـ  الضريبية 
يتم  وال  اإلجراءات.  بتلك  املرتبط  الوقت  إدراج 
كفاية  عدم  حالة  في  إال  إضافي  وقت  تضمني 
إلمتام  العادي  احملاسبي  للعمل  اصص  الوقت 
وقت  ويشمل  الضريبية.  احملاسبة  متطلبات 
استيفاء  في  املستغرق  الوقت  اإلقرارات  إعداد 
جميع مناذج اإلقرارات الضريبية الالزمة والقيام 
زمن  ويأخذ  الضرورية.  احلسابات  بجميع 
التسديد بعني االعتبار عدد الساعات الضرورية 
أو في مأموريات  إلكترونياً  الدفع  إلجراء عملية 
واالشتراكات  الضرائب  تسديد  وعند  الضرائب. 
يشمل  التسديد  زمن  فإن  شخصي،  بشكل 

وقت التأخير أثناء االنتظار.

إجمالي سعر الضريبة
الضرائب  مبلغ  الضريبة  سعر  إجمالي  يقيس 
منشأة  تتحملها  التي  اإللزامية  واالشتراكات 
والتي  للتشغيل،  الثانية  السنة  في  األعمال 
”الربح  من  مئوية  كنسبة  عنها  التعبير  يتم 
التجاري“. ويتناول تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
للسنة  الضريبة  سعر  إجمالي  بيانات   2009
املالية 2007. وميثل إجمالي مبلغ الضرائب الذي 
الضرائب  أشكال  مختلف  املنشأة  تتحمله 
واالشتراكات املستحقة الدفع بعد احملاسبة عن 
اخلصومات (االستقطاعات) واإلعفاءات املسموح 
بها. ويتم استبعاد الضرائب املستقطعة (مثل 
حتصلها  التي  أو  الشخصي)  الدخل  ضريبة 
الشركة وتقوم بتوريدها إلى مأموريات الضرائب 
(مثل ضريبة القيمة املضافة، أو ضريبة املبيعات، 
واخلدمات)  السلع  على  املستحقة  الضريبة  أو 
تقسيم  وميكن  الشركة.  تتحملها  ال  ولكن 
األرباح  ضريبة  فئات:   5 إلى  املدرجة  الضرائب 
الضمان  واشتراكات  الشركات،  أرباح  على  أو 
التي  بالعمالة  اخلاصة  والضرائب  االجتماعي 
يدفعها رب العمل (التي يتم فيها إدراج جميع 
إلى  تدفع  لو كانت  اإللزامية، حتى  االشتراكات 
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احتساب إجمالي سعر الضريبة اخلاصة بالسويد 
السعر اإللزامي

(س)
الوعاء الضريبي اإللزامي

(و)
ضريبة فعلية واجبة السداد

(ض)

األرباح التجارية1
(أ)

 إجمالي سعر الضريبة 
(ج)

ج = ض/أض = س x و
كرونا سويديةكرونا سويديةكرونا سويديةنوع الضريبة (الوعاء الضريبي)

%10,352,2532,898,63117,619,22316.50%28الضريبة على دخل الشركات (الدخل اخلاضع للضريبة)

%26,103,54597,88817,619,2230.60%0.38الضريبة العقارية (األراضي واملباني)

%19,880,2226,417,33617,619,22336.40%32.28ضريبة األجور (أجور خاضعة للضريبة)

%53,505196,09517,619,2231.10 لتر3.665 كرونا سويدية/لتر ضريبة على استهالك الوقود (سعر الوقود)

%9,609,95054.50اموع
1. األرباح قبل حتمل كافة األعباء الضريبية.

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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التقاعدية  هيئة خاصة مثل صندوق املعاشات 
والعقارات،  األمالك  على  والضريبة  مبقابل)، 
األخرى  والضرائب  األعمال،  رقم  والضرائب على 
الصغيرة (مثل رسوم البلدية، وضرائب املركبات 

واستهالك الوقود).
توفير  إلى  الضريبة  سعر  إجمالي  يهدف 
التي  الضرائب  كافة  لتكلفة  شامل  مقياس 
تتحملها منشأة األعمال. وهو يختلف عن سعر 
املطبق  املعامل  يتيح  الذي  القانوني  الضريبة 
إجمالي  احتساب  وعند  الضريبي.  الوعاء  على 
الفعلية  الضريبة  يتم تقسيم  الضريبة،  سعر 
الواجبة السداد حسب األرباح التجارية. وتوضح 

البيانات اخلاصة بالسويد ذلك (اجلدول 9-12). 
أساسية  بصورة  التجارية  األرباح  متثل 
صافي األرباح قبل حتمل كافة األعباء الضريبية. 
وهي تختلف عن األرباح التقليدية قبل احتساب 
وعند  املالية.  القوائم  في  يرد  كما  الضريبة، 
من  العديد  فإن  الضريبة،  قبل  األرباح  حساب 
قابلة  تكون  الشركة  تتحملها  التي  الضرائب 
فإن  التجارية،  األرباح  حساب  وعند  لالقتطاع. 
فإن  ولذلك،  مقتطعة.  تكون  ال  الضرائب  هذه 
لألرباح  واضحة  صورة  تعطي  التجارية  األرباح 
التي  الضرائب  الفعلية ملنشأة ما قبل حساب 

تتحملها في السنة املالية. 
ويُحسب الربح التجاري على النحو التالي: 
املبيعات مطروحاً منها تكلفة البضاعة املباعة، 
وإجمالي املرتبات، واملصروفات اإلدارية، ومطروحاً 
واصصات،  األخرى،  املصروفات  أيضاً  منها 
بيع  (من  الرأسمالية  األرباح  إليها  ومضافاً 
الفوائد  منها  مطروحاً  واألصول)  املمتلكات 
املدينة، ومضافاً إليها الفوائد الدائنة، ومطروحاً 
طريقة  وتُستخدم  التجاري.  اإلهالك  منها 
التجاري  اإلهالك  الحتساب  الثابت  القسط 
و5  لألراضي،  املائة  في  صفر  التالية:  باملعدالت 
و33  لآلالت،  املائة  في  و10  للمباني،  املائة  في 
املائة  في  و20  اآللي،  احلاسب  ألجهزة  املائة  في 
و10  للشاحنة،  املائة  في  و20  املكاتب،  ملعدات 
األعمال.  أنشطة  تنمية  ملصروفات  املائة  في 
متوسط  ضعف   59.4 التجاري  الربح  ويبلغ 

الدخل القومي للفرد.
مع  املنهجية  الطريقة  هذه  وتتسق 
تتبناه  الذي  الضريبية  املساهمة  إجمالي  إطار 
ويقيس   .PricewaterhouseCoopers شركة 
الشركات  تتحملها  التي  الضرائب  اإلطار  هذا 
احلال  هو  كما  املالية،  قوائمها  على  وتؤثر 
لكن  األعمال.  أنشطة  ممارسة  لتقرير  بالنسبة 
شركة  تتبناها  التي  الطريقة  تعتمد  حني  في 
احتسابها  في   PricewaterhouseCoopers
الكبيرة  الشركات  من  املأخوذة  البيانات  على 
ممارسة  تقرير  فإن  املعني،  البلد  في  احلجم 
معيارية  شركة  على  يركز  األعمال  أنشطة 

متوسطة احلجم.

اخلاصة  البيانات  تفاصيل  على  االطالع  ميكن 
املوقع  على  بلد  لكل  الضرائب  دفع  مبؤشر 
هذه  أُعدت   .http://www.doingbusiness.org
 ,Djankov, Ganser في  املنهجية  الطريقة 

.McLiesh, Ramalho and Shleifer (2008)

التجارة عبر احلدود

يجمع تقرير ممارسة أنشطة األعمال املتطلبات 
البضائع  من  شحنة  بتصدير  اخلاصة  اإلجرائية 
(اجلدول  البحري  النقل  طريق  عن  واستيرادها 
رسمي  إجراء  كل  تسجيل  ويجري   .(10-12
ً من االتفاق  لتصدير البضائع واستيرادها ـ بدءا
ـ  البضائع  تسليم  وحتى  بني طرفني  التعاقدي 
تلك  الالزمني إلمتام  والتكلفة  الوقت  إلى جانب 
الصفقة. كذلك يتم تسجيل جميع املستندات 
التي يطلبها التاجر ألغراض التخليص اجلمركي 
للبضائع عبر احلدود. وبالنسبة للسلع املصدرة، 
فإن اإلجراءات تتراوح بني تعبئة البضائع وتغليفها 
ميناء/منفذ  من  السلع  شحن  إلى  املصنع  في 
فإن  املستوردة،  للسلع  بالنسبة  أما  اخلروج. 
ميناء/ إلى  السفينة  وصول  من  تبدأ  اإلجراءات 

في  الشحنة  تسليم  وحتى  الدخول  منفذ 
مستودعات املصنع. وال تدخل في احلساب املدة 
النقل  يستغرقهما  اللتان  والتكلفة  الزمنية 
اعتماد،  خطاب  بواسطة  الدفع  ويتم  البحري. 
ويتم أخذ الوقت والتكلفة واملستندات الالزمة 

إلصدار خطاب االعتماد بعني االعتبار. 
خطوط  وموظفو  الشحن،  وكالء  ويقدم 
الشحن، والصون اجلمركيون، وموظفو املوانئ 
والبنوك معلومات عن املستندات املطلوبة، وعن 
إجراء.  كل  الستيفاء  الالزمني  والتكلفة  الوقت 
ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بني 
افتراضات  عدة  طرح  يجري  البلدان،  مختلف 

حول منشأة األعمال والسلع املتبادلة جتارياً. 

افتراضات حول منشأة األعمال
يُفترض في منشأة األعمال ما يلي:

أن يعمل بها 60•  موظفاً.
في  جتارية  مدينة  أكبر  في  عملها  تزاول  • أن 

البلد املعني.
محدودة.  مسؤولية  وذات  خاصة  تكون  • أن 
الصادرات  لتجهيز  منطقة  داخل  تعمل  وال 
أو  أو منطقة صناعية تتمتع مبزايا تصديرية 

استيرادية خاصة.
• أن تكون ذات ملكية محلية بدون أية ملكية 

أجنبية.
من  املائة  في    •10 من  أكثر  تصدر  أن 

مبيعاتها.

افتراضات حول السلع المتبادلة تجارياً

يتم نقل املنتج املتبادل جتارياً في حاوية بضائع 
وتزن  قدماً.   20 الكاملة  حمولتها  سعة  جافة 
10 أطنان، وقيمتها 20 ألف دوالر أمريكي. علماً 

بأن هذا املنتج: 
مواد  على  يحتوي  وال   ً خطرا يشكل  • ال 

عسكرية.
ً أو أية بيئة خاصة أخرى. • ال يتطلب تبريدا

بالصحة  تتعلق  تدابير خاصة  أية  يتطلب  • ال 
عدا  ما  البيئية  السالمة  معايير  أو  النباتية 

املعايير املقبولة دولياً.

المستندات
يتم تسجيل جميع الوثائق واملستندات املطلوبة 
ومن  واستيرادها.  السلع  لتصدير  شحنة  لكل 
املُفترض أن يكون هذا العقد قد حظي بالفعل 
ويتم  وتوقيعهما.  املعنيني  الطرفني  مبوافقة 
يتطلبها  التي  املستندات  االعتبار  بعني  األخذ 
الوزارات  من:  كل  اجلمركي  التخليص  ألغراض 
احلكومية، وسلطات اجلمارك، ومصلحة املوانئ 
والرقابة  الصحة  وهيئات  احلاويات،  ومحطات 
السداد  أن  إلى  وبالنظر  والبنوك.  الفنية، 
كافة  أخذ  يتم  اعتماد،  خطاب  بواسطة  يتم 
املستندات التي تطلبها البنوك إلصدار أو تأمني 
إدراج  يتم  وال  االعتبار.  بعني  االعتماد  خطاب 
واحدة  مرة  مراجعتها  تتم  التي  املستندات 
التجديد  تشترط  ال  والتي  األقل،  على  سنوياً 
لكل شحنة (مثالً، شهادة سنوية تفيد تسديد 

كافة املستحقات الضريبية). 

10-12 اجلدول 

ماذا يقيس مؤشر التجارة عبر احلدود؟
(عدد) املستندات الالزمة إلمتام التصدير واالستيراد 

• مستندات مصرفية

• مستندات تخليص جمركية

• مستندات املناولة في املوانئ ومحطات مناولة البضائع

• مستندات النقل

الوقت الالزم إلمتام التصدير واالستيراد (باأليام)

• احلصول على جميع املستندات الضرورية

• النقل الداخلي

• التخليص اجلمركي وعمليات التفتيش

• املناولة في املوانئ ومحطات مناولة البضائع

• ال تدخل في احلساب املدة الزمنية التي يستغرقها النقل 

البحري

التكلفة الالزمة إلمتام التصدير واالستيراد (بالدوالر األمريكي 
لكل حاوية)

• احلصول على جميع املستندات الضرورية

• النقل الداخلي

• التخليص اجلمركي وعمليات التفتيش

• املناولة في املوانئ ومحطات مناولة البضائع

• إدراج التكاليف الرسمية فقط، وعدم إدراج الرشاوى أو 

التعريفات اجلمركية

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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الوقت
التصدير  لعملية  الالزم  الوقت  تسجيل  يتم 
واالستيراد باأليام التقوميية. وتبدأ عملية احتساب 
الوقت ألي إجراء من حلظة البدء وحتى استيفائه. 
ما  إجراء  استيفاء  تسريع  املمكن  من  كان  وإذا 
مقابل تكلفة إضافية، ويكون متاحاً أمام جميع 
الشركات التجارية، يتم اختيار اإلجراء القانوني 
األسرع. وال تؤخذ اإلجراءات السريعة واملبسطة 
السارية على الشركات الكائنة في إحدى مناطق 
ً لعدم سريانها  جتهيز الصادرات بعني االعتبار نظرا
في  تدخل  وال  التجارية.  الشركات  جميع  على 
النقل  يستغرقها  التي  الزمنية  املدة  احلساب 
البحري. ويُفترض عدم إضاعة كل من املصدر أو 
باستيفاء  منهما  والتزام كل  وقت،  أي  املستورد 
كل إجراءٍ متبقٍ بدون تأخير. ويتم قياس اإلجراءات 
وقت  في  متوازية  بصورة  استيفاؤها  التي ميكن 
ـ  اإلجراءات  بني  االنتظار  وقت  إدراج  ويتم  واحد. 
ـ  احلمولة  تفريغ  أثناء عملية  املثال  على سبيل 

في هذا املقياس.

التكلفة
حاوية  على  املفروضة  الرسومَ  التكلفةُ  تقيس 
بالدوالر األمريكي.  البضاعة  سعة 20 قدماً من 
باستيفاء  املرتبطة  الرسوم  جميع  إدراج  ويتم 
اإلجراءات املتعلقة بتصدير السلع أو استيرادها. 
باملستندات،  اخلاصة  التكاليف  ذلك  ويشمل 
والرقابة  اجلمركي  للتخليص  اإلدارية  والرسوم 
الفنية، ورسوم أعمال املناولة في املوانئ والنقل 
التعرفة  التكلفة  مقياس  يشمل  وال  الداخلي. 
اجلمركية والرسوم أو التكاليف املرتبطة بالنقل 

البحري. وال يتم إدراج إال التكاليف الرسمية.

اخلاصة  البيانات  تفاصيل  على  االطالع  ميكن 
على:  بلد  لكل  احلدود  عبر  التجارة  مبؤشر 
هذه  أُعدت   .http://www.doingbusiness.org
 Djankov, Freund and الطريقة املنهجية في
مع  هنا  اعتمادها  ويجري  الطبع)،  (حتت   Pham

إدخال تعديالت طفيفة عليها. 

إنفاذ العقود

تقيس مؤشرات إنفاذ العقود مدى كفاءة اجلهاز 
القضائي في الفصل في أي نزاع جتاري (اجلدول 
تتبع  طريق  عن  البيانات  بناء  ويتم   .(11-12
تطور أحد النزاعات التجارية أمام احملاكم احمللية 
مع البيانات من خالل دراسة  خطوة بخطوة. وجتُ
اللوائح  من  وغيرها  املدنية  اإلجراءات  قوانني 
املتعلقة باحملاكم، فضالً عن استقصاءات تشمل 
التقاضي  في  متخصصني  محليني  محامني 
شملها  التي  البلدان  من  املائة  في   25 (وفي 
االستقصاءات).  تلك  في  قضاة  شارك  التقرير، 
ـ  بلد  كل  في  اتصة  احملكمة  اسم  نشر  يتم 

احملكمة الكائنة في أكبر مدينة جتارية واتصة 
 200 قيمتها  تعادل  التي  التجارية  بالقضايا 
ـ  للفرد  القومي  الدخل  متوسط  من  املائة  في 
http://www.doingbusiness. :في موقع التقرير

 .org

افتراضات حول هذه الحالة
من  املائة  في    •200 املطالبة  قيمة  تعادل 
البلد  في  للفرد  القومي  الدخل  متوسط 

املعني.
• يتعلق النزاع بصفقة مشروعة بني منشأتي 
املشترية)  والشركة  البائعة  (الشركة  أعمال 
البلد  في  جتارية  مدينة  أكبر  في  كائنتني 
للشركة  البائعة  الشركة  وتبيع  املعني. 
املشترية بضائع تعادل قيمتها 200 في املائة 
البلد  من متوسط الدخل القومي للفرد في 
املعني. وبعد أن تسلم الشركة البائعة تلك 
هذه  متتنع  املشترية،  الشركة  إلى  البضائع 
األخيرة عن سداد ثمن السلع بحجة أن السلع 

الواردة ليست باجلودة املطلوبة.
قضائية  دعوى  برفع  البائعة  الشركة  • قامت 
املبلغ  السترداد  املشترية  الشركة  على 
(وهو  البضاعة  بيع  عقد  مبوجب  املستحق 
الدخل  متوسط  من  املائة  في   200 يساوي 
اعترضت  املعني).  البلد  في  للفرد  القومي 
الشركة  مطالبة  على  املشترية  الشركة 
البائعة قائلة إن نوعية السلع ليست باجلودة 
املطالبة  تلك  على  التنازع  ويجري  املطلوبة. 

على أسس موضوعية للدعوى.
جتارية  مدينة  أكبر  في  تقع  محكمة  • تبت 
بالقضايا  مختصة  وهي  ـ  املعني  البلد  في 
من  املائة  في   200 تعادل  التي  التجارية 
هذا  في  ـ  للفرد  القومي  الدخل  متوسط 

النزاع. 
• تقوم الشركة البائعة باحلجز على البضاعة 
على  احلصول  قبل  املشترية  الشركة  لدى 
الشركة  تصبح  أن  خشية  قضائي  حكم 

املشترية معسرة أثناء نظر القضية.
جودة  بشأن  خبراء  بآراء  االستعانة  • تتم 
املمارسات  من  كان  وإذا  املسلمة.  البضاعة 
النزاع  ألطراف  املعني  البلد  في  املعيارية 
لإلدالء  اخلبراء  أو شهود من  استدعاء شهود 
بآرائهم بشأن جودة البضاعة، يقوم كل من 
الطرفني املعنيني باستدعاء شاهد أو شاهد 
خبير واحد. وإذا كان من املمارسات املعيارية 
لإلدالء  مستقل  خبير  بتعيني  القاضي  قيام 
القاضي  يقوم  البضاعة،  جودة  بشأن  برأيه 
يسمح  ال  احلالة،  هذه  وفي  بذلك.  عندئذ 

القاضي بالطعن على شهادة اخلبير.
  •100 البائعة  الشركة  لصالح  احلكم  يكون 
باجلودة  البضاعة  أن  القاضي  يقرر  املائة:  في 
دفع  املشترية  الشركة  على  وأن  املطلوبة، 

من  املائة  في   200) عليه  املتفق  السعر 
متوسط الدخل القومي للفرد).

احلكم.  هذا  املشترية  الشركة  تستأنف  • ال 
ويصبح احلكم نهائياً.

• تقوم الشركة البائعة باتخاذ كافة اخلطوات 
ويتم  الفور.  على  احلكم  إلنفاذ  املطلوبة 
حتصيل األموال بنجاح من خالل بيع األصول 
املنقولة اخلاصة بالشركة املشترية في مزاد 

علني (على سبيل املثال املعدات املكتبية).

اإلجراءات
تقوم قائمة خطوات رفع الدعوى التي مت جمعها 
الزمني لكل نزاع  عن كل بلد بتتبع التسلسل 
بأنه  اإلجراء  يعرّف  اتصة.  احملكمة  أمام  جتاري 
القاضي  وبني  بينهما  أو  طرفني  بني  تعامل  أي 
ذلك  ويشمل  احملكمة.  كتاب  قلم  أو  اتص 
خطوات إقامة الدعوى، وخطوات سير احملاكمة، 

واخلطوات الضرورية إلنفاذ احلكم. 
للمشاركني  العام  هذا  االستقصاء  يتيح 
الواليات  في  القائمة  اإلجراءات  تسجيل 
في  وليس  املدني،  بالقانون  العاملة  القضائية 
العام،  بالقانون  العاملة  القضائية  الواليات 
ميكن  املثال،  سبيل  فعلى  بالعكس.  والعكس 
للقاضي في البلدان التي تأخذ بالقانون املدني 
كل  يرسل  حني  في  مستقالً،   ً خبيرا يختار  أن 
تأخذ  التي  البلدان  في  التقاضي  طرفي  من 
بالشهود  قائمة  احملكمة  إلى  العام  بالقانون 
لإلجراءات  العامة  الكفاءة  وإلظهار  اخلبراء. 
بالنسبة  إجراء  طرح  حالياً  يتم  القضائية، 
للبلدان التي لديها محاكم جتارية متخصصة، 

11-12 اجلدول 

ماذا يقيس مؤشر إنفاذ العقود؟
(عدد) اإلجراءات الالزمة إلنفاذ عقد ما 

• أي تعامل بني طرفني في نزاع جتاري، أو بينهما وبني 

القاضي اتص أو قلم كتاب احملكمة

• خطوات إقامة الدعوى 

• خطوات سير احملاكمة وإصدار احلكم

• خطوات إنفاذ احلكم

املدة الزمنية الالزمة الستيفاء كل إجراء (أيام تقوميية)

• محسوبة بعدد األيام التقوميية

• الوقت الالزم إلقامة الدعوى

• الوقت الذي يستغرقه سير احملاكمة واحلصول على حكم

• الوقت الالزم إلنفاذ احلكم

التكلفة الالزمة الستيفاء كل إجراء (% من قيمة املطالبة)

• عدم إدراج الرشاوى

• متوسط أتعاب احملامني

• الرسوم القضائية، شاملة أتعاب اخلبراء

• تكاليف اإلنفاذ

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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وواحد للبلدان التي جتيز إجراءات إقامة الدعاوى 
اخلطوات  احتساب  يتم  وال  االنترنت.  طريق  عن 
أو ضمن  واحد مع  تتم في وقت  التي  اإلجرائية 
العدد  في  األخرى  الدعوى  إجراءات  خطوات 

الكلي لإلجراءات. 

الوقت
سب  التقوميية، وحتُ باأليام  الزمنية  املدة  تُسجل 
البائعة  الشركة  فيها  ترفع  التي  اللحظة  من 
الدين.  وحتى حلظة سداد  احملكمة  أمام  دعواها 
فيها  تعقد  التي  األيام  املدة  هذه  وتشمل 
بينها.  فيما  االنتظار  وفترات  الدعوى  جلسات 
تستغرقها  التي  املدة  متوسط  تسجيل  ويتم 
حيث  من  النزاع:  في  للفصل  املراحل  مختلف 
اإلعالن  وتسليم  الدعوى،  رفع  شرط  استيفاء 
(املدة  احملاكمة  قبل  واحلجز  الدعوى،  بإجراءات 
احلكم  وإصدار  الدعوى)  إقامة  تستغرقها  التي 
واستصدار  احملاكمة  تستغرقها  التي  (املدة 
احلكم)، ووقت سداد الدين (املدة التي يستغرقها 

إنفاذ احلكم).

التكلفة
قيمة  من  مئوية  كنسبة  التكلفة  سب  حتُ
املائة  أنها تعادل 200 في  افتراض  املطالبة، مع 
وال  للفرد.  القومي  الدخل  متوسط  ضعف 
ثالثة  تسجيل  فقط  ويتم  الرشاوى،  إدراج  يتم 
القضائية،  الرسوم  هي:  التكاليف،  من  أنواع 
وتكاليف إنفاذ احلكم، ومتوسط أتعاب احملاماة. 
وتشمل الرسوم القضائية كافة التكاليف التي 
يتعني على البائع دفعها مقدماً إلى احملكمة أو 
التكلفة  عن  النظر  بغض  اتص  اخلبير  إلى 
اخلبراء،  أتعاب  وتندرج  يتحملها.  التي  النهائية 
الضرورة  أو  القانون  مبوجب  مطلوبة  كانت  إذا 
تكاليف  أما  القضائية.  الرسوم  في  العملية، 
على  ينبغي  التي  التكاليف  كافة  فهي  اإلنفاذ 
البائع دفعها سلفاً بغرض إنفاذ احلكم من خالل 
بغض  للمشتري،  املنقولة  لألصول  العام  البيع 
يتحملها  التي  النهائية  التكلفة  عن  النظر 
األتعاب  احملاماة  أتعاب  متوسط  وميثل  البائع. 
التي يتعني على البائع دفعها سلفاً إلى محام 

محلي لتمثيله في دراسة احلالة املعيارية. 
 

اخلاصة  البيانات  تفاصيل  على  االطالع  ميكن 
http://www. :مبؤشر إنفاذ العقود لكل بلد على

الطريقة  هذه  أُعدت   .doingbusiness.org
ويجري   (2003) وآخرين   Djankov في  املنهجية 
طفيفة  تعديالت  إدخال  مع  هنا  اعتمادها 

عليها. 

تصفية النشاط التجاري

بدراسة  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يقوم 

الوقت والتكلفة الالزمني إلجراءات دعاوى إشهار 
املؤسسات  تكون  التي  (التفليسة)  اإلفالس 
 .(12-12 (اجلدول  ونتائجها  فيها،  طرفاً  احمللية 
إجابات  من  البيانات  تلك  التقرير  ويستقي 
يعملون  ممن  االستقصاء  في  احملليني  املشاركني 
مدى  من  والتحقق  املالي،  اإلعسار  مجال  في 
القوانني  دراسة  طريق  عن  وسالمتها  دقتها 
واإلجراءات احلكومية، إلى جانب املصادر العامة 

للمعلومات اخلاصة بأنظمة اإلفالس. 
ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما 
بني مختلف البلدان، يجري طرح عدة افتراضات 

حول منشأة األعمال واحلالة املستخدمة. 

افتراضات حول منشأة األعمال
يُفترض في منشأة األعمال ما يلي:

• أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة.
• أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة جتارية في 

البلد املعني.
ملكية   (%  •100) بالكامل  مملوكة  تكون  أن 
محلية، وأن يشغل مؤسسها أيضاً منصب 
رئيس مجلس الرقابة (املراقبة)، وميلك 51 في 
أي  يحوز  ال  املؤسس  (وباستثناء  منها  املائة 
املائة  أكثر من 5 في  اآلخرين  من املساهمني 

من األسهم).
ً بوسط املدينة حيث تدير فندقاً  • متتلك عقارا

فيه، وهو ميثل جل ممتلكاتها.
• يديرها مدير عام محترف.

املتوسط  في  يعادل  سنوياً  إيرادات  • حققت 
1000 ضعف متوسط الدخل القومي للفرد 

على مدار السنوات الثالث املاضية.
 ،ً مورّدا   •50 مع  وتتعامل  موظف   201 لديها 
أخر  مبدفوعات  املوردين  هؤالء  لكل  وتدين 

توريدات مت تسليمها.
اقترضت من بنك محلي قبل 5•  سنوات (أجل 
واشترت  10 سنوات)  بالكامل  القرض  سداد 
كضمانة  تستخدمه  الفندق)  (مبنى   ً عقارا

عينية للقرض املصرفي.
الشروط  وكل  الدين  سداد  بجدول  • تلتزم 

األخرى املتعلقة بهذا القرض إلى اآلن.
وتعادل  عقاري،  رهن  أو  عائم  رهن  • وعليها 
قيمة أصل ذلك الرهن متاماً القيمة السوقية 

لهذا الفندق.

افتراضات حول هذه الحالة
مشكالت  واجهت  قد  املنشأة  تلك  تكون  أن 
إلى  في السيولة. أدت خسارتها في عام 2007 
وال متلك  رقم سلبي.  إلى  حتويل صافي قيمتها 
الفوائد  كامل  لسداد  نقدية  أية  حوزتها  في 
اليوم  في  املستحق  القرض  أصل  أو  املصرفية 
متخلفة  املنشأة  تصبح  ولذا،  للبنك.  التالي 
عن سداد القرض املستحق. وتعتقد اإلدارة أنها 
و2009   2008 عامي  في  خسائر  إلى  ستتعرض 

كذلك.
الفندق  على  عائم  برهن  البنك  يحتفظ 
النوع  هذا  باستخدام  تسمح  التي  البلدان  في 
القانون  سماح  عدم  حالة  وفي  الرهونات.  من 
بهذا النوع من الرهونات، لكن عادة ما تستخدم 
ً أخرى لها نفس التأثير، فيتم النص  العقود بنودا

على هذا البند في عقد اإلقراض.
يتعذر  بحيث  كثيرون  دائنون  للمنشأة 
التفاوض معهم على إجراء تسوية غير رسمية 
اخليارات  املنشأة  وأمام  احملكمة.  نطاق  خارج 
إعادة  بغرض  قضائي  إجراء  إلى  اللجوء  التالية: 
أو إعادة تنظيمها مبا يسمح باستمرار  تأهيلها 
إلى  إجراء قضائي يهدف  إلى  اللجوء  أو  عملها؛ 
تصفيتها أو حلها أو اللجوء إلى إجراء إنفاذ دين 
أو  مجزأةً  الفندق  بيع  إلى  يهدف  ملكية  نزع  أو 
كمؤسسة عاملة، وإنفاذ ذلك عن طريق احملكمة 
كوكالة  احلكومية  األجهزة  أحد  طريق  عن  (أو 
سبيل  (على  احملكمة  خارج  أو  الديون)  حتصيل 

املثال، عن طريق تعيني حارس قضائي).
5 قضايا سنوياً  أقل من  ما  بلد  إذا شهد 
انطوت  املاضية  اخلمس  السنوات  مدى  على 
على  بناء  املعنية  الشركة  تنظيم  إعادة  على 
أمر  أو  قضائي،  بأمر  تصفيتها  أو  قضائي،  أمر 
البلد يحصل على تصنيف  فإن هذا  دين،  إنفاذ 
املرجح  غير  من  أنه  هذا  ويعني  منطبق“.  ”غير 
اإلجراءات  خالل  من  ديونهم  الدائنون  يسترد  أن 

القانونية (من خالل احملكمة أو خارجها). 

الوقت
يُسجل الوقت الالزم السترداد الدائنني لديونهم 

12-12 اجلدول 

ماذا يقيس مؤشر تصفية النشاط التجاري؟
الوقت الالزم السترداد الدين (بالسنوات)

• محسوبة بعدد السنوات التقوميية

• اشتمال االستئنافات وطلبات متديد آجال املواعيد 

القانونية

التكلفة الالزمة السترداد الدين (% من قيمة موجودات 
التفليسة)

سب كنسبة مئوية من قيمة موجودات التفليسة • حتُ

• الرسوم القضائية

• أتعاب احملامني

• أتعاب املقيمني املستقلني

• أتعاب احملاسبني 

معدل االسترداد بالنسبة للدائنني (سنتات عن كل دوالر)

• يحسب السنتات التي يستردها الدائنون عن كل دوالر 

• القيمة احلالية للديون املستردة

• استقطاع التكاليف الرسمية إلجراءات اإلعسار

• مراعاة استهالك األصول

• نتيجة األعمال تؤثر على احلد األقصى للقيمة التي ميكن 

استردادها

املصدر: قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال. 
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املعلومات  جمعت  وقد  التقوميية.  بالسنوات 
استيفاء  وإمكانية  اإلجراءات،  تسلسل  حول 
إجراء  مع  واحد  وقت  في  اإلجراءات  هذه  من  أي 
املماطلة  أساليب  االعتبار  في  أخذت  وقد  آخر. 
األطراف  تستخدمها  التي  احملتملة  والتأخير 
الطعون  تقدمي  قبيل  من  الدعوى،  لتعطيل 
املواعيد  آجال  لتمديد  طلبات  أو  واالستئنافات 

القانونية.

التكلفة
كنسبة  القضائية  الدعوى  تكلفة  حتسب 
التكلفة  سب  وحتُ العقار.  قيمة  من  مئوية 
جانب  من  االستقصاء  إجابات  أساس  على 
تشمل  كما  اإلعسار،  مجال  في  األخصائيني 
يتقاضاها  التي  واملصروفات  القضائية  الرسوم 
اإلعسار،  مجال  في  املعنيون  األخصائيون 
واحملاسبون  واحملامون،  املستقلون،  واملقيمون 
االستقصاء  في  املشاركون  ويقدم  املعنيون. 
التالية:  اخليارات  بني  من  التكلفة  عن  تقديرات 
و5-2 %،   ،% 2 من  أقل  أو  محددة  مئوية  كنسبة 
و5-8 %، و8-11 %، و11-18 %، و18-25%، و33-25 %، 
75 % من  أكثر من  وكذلك  و75-50 %،  و50-33 %، 

قيمة موجودات الشركة.

معدل استرداد الدين
يتم تسجيل معدل استرداد الدين على أساس 
من  الدائنون  يستردها  دوالر  كل  عن  سنتات 
خالل إجراءات إشهار اإلفالس أو اإلعسار أو إنفاذ 
الديون. وتأخذ هذه احلسابات في االعتبار ما إذا 
الدعوى  تلك  من  ستخرج  املنشأة  هذه  كانت 
التكاليف  وكذلك  ال،  أم  عاملة  كمؤسسة 
املنشأة  تتكبدها  التي  القيمة  في  واخلسائر 
التصفية.  عملية  في  املستغرق  الوقت  بسبب 
مزاولة عملها،  في  املنشأة  استمرار  وفي حالة 
فلن تكون هناك أية خسارة في قيمة املطالبة 
الواحد.  الدوالر  البالغة 100 سنت عن  املبدئية 
أما إذا متت تصفية املنشأة، فستنخفض املائة 
سنت املبدئية عن كل دوالر واحد إلى 70 سنتاً. 
التكاليف  استقطاع  ذلك  بعد  يتم  أن  على 
عن  واحد  (سنت  اإلعسار  إلجراءات  الرسمية 
كل واحد في املائة من تكلفة القيمة املبدئية). 
القيمة  اخلسارة في  تُؤخذ في احلسبان   ،ً وأخيرا
فيها  بقيت  التي  الفترة  بسبب  حدثت  التي 
في  مبا  اإلعسار،  دعوى  أثناء  محجوزة  األموال 
الفندق.  أثاث  إهالك  عن  الناجتة  اخلسارة  ذلك 
فإن  الدولية،  احملاسبية  املمارسات  مع  ومتشياً 
ومن  املائة.  في   20 تبلغ  األثاث  إهالك  نسبة 
املُفترض أن تعادل قيمة األثاث ربع إجمالي قيمة 
هو  الديون  استرداد  معدل  بأن  علماً  األصول. 
املتبقية، على أساس  للعائدات  احلالية  القيمة 
السارية في نهاية عام 2007  اإلقراض  معدالت 
الدولية  املالية  اإلحصائيات  واملأخوذة من كتاب 

الصادر عن صندوق النقد الدولي والتي تكملها 
استرداد  معدل  ويكون  املركزية.  البنوك  بيانات 
هذا  فيها  ينطبق“  ”ال  التي  البلدان  في  الدين 

 .ً اإلجراء صفرا
 

 Djankov في  املنهجية  الطريقة  هذه  أُعدت 
.and others (2006)

حواشي

الفترة  تخص  الضرائب  بدفع  املتعلقة  البيانات   .1
األول  ديسمبر/كانون  وحتى  الثاني  يناير/كانون  من 

 .2007

http://www.subnational. املوقع  على  متاحة   .2
.doingbusiness.org

نسبة  هي  للعامل  املضافة  القيمة  متوسط   .3
متوسط الدخل القومي للفرد في بلد ما إلى عدد 
السكان في سن العمل كنسبة مئوية من إجمالي 

السكان. 
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بلد،  لكل  بالنسبة  املؤشر،  هذا  حساب  ويتم 
املئيني  لترتيبه  البسيط  املتوسط  أساس  على 
من  موضوع  كل  في   (Percentile Rankings)
ممارسة  تقرير  يغطيها  التي  العشرة  املوضوعات 
يحتله  الذي  والترتيب   .2009 األعمال  أنشطة 
عبارة  هو  املوضوعات  تلك  من  كل  في  البلد 
كل  في  املئيني  للترتيب  البسيط  املتوسط  عن 

مكونات مؤشراته (اجلدول 1-13). 
أو  قوانني  أية  ما  بلد  في  تتوافر  لم  فإذا 
إجراءات حكومية تغطي مجاالً معيناً ـ كإشهار 
البلد  هذا  يحصل  ـ  املثال  سبيل  على  اإلفالس 
البلد  يحصل  وكذلك  مطبق“.  ”غير  درجة  على 
حالة  في  ممكن“  ”غير  أو  مطبق“  ”غير  درجة  على 
من  بالرغم  احلكومية  اإلجراءات  استخدام  عدم 
وجودها، أو في حالة وجود إجراء حكومي متناقض 
يحظر هذه املمارسات. وفي كلتا احلالتني، فإن هذه 
على  ترتيب  أدنى  إلى  البلد  بذلك  تهوي  الدرجة 

املؤشر املعني. 
الترتيب.  بناء  كيفية  على  مثال  يلي  وفيما 
النشاط  بدء  عملية  تستغرق  آيسلندا،  في 
أيام،  و5  إجراءات،   5 الشركة)  (تأسيس  التجاري 
املائة  في   2.6 نسبته  ما  املصروفات  قيمة  وتبلغ 
شرط  ويبلغ  للفرد.  القومي  الدخل  متوسط  من 
 13.6 نسبته  ما  املطلوب  املال  لرأس  األدنى  احلد 
للفرد.  القومي  الدخل  متوسط  من  املائة  في 
آيسلندا  ترتيب  يأتي  األربعة،  املؤشرات  هذه  وفي 
في املئني التاسع، والثالث، والثالث عشر، والثامن 
واخلمسني على التوالي. وعلى ذلك، فإن متوسط 
والعشرين  احلادي  املئني  في  يأتي  آيسلندا  ترتيب 
التجاري.  النشاط  بدء  بسهولة  يتعلق  فيما 
فيما  واألربعني  الثامن  املئني  في  ترتيبها  ويأتي 
يتعلق بحماية املستثمرين، والسادس والعشرين 
فيما  والثامن  احلدود،  عبر  بالتجارة  يتعلق  فيما 
يتعلق  فيما  والثامن  العقود،  بإنفاذ  يتعلق 
ترتيب  ويشير  إلخ.  التجاري،  النشاط  بتصفية 
أكثر  احلكومية  اإلجراءات  أن  إلى  للبلدان  أعلى 
قوة.  أكثر  امللكية  حقوق  حماية  وأن  بساطة، 

املئيني  للترتيب  البسيط  املتوسط  فإن  وعليه، 
في   23 يبلغ  املوضوعات  جميع  في  أليسلندا 
أساس  على  البلدان  جميع  ترتيب  وعند  املائة. 
متوسط ترتيبها املئيني، تأتي أيسلندا في املركز 

احلادي عشر. 
 ً تعقيدا األكثر  التجميع  طرق  وأسفرت 
غير  واملكونات  الرئيسية  املكونات  مثل  ـ 
تقريباً.1  مطابق  ترتيب  حتقيق  عن  ـ  امللحوظة 
تأثير  سوى  التجميع  طريقة  الختيار  يكن  ولم 
أن  إلى  بالنظر  البلدان  ترتيب  على  للغاية  ضئيل 
تقرير  في  الواردة  للمؤشرات  العشر  اموعات 
كافية  تغطية  تتيح  األعمال  أنشطة  ممارسة 
وواسعة النطاق في مختلف املوضوعات. وعليه، 
هذه  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يستخدم 

األبسط.  الطريقة 
األعمال  أنشطة  ممارسة  سهولة  ومؤشر 
بعني  يأخذ  ال  حيث  النطاق.  محدود  مؤشر  هو 
الكبيرة،  األسواق  من  ما  بلدٍ  قرب  مدى  االعتبار 
البلد  بهذا  األساسية  البنية  خدمات  نوعية  أو 
احلدود  عبر  بالتجارة  املرتبطة  اخلدمات  (بخالف 
املمتلكات  تأمني  أو  البناء)،  تراخيص  أو استخراج 
ضد السرقة والسلب والنهب، أو أوضاع االقتصاد 
هناك  ومازالت  املؤسسات.  قوة  مدى  أو  الكلي، 
أي  في  للبحث  مستكملة  غير  كبيرة  أجندة 
شديدة،   ً قيودا تشكل  التي  احلكومية  اإلجراءات 
واإلصالحات األكثر فعالية، وكيفية تأثير السياق 
وتقدم  القضايا.  تلك  معالم  رسم  على  القطري 
مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة األعمال مجموعة 
جديدة من البيانات التجريبية التي ميكن أن تؤدي 

إلى حتسني فهم طبيعة تلك القضايا. 
أنشطة  ممارسة  تقرير  يستخدم  كما 
البلدان  لتحديد  بسيطة  طريقة  األعمال 
البلدان  التقرير  يختار  أوالً،  لإلصالحات.  املتصدرة 
شأنها  من  كان  إصالحات  بتنفيذ  قامت  التي 

أو   3 في  األعمال  أنشطة  ممارسة  تسهيل 
ويتم  يغطيها.  التي  العشرة  ااالت  من  أكثر 
مثالً،  مجال.  لكل  فقط  واحد  إصالح  احتساب 
إذا قام بلد ما بدمج عدة إجراءات معاً عن طريق 
الضريبة  وتخفيض  موحد،  ملكية  سجل  إنشاء 
ذلك  فإن  منفصل،  بشكل  امللكية  نقل  على 
هذا   ً بلدا  33 استوفى  وقد   .ً واحدا إصالحاً  يُعتبر 
وبيالروس،  وأذربيجان،  ألبانيا،  املعيار:  هذا  العام 
وبلغاريا،  وبوتسوانا،  والهرسك،  والبوسنة 
واجلمهورية  وكولومبيا،  والصني،  فاصو،  وبوركينا 
ومصر،  الدومينيكية،  واجلمهورية  التشيكية، 
وليبيريا،  قيرغيز،  وجمهورية  واليونان،  وجورجيا، 
السابقة،  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية 
وموزامبيق،  واملغرب،  وموريشيوس،  ومدغشقر، 
العربية  واململكة  ورواندا،  والبرتغال،  ونيوزيلندا، 
وسلوفينيا،  وسيراليون،  والسنغال،  السعودية، 
وزامبيا  وأوروغواي،  وأوكرانيا،  وتونس،  وتايلند، 

(اجلدول 2-13). 
التقرير بترتيب تلك البلدان  ثانياً، يقوم 

على أساس ارتفاع مركزها بالنسبة لسهولة 
ممارسة أنشطة األعمال مقارنة بالعام السابق. 

فعلى سبيل املثال، حققت كل من ألبانيا، 
وبوركينا فاصو، ورواندا إصالحات في � أوجه من 
اإلجراءات احلكومية املنظمة ألنشطة األعمال. 
العام بالنسبة لسهولة  ألبانيا  وحتسن ترتيب 
ممارسة أنشطة األعمال وارتفع من املركز 135 
إلى املركز 86، وترتيب بوركينا فاصو من املركز 
�16 إلى املركز 1�8، ورواندا من املركز 1�8 

إلى املركز 139. ومتثل تلك التغييرات حتسناً في 
 ،ً ً، و16 مركزا ترتيب هذه البلدان بواقع: �9 مركزا
و9 مراكز على التوالي. وعليه، فإن ترتيب ألبانيا 
جاء سابقاً لبوركينا فاصو على قائمة البلدان 
العشر التي نفذت أكبر عدد من اإلصالحات. 

ولم تفلح رواندا في دخول هذه القائمة. 

سهولة ممارسة 
أنشطة األعمال

 1-13 اجلدول 

ما هي املؤشرات التي يتألف منها ترتيب البلدان؟ 
حماية املستثمرينبدء النشاط التجاري

اإلجراءات والوقت والتكلفة واحلد األدنى من رأس املال املدفوع املتعلقة ببدء 

النشاط التجاري

مؤشر قوة حماية املستثمرين: مؤشر نطاق اإلفصاح، ومؤشر نطاق 

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة، ومؤشر سهولة قيام املساهمني 

بإقامة الدعاوى 

دفع الضرائباستخراج تراخيص البناء
اإلجراءات والوقت والتكلفة املتعلقة باستخراج تراخيص البناء، والقيام 

بعمليات التفتيش، وتوصيل خدمات املرافق

عدد مدفوعات الضرائب، والوقت الالزم إلعداد اإلقرارات وسداد الضرائب، 

ومجموع الضرائب كنسبة من األرباح قبل حتمل العبء الضريبي

التجارة عبر احلدودتوظيف العاملني
مؤشر صعوبة التعيني، ومؤشر صعوبة ساعات العمل، ومؤشر صرامة الفصل 

من العمل، وتكلفة الفصل من العمل

املستندات والوقت والتكلفة املتعلقة بإمتام التصدير واالستيراد

إنفاذ العقودتسجيل امللكية
اإلجراءات والوقت والتكلفة املتعلقة بتسوية نزاع جتارياإلجراءات والوقت والتكلفة املتعلقة بنقل ملكية عقار جتاري

تصفية النشاط التجارياحلصول على االئتمان
معدل استرداد الدين في حاالت اإلفالسمؤشر قوة احلقوق القانونية، ومؤشر عمق املعلومات االئتمانية
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لإلصالح  املتصدرة  البلدان  فإن  وباختصار، 
أكثر كان  أو  ثالثة إصالحات  نفذت  التي  تلك  هي 
من شأنها تسهيل ممارسة أنشطة األعمال، وأدت 
مؤشر  على  مركزها  حتسني  إلى  لذلك  نتيجة 
سهولة ممارسة أنشطة األعمال مقارنة بالبلدان 
البلد  ترتيب  في  التغيّر  حساب  ويتم  األخرى. 
احلالي  العام  ترتيبه في  املعني عن طريق مقارنة 
مع ترتيبه في العام السابق بعد إعادة احتسابه. 
تعديل  يتم  الوقت،  مرور  مع  االتساق  ولضمان 
السابقة  بالسنوات  اخلاصة  البيانات  مجموعات 
إعداد  منهجية  في  تغييرات  أية  تعكس  كي 
وأية  حديثاً،  املضافة  القليلة  والبلدان  التقرير، 

للتصحيحات.  نتيجة  البيانات  تنقيحات في 

حواشي

انظر Djankov وآخرين (2005).   .1
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2-13 اإلصالحات في العام �2008/0 اجلدول 

البلد
بدء النشاط 

التجاري
استخراج 

تسجيل امللكيةتوظيف العاملنيتراخيص البناء
احلصول على 

االئتمان
حماية 

إنفاذ العقودالتجارة عبر احلدوددفع الضرائباملستثمرين
تصفية النشاط 

التجاري

أفغانستان

ألبانيا
����

اجلزائر

أنغوال
��

أنتيغوا وبربودا
�

األرجنتني
�

أرمينيا
��

أستراليا

النمسا
�

أذربيجان
�������

جزر البهاما

البحرين

بنغالدش
��

بيالروس
������

بلجيكا
�

بليز

بنن
��

بوتان
�

بوليفيا
�

البوسنة والهرسك
����

بوتسوانا
����

البرازيل
�

بروناي

بلغاريا
�����

بوركينا فاصو
����

بوروندي

كمبوديا
��

الكاميرون
�

كندا
��

الرأس األخضر
�

جمهورية أفريقيا الوسطى
�

تشاد
�

شيلي

الصني
����

كولومبيا
�����

الكاميرون

جمهورية الكونغو الدميقراطية

جمهورية الكونغو
��

كوستاريكا
�

كوت ديفوار
�

كرواتيا
��

التشيكية اجلمهورية 
����

الدامنرك
�

جيبوتي
�

دومنيكا

�  إصالحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة األعمال � إصالحات أدت إلى زيادة صعوبة ممارسة أنشطة األعمال
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اإلصالحات في العام �2008/0 

البلد
بدء النشاط 

التجاري
استخراج 

تسجيل امللكيةتوظيف العاملنيتراخيص البناء
احلصول على 

االئتمان
حماية 

إنفاذ العقودالتجارة عبر احلدوددفع الضرائباملستثمرين
تصفية النشاط 

التجاري

الدومينيكية اجلمهورية 
����

إكوادور
�

مصر
������

السلفادور
��

غينيا االستوائية
��

إريتريا
�

أستونيا

إثيوبيا

فيجي
��

فنلندا
��

فرنسا
��

غابون
��

غامبيا
�

جورجيا
����

أملانيا
��

غانا
�

اليونان
����

غرايناد

غـواتيماال
�

غينيا

غينيا باسو

غيانا

هايتي
�

هنداروس
��

هونغ كونغ، الصني
��

هنغاريا
��

أيسلندا

الهند
�

إندونيسيا
��

إيران

العراق

آيرلندا

إسرائيل

إيطاليا
���

جامايكا
��

اليابان

األردن
�

كازاخستان
���

كينيا
��

كيرباتي

كوريا
��

الكويت

جمهورية قيرغيز
���

جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

التفيا
��

 لبنان 
�

�  إصالحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة األعمال � إصالحات أدت إلى زيادة صعوبة ممارسة أنشطة األعمال
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اإلصالحات في العام �2008/0 

البلد
بدء النشاط 

التجاري
استخراج 

تسجيل امللكيةتوظيف العاملنيتراخيص البناء
احلصول على 

االئتمان
حماية 

إنفاذ العقودالتجارة عبر احلدوددفع الضرائباملستثمرين
تصفية النشاط 

التجاري

ليسوتو
�

ليبيريا
����

التيوانيا
�

لوكسمبورغ

جمهورية مقدونيا يوغوسالفية 

السابقة

������

مدغشقر
����

مالوي

ماليزيا
��

جزر ملديف

مالي
�

جزر مارشيل

موريتانيا
��

موريشيوس 
���

املكسيك
��

ميكرونيزيا

مولدوفا
��

منغوليا
��

اجلبل األسود
��

املغرب
���

موزامبيق
���

ناميبيا
�

نيبال

هولندا

نيوزيلندا
���

نيكاراغوا

النيجر

نيجيريا
�

النرويج

عمان
�

باكستان

بالو
�

بنما
�

بابوا غينيا اجلديدة

باراغواي

بيرو

الفلبني
�

بولندا
�

الـبرتغال
���

بورتوريكو

قطر

رومانيا
�

االحتاد الروسي

رواندا
����

سامو
�

سان تومي وبرنسيبي

�  إصالحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة األعمال � إصالحات أدت إلى زيادة صعوبة ممارسة أنشطة األعمال
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اإلصالحات في العام �2008/0 

البلد
بدء النشاط 

التجاري
استخراج 

تسجيل امللكيةتوظيف العاملنيتراخيص البناء
احلصول على 

االئتمان
حماية 

إنفاذ العقودالتجارة عبر احلدوددفع الضرائباملستثمرين
تصفية النشاط 

التجاري

اململكة العربية السعودية
����

السنغال
���

صربيا 
��

سيشل

سيراليون
����

سنغافورة
��

سلوفاكيا
�

سلوفينيا
���

جزر سليمان

جنوب أفريقيا
��

إسبانيا

سري النكا
�

سانت كيتس ونيفس

سانت لوتشيا

سانت فنسنت وجزر غرينادين
��

السودان

سري نام

سوازيالند

السويد
�

سويسرا
�

سوريا
��

تايوان الصينية
�

طاجيكستان
��

تنزانيا

تايلند
����

تيمور ليست (الشرقية)

توغو

تونغ
��

ترانييداد وتابغو

 تونس
�����

تركيا
�

أوغندا

أوكرانيا
����

اإلمارات العربية املتحدة
�

اململكة املتحدة
�

الواليات املتحدة

أوروغواي
���

أوزبكستان
�

فانوتو
�

فنزويال
�

فييتنام
�

الضفة الغربية وقطاع غزة
���

اليمن
�

زامبيا
���

زمبابوي
�

�  إصالحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة األعمال � إصالحات أدت إلى زيادة صعوبة ممارسة أنشطة األعمال
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البلدان
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370متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) جنوب آسيا أفغانستان

 24.8 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل162سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

179التجارة عبر احلدود (الترتيب)174تسجيل امللكية (الترتيب)22بدء النشاط التجاري (الترتيب)
12عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير9عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
74الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)250الوقت (باأليام)9الوقت (باأليام)

3,000تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.0التكلفة (% من قيمة العقار)59.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

77الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)178احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,600تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)140استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
160إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)340الوقت (باأليام)

47عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)14,918.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,642 الوقت (باأليام)

25.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)181حماية املستثمرين (الترتيب)30توظيف العاملني (الترتيب)
0مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري (الترتيب)0مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)0.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)27مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
49دفع الضرائب (الترتيب)

8املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
275 الوقت (بالساعات سنويا)

36.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,290متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىألبانيا

 3.2 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل86سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

77التجارة عبر احلدود (الترتيب)62تسجيل امللكية (الترتيب)67بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)42الوقت (باأليام)8الوقت (باأليام)

770تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.4التكلفة (% من قيمة العقار)25.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد32.3احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

22الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
775تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)170استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)24عدد اإلجراءات
89إنفاذ العقود (الترتيب)8.3تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)331الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين) 435.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
390 الوقت (باأليام)

38.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)14حماية املستثمرين (الترتيب)108توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)7.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)35مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)56تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
143دفع الضرائب (الترتيب)

44املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
244 الوقت (بالساعات سنويا)

50.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,620متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقيااجلزائر

33.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل132سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

118التجارة عبر احلدود (الترتيب)162تسجيل امللكية (الترتيب)141بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير14عدد اإلجراءات14عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)51الوقت (باأليام)24الوقت (باأليام)

1,248تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.5التكلفة (% من قيمة العقار)10.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد36.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

23الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,428تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)112استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)22عدد اإلجراءات
126إنفاذ العقود (الترتيب)0.2تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)240الوقت (باأليام)

47عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)46.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
630 الوقت (باأليام)

21.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)118توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

49تصفية النشاط التجاري (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.5املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

7التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)48مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
41.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

166دفع الضرائب (الترتيب)
34املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

451 الوقت (بالساعات سنويا)
74.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  87 ا جداول 

2,560متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءأنغوال

17.0 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل168سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

172التجارة عبر احلدود  (الترتيب)173تسجيل امللكية (الترتيب)156بدء النشاط التجاري (الترتيب)
12عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
68الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)334الوقت (باأليام)68الوقت (باأليام)

2,250تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)11.6التكلفة (% من قيمة العقار)196.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد39.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

62الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,325تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)125استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)12عدد اإلجراءات
179إنفاذ العقود (الترتيب)2.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)328الوقت (باأليام)

46عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)831.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,011 الوقت (باأليام)

44.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)174توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

142تصفية النشاط التجاري (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
6.2املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)66مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
10.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)58تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

130دفع الضرائب (الترتيب)
31املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

272 الوقت (بالساعات سنويا)
53.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

11,520متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيأنتيغوا وبربودا

 0.1 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل42سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

46التجارة عبر احلدود (الترتيب)97تسجيل امللكية (الترتيب)45بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
15الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)26الوقت (باأليام)21الوقت (باأليام)

1,133تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.9التكلفة (% من قيمة العقار)11.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

15الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,133تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)22استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
73إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)156الوقت (باأليام)

45عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)25.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
351 الوقت (باأليام)

22.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)46توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

61تصفية النشاط التجاري (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

7التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)10مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
35.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)52تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

136دفع الضرائب (الترتيب)
56املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

207 الوقت (بالساعات سنويا)
46.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

6,050متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبياألرجنتني

 39.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل113سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

106التجارة عبر احلدود  (الترتيب)95تسجيل امللكية (الترتيب)135بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات15عدد اإلجراءات
13الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)51الوقت (باأليام)32الوقت (باأليام)

1,480تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.5التكلفة (% من قيمة العقار)9.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد3.7احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

18الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)59احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,810تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)167استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)28عدد اإلجراءات
45إنفاذ العقود (الترتيب)31.2تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)338الوقت (باأليام)

36عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)183.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
 590 الوقت (باأليام)

16.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)104حماية املستثمرين (الترتيب)130توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

83تصفية النشاط التجاري (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.8املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

12التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)35مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
29.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)95تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

134دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

453 الوقت (بالساعات سنويا)
108.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  88  تقرير 

2,640متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىأرمينيا

 3.0 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل44سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

143التجارة عبر احلدود (الترتيب)5تسجيل امللكية (الترتيب)66بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
30الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)4الوقت (باأليام)18الوقت (باأليام)

1,746تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.3التكلفة (% من قيمة العقار)3.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد2.3احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

24الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,981تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)42استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
61إنفاذ العقود (الترتيب)2.6تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)116الوقت (باأليام)

49عدد اإلجراءات24.4تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)28.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
285 الوقت (باأليام)

19.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)54توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

47تصفية النشاط التجاري (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.9املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)31مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
41.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)13تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

150دفع الضرائب (الترتيب)
50املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

958 الوقت (بالساعات سنويا)
36.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

35,960متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)أستراليا

 21.0 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل9سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

45التجارة عبر احلدود (الترتيب)33تسجيل امللكية (الترتيب)3بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات2عدد اإلجراءات
9الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)5الوقت (باأليام)2الوقت (باأليام)

1,200تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.9التكلفة (% من قيمة العقار)0.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

12الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)5احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,239تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)57استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)16عدد اإلجراءات
20إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)221الوقت (باأليام)

28عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)13.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
395 الوقت (باأليام)

20.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)8توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

14تصفية النشاط التجاري (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)3مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
78.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)4تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

48دفع الضرائب (الترتيب)
12املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

107 الوقت (بالساعات سنويا)
50.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

42,700متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)النمسا

 8.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل27سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

19التجارة عبر احلدود (الترتيب)36تسجيل امللكية (الترتيب)104بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
7الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)32الوقت (باأليام)28الوقت (باأليام)

1,125تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.5التكلفة (% من قيمة العقار)5.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد52.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

8الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,125تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)46استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
13إنفاذ العقود (الترتيب)1.3تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)194الوقت (باأليام)

25عدد اإلجراءات40.9تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)70.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
397 الوقت (باأليام)

18.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)50توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

20تصفية النشاط التجاري (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.1املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)33مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
71.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)2تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

93دفع الضرائب (الترتيب)
22املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

170 الوقت (بالساعات سنويا)
54.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  89 ا جداول 

2,550متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىأذربيجان

 8.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل33سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

174التجارة عبر احلدود (الترتيب)9تسجيل امللكية (الترتيب)13بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
48الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)11الوقت (باأليام)16الوقت (باأليام)

3,075تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.3التكلفة (% من قيمة العقار)3.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
14عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

56الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,420تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)155استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)31عدد اإلجراءات
26إنفاذ العقود (الترتيب)3.1تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)207الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)522.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
237 الوقت (باأليام)

18.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)18حماية املستثمرين (الترتيب)15توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

81تصفية النشاط التجاري (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.7املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)3مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
30.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)22تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

102دفع الضرائب (الترتيب)
23املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

376 الوقت (بالساعات سنويا)
41.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

19,781متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيجزر البهاما

 0.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل55سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

51التجارة عبر احلدود (الترتيب)143تسجيل امللكية (الترتيب)45بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
16الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)48الوقت (باأليام)31الوقت (باأليام)

930تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)12.5التكلفة (% من قيمة العقار)9.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

13الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,380تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)92استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
120إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)197الوقت (باأليام)

49عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)241.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
427 الوقت (باأليام)

28.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)104حماية املستثمرين (الترتيب)44توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

29تصفية النشاط التجاري (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)17مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
54.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)26تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

39دفع الضرائب (الترتيب)
17املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

58 الوقت (بالساعات سنويا)
47.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

25,731متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقياالبحرين

 0.8 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل18سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

21التجارة عبر احلدود (الترتيب)18تسجيل امللكية (الترتيب)49بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)31الوقت (باأليام)9الوقت (باأليام)

805تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.9التكلفة (% من قيمة العقار)0.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد210.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

15الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
845تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)14استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
113إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)56الوقت (باأليام)

48عدد اإلجراءات35.8تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين) 57.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
635 الوقت (باأليام)

14.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)26توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

25تصفية النشاط التجاري (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.5املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

10التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)23مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
63.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)4تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

15دفع الضرائب (الترتيب)
25املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

36 الوقت (بالساعات سنويا)
15.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  90  تقرير 

470متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)جنوب آسيا بنغالديش

158.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل110سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

105التجارة عبر احلدود (الترتيب)175تسجيل امللكية (الترتيب)90بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
28الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)245الوقت (باأليام)73الوقت (باأليام)

970تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.4التكلفة (% من قيمة العقار)25.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

32الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)59احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,375تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)114استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
178إنفاذ العقود (الترتيب)0.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)231الوقت (باأليام)

41عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)739.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,442 الوقت (باأليام)

63.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)18حماية املستثمرين (الترتيب)132توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

106تصفية النشاط التجاري (الترتيب)7مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)35مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
23.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)104تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

90دفع الضرائب (الترتيب)
21املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

302 الوقت (بالساعات سنويا)
39.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

4,220متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىبيالروس

 9.7 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل85سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

134التجارة عبر احلدود  (الترتيب)14تسجيل امللكية (الترتيب)97بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)21الوقت (باأليام)31الوقت (باأليام)

1,772تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.0التكلفة (% من قيمة العقار)7.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد12.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

26الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,720تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)65استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
14إنفاذ العقود (الترتيب)2.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)210الوقت (باأليام)

28عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)39.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
225 الوقت (باأليام)

23.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)104حماية املستثمرين (الترتيب)49توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

71تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.8املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)27مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
33.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)22تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

181دفع الضرائب (الترتيب)
112املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

1,188 الوقت (بالساعات سنويا)
117.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

40,710متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)بلجيكا

 10.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل19سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

43التجارة عبر احلدود  (الترتيب)168تسجيل امللكية (الترتيب)20بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات3عدد اإلجراءات
8الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)132الوقت (باأليام)4الوقت (باأليام)

1,619تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)12.7التكلفة (% من قيمة العقار)5.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد19.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

9الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,600تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)44استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
22إنفاذ العقود (الترتيب)57.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)169الوقت (باأليام)

25عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)65.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
505 الوقت (باأليام)

16.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)15حماية املستثمرين (الترتيب)37توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

8تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
0.9املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)7.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)20مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
86.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)16تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

64دفع الضرائب (الترتيب)
11املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

 156 الوقت (بالساعات سنويا)
58.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  91 ا جداول 

3,800متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيبليز

 0.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل78سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

114التجارة عبر احلدود  (الترتيب)121تسجيل امللكية (الترتيب)139بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)60الوقت (باأليام)44الوقت (باأليام)

1,810تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.7التكلفة (% من قيمة العقار)51.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

21الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,145تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)2استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
168إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)66الوقت (باأليام)

51عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)17.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
892 الوقت (باأليام)

27.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)25توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

24تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.0املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

23التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)14مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
63.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)24تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

53دفع الضرائب (الترتيب)
40املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

147 الوقت (بالساعات سنويا)
28.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

570متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءبنن

 9.0 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل169سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

129التجارة عبر احلدود  (الترتيب)119تسجيل امللكية (الترتيب)149بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
32الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)120الوقت (باأليام)31الوقت (باأليام)

1,237تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)11.9التكلفة (% من قيمة العقار)196.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد347.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

40الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,393تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)130استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
175إنفاذ العقود (الترتيب)10.5تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)410الوقت (باأليام)

42عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)303.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
825 الوقت (باأليام)

64.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)116توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)39مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

130تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)40مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
16.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)36تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

165دفع الضرائب (الترتيب)
55املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

270 الوقت (بالساعات سنويا)
73.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,770متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)جنوب آسيا بوتان

 0.7 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل124سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

151التجارة عبر احلدود  (الترتيب)38تسجيل امللكية (الترتيب)63بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
38الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)64الوقت (باأليام)46الوقت (باأليام)

1,210تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.0التكلفة (% من قيمة العقار)8.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

38الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)172احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,140تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)116استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)25عدد اإلجراءات
37إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)183الوقت (باأليام)

47عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)158.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
225 الوقت (باأليام)

0.1التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)13توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)7مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)10تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
82دفع الضرائب (الترتيب)

19املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
274 الوقت (بالساعات سنويا)

39.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  92  تقرير 

1,260متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيبوليفيا

 9.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل150سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

117التجارة عبر احلدود  (الترتيب)129تسجيل امللكية (الترتيب)165بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات15عدد اإلجراءات
19الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)92الوقت (باأليام)50الوقت (باأليام)

1,425تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.9التكلفة (% من قيمة العقار)112.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد2.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

23الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,747تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)98استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
133إنفاذ العقود (الترتيب)11.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)249الوقت (باأليام)

40عدد اإلجراءات29.7تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)121.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
591 الوقت (باأليام)

33.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)180توظيف العاملني (الترتيب)
1مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)78مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

59تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.8املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)100مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)79مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
37.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)غير ممكنتكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

176دفع الضرائب (الترتيب)
41املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

1,080 الوقت (بالساعات سنويا)
78.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,580متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىالبوسنة والهرسك

 3.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل119سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

55التجارة عبر احلدود  (الترتيب)144تسجيل امللكية (الترتيب)161بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات12عدد اإلجراءات
16الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)128الوقت (باأليام)60الوقت (باأليام)

1,070تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.2التكلفة (% من قيمة العقار)30.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد36.3احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

16الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)59احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,035تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)137استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)16عدد اإلجراءات
123إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)296الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات69.2تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)666.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
595 الوقت (باأليام)

38.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)117توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

60تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.3املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)46مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
35.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)31تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

154دفع الضرائب (الترتيب)
51املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

 428 الوقت (بالساعات سنويا)
44.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

5,840متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءبوتسوانا

 1.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل38سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

149التجارة عبر احلدود  (الترتيب)29تسجيل امللكية (الترتيب)80بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
31الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)11الوقت (باأليام)78الوقت (باأليام)

2,508تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.0التكلفة (% من قيمة العقار)2.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

42الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,064تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)119استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)24عدد اإلجراءات
92إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)167الوقت (باأليام)

29عدد اإلجراءات52.9تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)311.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
987 الوقت (باأليام)

28.1التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)73توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

26تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.7املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)20مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
60.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)90تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

17دفع الضرائب (الترتيب)
19املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

140 الوقت (بالساعات سنويا)
17.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  93 ا جداول 

5,910متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيالبرازيل

 191.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل125سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

92التجارة عبر احلدود  (الترتيب)111تسجيل امللكية (الترتيب)127بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير14عدد اإلجراءات18عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)42الوقت (باأليام)152الوقت (باأليام)

1,240تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.7التكلفة (% من قيمة العقار)8.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

19الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,275تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)108استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
100إنفاذ العقود (الترتيب)20.2تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)411الوقت (باأليام)

45عدد اإلجراءات62.2تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)46.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
 616 الوقت (باأليام)

16.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)121توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)78مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

127تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)7مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

12التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)46مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
17.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)37تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

145دفع الضرائب (الترتيب)
11املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

2,600 الوقت (بالساعات سنويا)
69.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

36,216متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهاديءبروناي

 0.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل88سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

42التجارة عبر احلدود  (الترتيب)177تسجيل امللكية (الترتيب)130بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصديرغير مطبقعدد اإلجراءات18عدد اإلجراءات
28الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)غير مطبقالوقت (باأليام)116الوقت (باأليام)

630تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)غير مطبقالتكلفة (% من قيمة العقار)9.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

19الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
708تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)72استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)32عدد اإلجراءات
157إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)167الوقت (باأليام)

58عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)5.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
540 الوقت (باأليام)

36.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)5توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

35تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.5املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)7مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
47.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)4تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

35دفع الضرائب (الترتيب)
15املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

144 الوقت (بالساعات سنويا)
37.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

4,590متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىبلغاريا

 7.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل45سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

102التجارة عبر احلدود  (الترتيب)59تسجيل امللكية (الترتيب)81بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
23الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)19الوقت (باأليام)49الوقت (باأليام)

1,626تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.3التكلفة (% من قيمة العقار)2.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد47.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

21الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)5احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,776تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)117استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)24عدد اإلجراءات
86إنفاذ العقود (الترتيب)30.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)139الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات5.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)493.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
564 الوقت (باأليام)

23.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)60توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)17مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

75تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.3املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)29مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
32.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)9تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

94دفع الضرائب (الترتيب)
17املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

616 الوقت (بالساعات سنويا)
34.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  94  تقرير 

430متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءبوركينا فاصو

14.8 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل148سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

173التجارة عبر احلدود  (الترتيب)148تسجيل امللكية (الترتيب)113بدء النشاط التجاري (الترتيب)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
45الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)136الوقت (باأليام)16الوقت (باأليام)

2,132تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.2التكلفة (% من قيمة العقار)62.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد458.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

54الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,630تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)106استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
110إنفاذ العقود (الترتيب)1.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)214الوقت (باأليام)

37عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)577.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
446 الوقت (باأليام)

107.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)142حماية املستثمرين (الترتيب)57توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

110تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)21مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
21.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)34تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

132دفع الضرائب (الترتيب)
45املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

 270 الوقت (بالساعات سنويا)
44.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

110متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءبوروندي

8.5 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل177سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

170التجارة عبر احلدود  (الترتيب)125تسجيل امللكية (الترتيب)138بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
47الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)94الوقت (باأليام)43الوقت (باأليام)

2,147تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.7التكلفة (% من قيمة العقار)215.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

71الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)163احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,705تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)173استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)20عدد اإلجراءات
170إنفاذ العقود (الترتيب)0.3تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)384الوقت (باأليام)

44عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)8,515.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
832 الوقت (باأليام)

38.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)70توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)30مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)26تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
114دفع الضرائب (الترتيب)

32املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
140 الوقت (بالساعات سنويا)

278.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

540متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهاديءكمبوديا

14.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل135سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

122التجارة عبر احلدود  (الترتيب)108تسجيل امللكية (الترتيب)169بدء النشاط التجاري (الترتيب)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
22الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)56الوقت (باأليام)85الوقت (باأليام)

732تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.4التكلفة (% من قيمة العقار)151.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد43.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

30الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
872تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)147استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)23عدد اإلجراءات
136إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)709الوقت (باأليام)

44عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)64.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
401 الوقت (باأليام)

102.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)134توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)45مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)39تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
24دفع الضرائب (الترتيب)

27املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
137 الوقت (بالساعات سنويا)

22.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  95 ا جداول 

1,050متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءالكاميرون

18.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل164سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

137التجارة عبر احلدود  (الترتيب)138تسجيل امللكية (الترتيب)171بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
27الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)93الوقت (باأليام)37الوقت (باأليام)

995تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)17.8التكلفة (% من قيمة العقار)137.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد188.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

33الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,672تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)154استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
172إنفاذ العقود (الترتيب)4.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)426الوقت (باأليام)

43عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,277.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
800 الوقت (باأليام)

46.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)124توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)28مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

95تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.2املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)46مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
25.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)33تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

171دفع الضرائب (الترتيب)
41املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

1,400 الوقت (بالساعات سنويا)
51.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

39,420متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)كندا

33.0 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل8سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

44التجارة عبر احلدود  (الترتيب)32تسجيل امللكية (الترتيب)2بدء النشاط التجاري (الترتيب)
3عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات1عدد اإلجراءات
7الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)17الوقت (باأليام)1الوقت (باأليام)

1,660تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.8التكلفة (% من قيمة العقار)0.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

11الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,785تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)29استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
58إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)75الوقت (باأليام)

36عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)103.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
 570 الوقت (باأليام)

22.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)5حماية املستثمرين (الترتيب)18توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

4تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
0.8املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)8.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)4مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
88.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)28تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

28دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

119 الوقت (بالساعات سنويا)
45.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

2,430متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءالرأس األخضر

0.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل143سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

56التجارة عبر احلدود  (الترتيب)124تسجيل امللكية (الترتيب)163بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات12عدد اإلجراءات
19الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)73الوقت (باأليام)52الوقت (باأليام)

1,325تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.7التكلفة (% من قيمة العقار)35.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد47.5احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

18الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)123احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,129تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)79استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

3مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
40إنفاذ العقود (الترتيب)21.8تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)120الوقت (باأليام)

37عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)639.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
425 الوقت (باأليام)

21.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)169توظيف العاملني (الترتيب)
1مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)54مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)93تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
115دفع الضرائب (الترتيب)

57املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
100 الوقت (بالساعات سنويا)

54.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  96  تقرير 

380متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءجمهورية أفريقيا الوسطى

4.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل180سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

175التجارة عبر احلدود  (الترتيب)133تسجيل امللكية (الترتيب)152بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
57الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)75الوقت (باأليام)14الوقت (باأليام)

5,121تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)18.6التكلفة (% من قيمة العقار)232.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
18عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد513.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

66الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
5,074تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)138استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
169إنفاذ العقود (الترتيب)1.2تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)239الوقت (باأليام)

43عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)278.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
660 الوقت (باأليام)

82.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)151توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)72مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.8املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

76التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)61مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)22تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

178دفع الضرائب (الترتيب)
54املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

504 الوقت (بالساعات سنويا)
203.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

540متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءتشاد

10.8 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل175سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

159التجارة عبر احلدود  (الترتيب)132تسجيل امللكية (الترتيب)180بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات19عدد اإلجراءات
78الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)44الوقت (باأليام)75الوقت (باأليام)

5,367تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)22.7التكلفة (% من قيمة العقار)175.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد365.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

102الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
6,020تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)70استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)9عدد اإلجراءات
166إنفاذ العقود (الترتيب)0.6تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)181الوقت (باأليام)

41عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)974.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
743 الوقت (باأليام)

77.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)139توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)39مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)46مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)36تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
130دفع الضرائب (الترتيب)

54املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
122 الوقت (بالساعات سنويا)

60.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

8,350متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيشيلي

16.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل40سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

53التجارة عبر احلدود  (الترتيب)39تسجيل امللكية (الترتيب)55بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)31الوقت (باأليام)27الوقت (باأليام)

745تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.3التكلفة (% من قيمة العقار)7.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

21الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
795تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)62استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
65إنفاذ العقود (الترتيب)28.1تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)155الوقت (باأليام)

36عدد اإلجراءات34.5تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)101.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
480 الوقت (باأليام)

28.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)74توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

112تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.5املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)24مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
21.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)52تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

41دفع الضرائب (الترتيب)
10املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

316 الوقت (بالساعات سنويا)
25.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  97 ا جداول 

2,360متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهاديءالصني

 1,320.0 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل83سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

48التجارة عبر احلدود  (الترتيب)30تسجيل امللكية (الترتيب)151بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات14عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)29الوقت (باأليام)40الوقت (باأليام)

460تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.2التكلفة (% من قيمة العقار)8.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد158.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

24الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)59احلصول على االئتمان (الترتيب)
545تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)176استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)37عدد اإلجراءات
18إنفاذ العقود (الترتيب)58.8تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)336الوقت (باأليام)

34عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)698.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
406 الوقت (باأليام)

11.1التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)111توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

62تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.7املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)27مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
35.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)91تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

132دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

504 الوقت (بالساعات سنويا)
79.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,250متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيكولومبيا

 46.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل53سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

96التجارة عبر احلدود  (الترتيب)78تسجيل امللكية (الترتيب)79بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير9عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)23الوقت (باأليام)36الوقت (باأليام)

1,690تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.4التكلفة (% من قيمة العقار)14.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

15الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)59احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,640تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)54استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
149إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)114الوقت (باأليام)

34عدد اإلجراءات42.5تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)661.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,346 الوقت (باأليام)

52.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)80توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

30تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

1التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)24مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
52.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)59تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

141دفع الضرائب (الترتيب)
31املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

256 الوقت (بالساعات سنويا)
78.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

680متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءجزر القمر

0.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل155سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

129التجارة عبر احلدود  (الترتيب)93تسجيل امللكية (الترتيب)160بدء النشاط التجاري (الترتيب)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
30الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)24الوقت (باأليام)23الوقت (باأليام)

1,073تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)20.8التكلفة (% من قيمة العقار)188.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد280.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

21الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)163احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,057تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)64استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
150إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)164الوقت (باأليام)

43عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)77.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
506 الوقت (باأليام)

89.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)162توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)39مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)46مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)100تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
55دفع الضرائب (الترتيب)

20املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
100 الوقت (بالساعات سنويا)

48.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  98  تقرير 

140متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءجمهورية الكونغو الدميقراطية

62.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل181سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

160التجارة عبر احلدود  (الترتيب)152تسجيل امللكية (الترتيب)154بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
46الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)57الوقت (باأليام)155الوقت (باأليام)

2,607تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9.2التكلفة (% من قيمة العقار)435.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

66الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)163احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,483تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)141استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
173إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)322الوقت (باأليام)

43عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,725.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
645 الوقت (باأليام)

151.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)175توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)72مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

150تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.2املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

29التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)74مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
5.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)31تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

153دفع الضرائب (الترتيب)
32املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

308 الوقت (بالساعات سنويا)
229.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,540متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءجمهورية الكونغو

3.8 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل178سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

176التجارة عبر احلدود  (الترتيب)171تسجيل امللكية (الترتيب)157بدء النشاط التجاري (الترتيب)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
50الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)116الوقت (باأليام)37الوقت (باأليام)

2,490تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)16.5التكلفة (% من قيمة العقار)106.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
12عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد131.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

62الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,959تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)68استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
155إنفاذ العقود (الترتيب)6.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)169الوقت (باأليام)

44عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)345.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
560 الوقت (باأليام)

53.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)170توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)78مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

117تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

24التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)69مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
20.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)33تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

179دفع الضرائب (الترتيب)
61املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

606 الوقت (بالساعات سنويا)
65.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

5,560متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيكوستاريكا

4.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل117سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

94التجارة عبر احلدود  (الترتيب)45تسجيل امللكية (الترتيب)123بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات12عدد اإلجراءات
18الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)21الوقت (باأليام)60الوقت (باأليام)

1,050تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.4التكلفة (% من قيمة العقار)20.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

25الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)59احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,050تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)123استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)23عدد اإلجراءات
132إنفاذ العقود (الترتيب)5.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)191الوقت (باأليام)

40عدد اإلجراءات51.6تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)211.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
877 الوقت (باأليام)

24.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)164حماية املستثمرين (الترتيب)77توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

98تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.5املدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)28مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
25.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)35تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

152دفع الضرائب (الترتيب)
43املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

282 الوقت (بالساعات سنويا)
55.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  99 ا جداول 

910متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءكوت ديفوار

19.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل161سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

155التجارة عبر احلدود  (الترتيب)139تسجيل امللكية (الترتيب)167بدء النشاط التجاري (الترتيب)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
23الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)62الوقت (باأليام)40الوقت (باأليام)

1,904تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)13.9التكلفة (% من قيمة العقار)135.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد215.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

43الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,437تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)160استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
124إنفاذ العقود (الترتيب)2.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)628الوقت (باأليام)

33عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين) 243.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
770 الوقت (باأليام)

41.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)112توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

68تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.2املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)38مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
34.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)49تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

148دفع الضرائب (الترتيب)
66املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

270 الوقت (بالساعات سنويا)
45.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

10,460متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىكرواتيا

4.4 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل106سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

97التجارة عبر احلدود  (الترتيب)109تسجيل امللكية (الترتيب)117بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)174الوقت (باأليام)40الوقت (باأليام)

1,281تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.0التكلفة (% من قيمة العقار)11.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد16.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

16الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,141تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)163استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

3مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
44إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)410الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات71.8تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)655.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
561 الوقت (باأليام)

13.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)146توظيف العاملني (الترتيب)
1مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)61مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

79تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.1املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)50مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
30.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)39تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

33دفع الضرائب (الترتيب)
17املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

196 الوقت (بالساعات سنويا)
32.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

14,450متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)اجلمهورية التشيكية

10.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل75سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

49التجارة عبر احلدود  (الترتيب)65تسجيل امللكية (الترتيب)86بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)123الوقت (باأليام)15الوقت (باأليام)

985تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.0التكلفة (% من قيمة العقار)9.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد31.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

20الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,087تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)86استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)36عدد اإلجراءات
95إنفاذ العقود (الترتيب)4.6تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)180الوقت (باأليام)

27عدد اإلجراءات65.2تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)16.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
820 الوقت (باأليام)

33.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)59توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

113تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
6.5املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)28مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
20.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)22تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

118دفع الضرائب (الترتيب)
12املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

930 الوقت (بالساعات سنويا)
48.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  100  تقرير 

54,910متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)الدامنرك

5.5 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل5سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

3التجارة عبر احلدود  (الترتيب)43تسجيل امللكية (الترتيب)16بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
5الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)42الوقت (باأليام)6الوقت (باأليام)

681تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.6التكلفة (% من قيمة العقار)0.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
3عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد40.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

5الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
681تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)7استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)6عدد اإلجراءات
29إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)69الوقت (باأليام)

34عدد اإلجراءات5.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)60.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
380 الوقت (باأليام)

23.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)10توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

7تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.1املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)10مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
86.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

13دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

135 الوقت (بالساعات سنويا)
29.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,090متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقياجيبوتي

0.8 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل153سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

35التجارة عبر احلدود  (الترتيب)134تسجيل امللكية (الترتيب)173بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
19الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)40الوقت (باأليام)37الوقت (باأليام)

1,058تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)13.2التكلفة (% من قيمة العقار)200.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد514.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

16الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)172احلصول على االئتمان (الترتيب)
978تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)99استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
159إنفاذ العقود (الترتيب)0.2تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)195الوقت (باأليام)

40عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)982.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,225 الوقت (باأليام)

34.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)177حماية املستثمرين (الترتيب)137توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

132تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.0املدة الزمنية (بالسنوات)0مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)46مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
15.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)56تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

61دفع الضرائب (الترتيب)
35املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

114 الوقت (بالساعات سنويا)
38.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

4,250متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيدومينيكا

 0.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل74سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

82التجارة عبر احلدود  (الترتيب)103تسجيل امللكية (الترتيب)21بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
13الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)42الوقت (باأليام)14الوقت (باأليام)

1,297تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)13.7التكلفة (% من قيمة العقار)25.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

15الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,310تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)24استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
164إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)182الوقت (باأليام)

47عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)12.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
681 الوقت (باأليام)

36.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)61توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)17مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)58تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
63دفع الضرائب (الترتيب)

38املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
120 الوقت (بالساعات سنويا)

37.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  101 ا جداول 

3,550متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبياجلمهورية الدومينيكية

9.8 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل97سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

32التجارة عبر احلدود  (الترتيب)106تسجيل امللكية (الترتيب)84بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
9الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)60الوقت (باأليام)19الوقت (باأليام)

916تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.8التكلفة (% من قيمة العقار)19.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

10الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,150تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)77استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
83إنفاذ العقود (الترتيب)33.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)214الوقت (باأليام)

34عدد اإلجراءات35.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)93.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
460 الوقت (باأليام)

40.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)97توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

144تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)0مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.5املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

38التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)28مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
8.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)88تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

72دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

480 الوقت (بالساعات سنويا)
35.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,080متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيإكوادور

13.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل136سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

124التجارة عبر احلدود  (الترتيب)64تسجيل امللكية (الترتيب)158بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير9عدد اإلجراءات14عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)16الوقت (باأليام)65الوقت (باأليام)

1,345تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.2التكلفة (% من قيمة العقار)38.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد12.7احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

29الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,332تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)85استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
101إنفاذ العقود (الترتيب)37.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)155الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات46.8تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)272.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
588 الوقت (باأليام)

27.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)171توظيف العاملني (الترتيب)
1مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

131تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.3املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)51مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
16.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)135تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

69دفع الضرائب (الترتيب)
8املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

600 الوقت (بالساعات سنويا)
34.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,580متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقيامصر

75.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل114سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

24التجارة عبر احلدود  (الترتيب)85تسجيل امللكية (الترتيب)41بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)72الوقت (باأليام)7الوقت (باأليام)

737تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.9التكلفة (% من قيمة العقار)18.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد2.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

15الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
823تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)165استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)28عدد اإلجراءات
151إنفاذ العقود (الترتيب)2.2تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)249الوقت (باأليام)

42عدد اإلجراءات4.7تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)376.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,010 الوقت (باأليام)

26.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)107توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

128تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.2املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)27مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
16.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)132تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

144دفع الضرائب (الترتيب)
29املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

711 الوقت (بالساعات سنويا)
46.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  102  تقرير 

2,850متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيالسلفادور

6.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل72سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

57التجارة عبر احلدود  (الترتيب)42تسجيل امللكية (الترتيب)103بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)31الوقت (باأليام)17الوقت (باأليام)

880تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.7التكلفة (% من قيمة العقار)49.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد3.5احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

10الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
820تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)121استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)34عدد اإلجراءات
53إنفاذ العقود (الترتيب)18.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)155الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات83.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)176.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
786 الوقت (باأليام)

19.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)87توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

78تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)24مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
30.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)86تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

124دفع الضرائب (الترتيب)
53املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

320 الوقت (بالساعات سنويا)
34.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

12,860متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءغينيا االستوائية

0.5 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل167سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

133التجارة عبر احلدود  (الترتيب)69تسجيل امللكية (الترتيب)174بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات20عدد اإلجراءات
30الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)23الوقت (باأليام)136الوقت (باأليام)

1,411تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6.2التكلفة (% من قيمة العقار)101.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد15.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

49الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,411تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)87استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
69إنفاذ العقود (الترتيب)2.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)201الوقت (باأليام)

40عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)159.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
553 الوقت (باأليام)

18.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)142حماية املستثمرين (الترتيب)178توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)66مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)133تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
161دفع الضرائب (الترتيب)

46املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
296 الوقت (بالساعات سنويا)

59.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

230متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءإريتريا

4.8 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل173سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

163التجارة عبر احلدود  (الترتيب)165تسجيل امللكية (الترتيب)178بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير12عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
50الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)101الوقت (باأليام)84الوقت (باأليام)

1,431تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.2التكلفة (% من قيمة العقار)102.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
13عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد396.7احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

60الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)172احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,581تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)181استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)غير مطبقعدد اإلجراءات
51إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)غير مطبقالوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)غير مطبقالتكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
405 الوقت (باأليام)

22.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)104حماية املستثمرين (الترتيب)65توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)20مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)69تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
105دفع الضرائب (الترتيب)

18املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
216 الوقت (بالساعات سنويا)

84.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  103 ا جداول 

13,200متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىإستونيا

1.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل22سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

5التجارة عبر احلدود  (الترتيب)24تسجيل امللكية (الترتيب)23بدء النشاط التجاري (الترتيب)
3عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
5الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)51الوقت (باأليام)7الوقت (باأليام)

730تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.4التكلفة (% من قيمة العقار)1.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد23.7احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

5الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
740تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)19استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
30إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)118الوقت (باأليام)

36عدد اإلجراءات20.6تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)27.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
425 الوقت (باأليام)

18.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)163توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

58تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)58مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
37.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)35تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

34دفع الضرائب (الترتيب)
10املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

81 الوقت (بالساعات سنويا)
48.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

220متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءإثيوبيا

79.1 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل116سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

152التجارة عبر احلدود  (الترتيب)154تسجيل امللكية (الترتيب)118بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير13عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
46الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)43الوقت (باأليام)16الوقت (باأليام)

2,087تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.1التكلفة (% من قيمة العقار)29.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد693.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

42الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)123احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,893تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)59استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)12عدد اإلجراءات
78إنفاذ العقود (الترتيب)0.1تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)128الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)790.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
690 الوقت (باأليام)

15.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)95توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

74تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)34مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
32.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)40تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

37دفع الضرائب (الترتيب)
20املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

198 الوقت (بالساعات سنويا)
31.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,800متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئفيجي

0.8 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل39سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

108التجارة عبر احلدود  (الترتيب)40تسجيل امللكية (الترتيب)87بدء النشاط التجاري (الترتيب)
13عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
24الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)68الوقت (باأليام)46الوقت (باأليام)

654تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.0التكلفة (% من قيمة العقار)25.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
13عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

24الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
630تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)55استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
64إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)135الوقت (باأليام)

34عدد اإلجراءات42.3تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)51.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
397 الوقت (باأليام)

38.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)32توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

119تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.8املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

38التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)17مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
20.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)22تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

71دفع الضرائب (الترتيب)
33املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

140 الوقت (بالساعات سنويا)
41.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)
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44,400متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)فنلندا

5.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل14سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

4التجارة عبر احلدود  (الترتيب)21تسجيل امللكية (الترتيب)18بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات3عدد اإلجراءات
8الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)14الوقت (باأليام)14الوقت (باأليام)

495تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.0التكلفة (% من قيمة العقار)1.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد7.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

8الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
575تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)43استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
5إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)38الوقت (باأليام)

32عدد اإلجراءات14.8تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)118.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
235 الوقت (باأليام)

10.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)129توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

5تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
0.9املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)48مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
87.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)26تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

97دفع الضرائب (الترتيب)
20املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

269 الوقت (بالساعات سنويا)
47.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

38,500متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)فرنسا

61.7 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل31سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

22التجارة عبر احلدود  (الترتيب)166تسجيل امللكية (الترتيب)14بدء النشاط التجاري (الترتيب)
2عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير9عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
9الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)113الوقت (باأليام)7الوقت (باأليام)

1,078تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6.3التكلفة (% من قيمة العقار)1.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
2عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

11الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,248تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)18استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
10إنفاذ العقود (الترتيب)28.3تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)137الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)23.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
331 الوقت (باأليام)

17.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)148توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

40تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.9املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)56مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
44.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)32تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

66دفع الضرائب (الترتيب)
11املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

132 الوقت (بالساعات سنويا)
65.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

6,670متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءغابون

1.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل151سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

128التجارة عبر احلدود  (الترتيب)158تسجيل امللكية (الترتيب)148بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)60الوقت (باأليام)58الوقت (باأليام)

1,945تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.5التكلفة (% من قيمة العقار)20.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد30.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

22الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,955تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)60استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)16عدد اإلجراءات
147إنفاذ العقود (الترتيب)20.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)210الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)39.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,070 الوقت (باأليام)

34.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)154توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)17مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

134تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.0املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)80مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)52مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
15.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)43تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

101دفع الضرائب (الترتيب)
26املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

272 الوقت (بالساعات سنويا)
44.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)
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320متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءغامبيا

1.7 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل130سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

73التجارة عبر احلدود  (الترتيب)111تسجيل امللكية (الترتيب)101بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
24الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)371الوقت (باأليام)27الوقت (باأليام)

831تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.6التكلفة (% من قيمة العقار)254.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

23الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
922تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)74استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
63إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)146الوقت (باأليام)

32عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)394.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
434 الوقت (باأليام)

37.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)170حماية املستثمرين (الترتيب)55توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

120تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)27مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
19.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)26تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

175دفع الضرائب (الترتيب)
50املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

376 الوقت (بالساعات سنويا)
292.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

2,120متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىجورجيا

4.4 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل15سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

81التجارة عبر احلدود  (الترتيب)2تسجيل امللكية (الترتيب)4بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات3عدد اإلجراءات
12الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)3الوقت (باأليام)3الوقت (باأليام)

1,380تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.0التكلفة (% من قيمة العقار)4.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

14الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,340تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)10استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)12عدد اإلجراءات
43إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)113الوقت (باأليام)

36عدد اإلجراءات4.5تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)20.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
285 الوقت (باأليام)

29.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)5توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

92تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.3املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)7مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
27.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)4تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

110دفع الضرائب (الترتيب)
30املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

387 الوقت (بالساعات سنويا)
38.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

38,860متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)أملانيا

82.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل25سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

11التجارة عبر احلدود  (الترتيب)52تسجيل امللكية (الترتيب)102بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
7الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)40الوقت (باأليام)18الوقت (باأليام)

822تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.2التكلفة (% من قيمة العقار)5.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد42.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

7الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
887تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)15استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)12عدد اإلجراءات
9إنفاذ العقود (الترتيب)0.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)100الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات98.4تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)62.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
394 الوقت (باأليام)

14.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)142توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

33تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.2املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)44مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
52.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)69تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

80دفع الضرائب (الترتيب)
16املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

196 الوقت (بالساعات سنويا)
50.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  106  تقرير 

590متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءغانا

23.5 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل87سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

76التجارة عبر احلدود  (الترتيب)31تسجيل امللكية (الترتيب)137بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
19الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)34الوقت (باأليام)34الوقت (باأليام)

1,003تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.2التكلفة (% من قيمة العقار)32.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد16.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

29الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,130تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)142استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
50إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)220الوقت (باأليام)

36عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,282.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
487 الوقت (باأليام)

23.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)145توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

104تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.9املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)37مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
24.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)178تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

65دفع الضرائب (الترتيب)
33املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

224 الوقت (بالساعات سنويا)
32.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

29,630متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)اليونان

11.2 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل96سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

70التجارة عبر احلدود  (الترتيب)101تسجيل امللكية (الترتيب)133بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير11عدد اإلجراءات15عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)22الوقت (باأليام)19الوقت (باأليام)

1,153تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.8التكلفة (% من قيمة العقار)10.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد19.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

25الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,265تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)45استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
85إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)169الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات39.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)46.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
819 الوقت (باأليام)

14.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)133توظيف العاملني (الترتيب)
1مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

41تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)51مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
44.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)24تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

62دفع الضرائب (الترتيب)
10املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

224 الوقت (بالساعات سنويا)
47.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

4,670متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيغرينادا

0.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل84سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

63التجارة عبر احلدود  (الترتيب)156تسجيل امللكية (الترتيب)40بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
16الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)77الوقت (باأليام)20الوقت (باأليام)

1,131تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.4التكلفة (% من قيمة العقار)30.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

20الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,478تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)16استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)10عدد اإلجراءات
163إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)149الوقت (باأليام)

47عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)31.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
723 الوقت (باأليام)

32.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)51توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)21مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)29تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
74دفع الضرائب (الترتيب)

30املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
140 الوقت (بالساعات سنويا)

45.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  107 ا جداول 

2,440متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيغواتيماال

13.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل112سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

123التجارة عبر احلدود  (الترتيب)27تسجيل امللكية (الترتيب)147بدء النشاط التجاري (الترتيب)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
19الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)30الوقت (باأليام)26الوقت (باأليام)

1,182تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.1التكلفة (% من قيمة العقار)50.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد26.3احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

18الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,302تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)164استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)22عدد اإلجراءات
106إنفاذ العقود (الترتيب)16.1تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)215الوقت (باأليام)

31عدد اإلجراءات19.7تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,204.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,459 الوقت (باأليام)

26.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)106توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

90تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)28مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
28.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)101تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

120دفع الضرائب (الترتيب)
39املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

344 الوقت (بالساعات سنويا)
36.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

400متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءغينيا

9.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل171سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

110التجارة عبر احلدود  (الترتيب)157تسجيل امللكية (الترتيب)177بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
33الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)104الوقت (باأليام)41الوقت (باأليام)

720تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)13.9التكلفة (% من قيمة العقار)135.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد476.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

32الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)163احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,191تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)162استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)32عدد اإلجراءات
131إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)255الوقت (باأليام)

50عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)243.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
276 الوقت (باأليام)

45.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)170حماية املستثمرين (الترتيب)114توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

109تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.8املدة الزمنية (بالسنوات)1مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)44مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
22.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)26تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

168دفع الضرائب (الترتيب)
56املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

416 الوقت (بالساعات سنويا)
49.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

200متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءغينيا - بيساو

1.7 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل179سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

111التجارة عبر احلدود  (الترتيب)170تسجيل امللكية (الترتيب)181بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير9عدد اإلجراءات17عدد اإلجراءات
25الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)211الوقت (باأليام)233الوقت (باأليام)

1,545تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.4التكلفة (% من قيمة العقار)257.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد1,015.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

24الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,349تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)109استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
139إنفاذ العقود (الترتيب)1.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)167الوقت (باأليام)

41عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)2,628.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,140 الوقت (باأليام)

25.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)176توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)66مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)87تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
117دفع الضرائب (الترتيب)

46املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
208 الوقت (بالساعات سنويا)

45.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  108  تقرير 

1,300متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيغيانا

0.7 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل105سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

113التجارة عبر احلدود  (الترتيب)63تسجيل امللكية (الترتيب)100بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
30الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)34الوقت (باأليام)40الوقت (باأليام)

1,050تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.5التكلفة (% من قيمة العقار)68.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

35الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,056تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)37استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
73إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)133الوقت (باأليام)

36عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)255.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
581 الوقت (باأليام)

25.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)72توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

126تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

29التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)21مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
17.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)56تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

108دفع الضرائب (الترتيب)
34املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

288 الوقت (بالساعات سنويا)
39.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

560متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيهايتي

9.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل154سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

146التجارة عبر احلدود  (الترتيب)128تسجيل امللكية (الترتيب)176بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
43الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)405الوقت (باأليام)195الوقت (باأليام)

1,020تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6.4التكلفة (% من قيمة العقار)159.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد26.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

37الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,560تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)126استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
92إنفاذ العقود (الترتيب)0.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,179الوقت (باأليام)

35عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)675.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
508 الوقت (باأليام)

42.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)164حماية املستثمرين (الترتيب)35توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

153تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.7املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

30التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)21مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
2.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

91دفع الضرائب (الترتيب)
42املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

160 الوقت (بالساعات سنويا)
40.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,600متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيهندوراس

7.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل133سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

107التجارة عبر احلدود  (الترتيب)90تسجيل امللكية (الترتيب)146بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)23الوقت (باأليام)20الوقت (باأليام)

1,163تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.6التكلفة (% من قيمة العقار)52.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد20.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

23الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,190تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)71استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
176إنفاذ العقود (الترتيب)11.3تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)125الوقت (باأليام)

45عدد اإلجراءات60.5تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)464.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
900 الوقت (باأليام)

35.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)156توظيف العاملني (الترتيب)
1مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)89مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

115تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.8املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)53مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
20.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)74تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

137دفع الضرائب (الترتيب)
47املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

224 الوقت (بالساعات سنويا)
49.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  109 ا جداول 

31,610متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئهونغ كونغ، الصني

6.9 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل4سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

2التجارة عبر احلدود  (الترتيب)74تسجيل امللكية (الترتيب)15بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
6الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)54الوقت (باأليام)11الوقت (باأليام)

625تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.0التكلفة (% من قيمة العقار)2.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

5الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)2احلصول على االئتمان (الترتيب)
633تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)20استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
1إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)119الوقت (باأليام)

24عدد اإلجراءات69.9تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)18.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
211 الوقت (باأليام)

14.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)3حماية املستثمرين (الترتيب)20توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

13تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.1املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)9.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)0مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
79.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)62تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

3دفع الضرائب (الترتيب)
4املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

80 الوقت (بالساعات سنويا)
24.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

11,570متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)هنغاريا

10.1 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل41سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

68التجارة عبر احلدود  (الترتيب)57تسجيل امللكية (الترتيب)27بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
18الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)17الوقت (باأليام)5الوقت (باأليام)

1,300تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)11.0التكلفة (% من قيمة العقار)8.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد10.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

17الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,290تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)89استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)31عدد اإلجراءات
12إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)204الوقت (باأليام)

33عدد اإلجراءات10.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)10.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
335 الوقت (باأليام)

13.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)84توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

55تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)30مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
38.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)35تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

111دفع الضرائب (الترتيب)
14املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

330 الوقت (بالساعات سنويا)
57.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

54,100متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)آيسلندا

0.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل11سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

34التجارة عبر احلدود  (الترتيب)15تسجيل امللكية (الترتيب)17بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
15الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)4الوقت (باأليام)5الوقت (باأليام)

1,109تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.4التكلفة (% من قيمة العقار)2.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد13.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

14الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,183تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)28استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
3إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)75الوقت (باأليام)

26عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)19.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
393 الوقت (باأليام)

6.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)62توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

16تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.0املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)31مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
76.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)13تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

32دفع الضرائب (الترتيب)
31املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

140 الوقت (بالساعات سنويا)
26.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  110  تقرير 

950متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)جنوب آسيا الهند

1,123.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل122سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

90التجارة عبر احلدود  (الترتيب)105تسجيل امللكية (الترتيب)121بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)45الوقت (باأليام)30الوقت (باأليام)

945تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.5التكلفة (% من قيمة العقار)70.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

20الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
960تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)136استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)20عدد اإلجراءات
180إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)224الوقت (باأليام)

46عدد اإلجراءات10.5تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)414.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,420 الوقت (باأليام)

39.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)89توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

140تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
10.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)30مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
10.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)56تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

169دفع الضرائب (الترتيب)
60املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

271 الوقت (بالساعات سنويا)
71.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

  1,650متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئإندونيسيا

  225.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل129سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

37التجارة عبر احلدود  (الترتيب)107تسجيل امللكية (الترتيب)171بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)39الوقت (باأليام)76الوقت (باأليام)

704تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.7التكلفة (% من قيمة العقار)77.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد74.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

27الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
660تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)80استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
140إنفاذ العقود (الترتيب)26.1تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)176الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)221.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
570 الوقت (باأليام)

122.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)157توظيف العاملني (الترتيب)
9مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)61مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

139تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.5املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)40مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
13.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)108تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

116دفع الضرائب (الترتيب)
51املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

266 الوقت (بالساعات سنويا)
37.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,470متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقياإيران

71.0 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل142سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

142التجارة عبر احلدود  (الترتيب)147تسجيل امللكية (الترتيب)96بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير9عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
26الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)36الوقت (باأليام)47الوقت (باأليام)

1,011تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.6التكلفة (% من قيمة العقار)4.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد1.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

42الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,656تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)165استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

3مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
56إنفاذ العقود (الترتيب)21.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)670الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)514.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
520 الوقت (باأليام)

17.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)164حماية املستثمرين (الترتيب)147توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

107تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.5املدة الزمنية (بالسنوات)0مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)40مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
23.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)91تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

104دفع الضرائب (الترتيب)
22املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

344 الوقت (بالساعات سنويا)
44.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  111 ا جداول 

1,224متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقياالعراق

28.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل152سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

178التجارة عبر احلدود  (الترتيب)43تسجيل امللكية (الترتيب)175بدء النشاط التجاري (الترتيب)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
102الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)8الوقت (باأليام)77الوقت (باأليام)

3,900تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6.5التكلفة (% من قيمة العقار)150.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد59.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

101الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)163احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,900تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)111استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
148إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)215الوقت (باأليام)

51عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)915.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
520 الوقت (باأليام)

32.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)67توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)38مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
43دفع الضرائب (الترتيب)

13املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
312 الوقت (بالساعات سنويا)

24.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

48,140متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)أيرلندا

4.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل7سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

18التجارة عبر احلدود  (الترتيب)82تسجيل امللكية (الترتيب)5بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
7الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)38الوقت (باأليام)13الوقت (باأليام)

1,109تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9.6التكلفة (% من قيمة العقار)0.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

12الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,121تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)30استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
39إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)185الوقت (باأليام)

20عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)44.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
515 الوقت (باأليام)

26.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)5حماية املستثمرين (الترتيب)38توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

6تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
0.4املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)8.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)17مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
86.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)24تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

6دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

76 الوقت (بالساعات سنويا)
28.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

21,900متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقياإسرائيل

7.2 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل30سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

9التجارة عبر احلدود  (الترتيب)160تسجيل امللكية (الترتيب)24بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
12الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)144الوقت (باأليام)34الوقت (باأليام)

665تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.5التكلفة (% من قيمة العقار)4.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

12الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)5احلصول على االئتمان (الترتيب)
605تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)120استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)20عدد اإلجراءات
102إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)235الوقت (باأليام)

35عدد اإلجراءات91.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)112.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
890 الوقت (باأليام)

25.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)5حماية املستثمرين (الترتيب)92توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

39تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

23التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)8.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)24مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
44.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)91تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

77دفع الضرائب (الترتيب)
33املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

230 الوقت (بالساعات سنويا)
33.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)
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33,540متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)إيطاليا

59.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل65سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

60التجارة عبر احلدود  (الترتيب)58تسجيل امللكية (الترتيب)53بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)27الوقت (باأليام)10الوقت (باأليام)

1,305تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.6التكلفة (% من قيمة العقار)18.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد9.7احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

18الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,305تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)83استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
156إنفاذ العقود (الترتيب)11.8تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)257الوقت (باأليام)

41عدد اإلجراءات74.9تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)136.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,210 الوقت (باأليام)

29.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)75توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

27تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.8املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)38مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
56.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)11تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

128دفع الضرائب (الترتيب)
15املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

334 الوقت (بالساعات سنويا)
73.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,710متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيجامايكا

2.7 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل63سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

100التجارة عبر احلدود  (الترتيب)109تسجيل امللكية (الترتيب)11بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)54الوقت (باأليام)8الوقت (باأليام)

1,750تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)11.0التكلفة (% من قيمة العقار)7.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

22الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,420تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)49استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)10عدد اإلجراءات
127إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)156الوقت (باأليام)

35عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)396.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
655 الوقت (باأليام)

45.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)32توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

22تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.1املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)4مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
64.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)62تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

173دفع الضرائب (الترتيب)
72املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

414 الوقت (بالساعات سنويا)
51.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

37,670متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)اليابان

127.8 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل12سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

17التجارة عبر احلدود  (الترتيب)51تسجيل امللكية (الترتيب)64بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
10الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)14الوقت (باأليام)23الوقت (باأليام)

989تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.0التكلفة (% من قيمة العقار)7.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

11الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,047تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)39استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
21إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)187الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات76.2تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)19.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
 316 الوقت (باأليام)

22.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)15حماية املستثمرين (الترتيب)17توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

1تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
0.6املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)7.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)17مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
92.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)4تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

112دفع الضرائب (الترتيب)
13املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

355 الوقت (بالساعات سنويا)
55.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  113 ا جداول 

2,850متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقيااألردن

5.7 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل101سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

74التجارة عبر احلدود  (الترتيب)115تسجيل امللكية (الترتيب)131بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
19الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)22الوقت (باأليام)14الوقت (باأليام)

730تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.0التكلفة (% من قيمة العقار)60.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد24.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

22الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)123احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,290تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)74استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
128إنفاذ العقود (الترتيب)1.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)122الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)443.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
689 الوقت (باأليام)

31.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)52توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

93تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.3املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)30مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
27.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)4تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

22دفع الضرائب (الترتيب)
26املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

101 الوقت (بالساعات سنويا)
31.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

5,060متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىكازاخستان

15.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل70سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

180التجارة عبر احلدود  (الترتيب)25تسجيل امللكية (الترتيب)78بدء النشاط التجاري (الترتيب)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
89الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)40الوقت (باأليام)21الوقت (باأليام)

3,005تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.1التكلفة (% من قيمة العقار)5.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
13عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد15.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

76الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,055تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)175استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)38عدد اإلجراءات
28إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)231الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات25.6تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,431.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
230 الوقت (باأليام)

22.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)29توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

100تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.3املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)23مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
25.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)9تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

49دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

271 الوقت (بالساعات سنويا)
36.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

680متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءكينيا

37.5 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل82سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

148التجارة عبر احلدود  (الترتيب)119تسجيل امللكية (الترتيب)109بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات12عدد اإلجراءات
29الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)64الوقت (باأليام)30الوقت (باأليام)

2,055تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.1التكلفة (% من قيمة العقار)39.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

26الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)5احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,190تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)9استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)10عدد اإلجراءات
107إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)100الوقت (باأليام)

44عدد اإلجراءات2.1تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)46.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
465 الوقت (باأليام)

26.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)68توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

76تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.5املدة الزمنية (بالسنوات)10مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)17مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
31.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)47تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

158دفع الضرائب (الترتيب)
41املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

417 الوقت (بالساعات سنويا)
50.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  114  تقرير 

1,170متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئكيريباس

0.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل79سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

69التجارة عبر احلدود  (الترتيب)68تسجيل امللكية (الترتيب)111بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)513الوقت (باأليام)21الوقت (باأليام)

1,070تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.1التكلفة (% من قيمة العقار)64.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد34.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

21الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,070تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)76استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
75إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)160الوقت (باأليام)

32عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)717.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
660 الوقت (باأليام)

25.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)21توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)17مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)4تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
10دفع الضرائب (الترتيب)

7املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
120 الوقت (بالساعات سنويا)

31.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

19,690متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)كوريا

48.5 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل23سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

12التجارة عبر احلدود  (الترتيب)67تسجيل امللكية (الترتيب)126بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
8الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)11الوقت (باأليام)17الوقت (باأليام)

767تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.1التكلفة (% من قيمة العقار)16.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد53.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

8الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
747تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)23استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
8إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)34الوقت (باأليام)

35عدد اإلجراءات90.4تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)154.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
230 الوقت (باأليام)

10.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)152توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

12تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.5املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)45مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
80.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)91تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

43دفع الضرائب (الترتيب)
14املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

250 الوقت (بالساعات سنويا)
33.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

31,640متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقياالكويت

2.7 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل52سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

104التجارة عبر احلدود  (الترتيب)83تسجيل امللكية (الترتيب)134بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)55الوقت (باأليام)35الوقت (باأليام)

995تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.5التكلفة (% من قيمة العقار)1.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد81.7احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

20الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,152تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)82استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)25عدد اإلجراءات
94إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)104الوقت (باأليام)

50عدد اإلجراءات31.2تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)171.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
566 الوقت (باأليام)

13.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)43توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

66تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)7مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.2املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

1التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)13مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
34.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)78تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

9دفع الضرائب (الترتيب)
14املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

118 الوقت (بالساعات سنويا)
14.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  115 ا جداول 

590متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىجمهورية قيرغيز

5.2 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل68سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

181التجارة عبر احلدود  (الترتيب)52تسجيل امللكية (الترتيب)31بدء النشاط التجاري (الترتيب)
13عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
64الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)8الوقت (باأليام)15الوقت (باأليام)

3,000تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.9التكلفة (% من قيمة العقار)7.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
13عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

75الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,250تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)58استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
52إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)159الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات3.7تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)405.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
177 الوقت (باأليام)

29.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)11حماية املستثمرين (الترتيب)81توظيف العاملني (الترتيب)
9مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

137تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)7.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)38مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
14.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

155دفع الضرائب (الترتيب)
75املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

202 الوقت (بالساعات سنويا)
61.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

580متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) شرق آسيا واحمليط الهادئجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

5.9 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل165سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

165التجارة عبر احلدود  (الترتيب)159تسجيل امللكية (الترتيب)92بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير9عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
50الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)135الوقت (باأليام)103الوقت (باأليام)

1,860تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.1التكلفة (% من قيمة العقار)14.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

50الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,040تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)110استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)24عدد اإلجراءات
111إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)172الوقت (باأليام)

42عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)172.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
443 الوقت (باأليام)

31.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)180حماية املستثمرين (الترتيب)85توظيف العاملني (الترتيب)
0مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)1.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)34مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)19تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
113دفع الضرائب (الترتيب)

34املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
560 الوقت (بالساعات سنويا)

33.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

9,930متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىالتفيا

2.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل29سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

25التجارة عبر احلدود  (الترتيب)77تسجيل امللكية (الترتيب)35بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
13الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)50الوقت (باأليام)16الوقت (باأليام)

900تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.0التكلفة (% من قيمة العقار)2.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد16.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

12الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
850تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)78استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)25عدد اإلجراءات
4إنفاذ العقود (الترتيب)3.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)187الوقت (باأليام)

27عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)20.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
279 الوقت (باأليام)

16.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)103توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)50مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

86تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

13التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)43مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
29.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

36دفع الضرائب (الترتيب)
7املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

279 الوقت (بالساعات سنويا)
33.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  116  تقرير 

5,770متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) الشرق األوسط وشمال أفريقيالبنان

 4.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل99سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

83التجارة عبر احلدود  (الترتيب)102تسجيل امللكية (الترتيب)98بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
27الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)25الوقت (باأليام)11الوقت (باأليام)

872تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.9التكلفة (% من قيمة العقار)87.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد57.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

38الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,073تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)121استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)20عدد اإلجراءات
118إنفاذ العقود (الترتيب)6.8تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)211الوقت (باأليام)

37عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)217.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
 721 الوقت (باأليام)

30.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)58توظيف العاملني (الترتيب)
9مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

121تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)25مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
19.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

45دفع الضرائب (الترتيب)
19املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

180 الوقت (بالساعات سنويا)
36.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,000متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءليسوتو

 2.0 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل123سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

141التجارة عبر احلدود  (الترتيب)135تسجيل امللكية (الترتيب)125بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
44الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)101الوقت (باأليام)40الوقت (باأليام)

1,549تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8.2التكلفة (% من قيمة العقار)37.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد14.5احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

49الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,715تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)150استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
104إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)601الوقت (باأليام)

41عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)817.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
 695 الوقت (باأليام)

19.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)142حماية املستثمرين (الترتيب)63توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

69تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.6املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)21مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
33.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)44تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

54دفع الضرائب (الترتيب)
21املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

324 الوقت (بالساعات سنويا)
18.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

150متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءليبريا

3.8 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل157سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

115التجارة عبر احلدود  (الترتيب)172تسجيل امللكية (الترتيب)88بدء النشاط التجاري (الترتيب)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير13عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)50الوقت (باأليام)27الوقت (باأليام)

1,232تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)14.7التكلفة (% من قيمة العقار)100.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

17الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,212تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)177استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)25عدد اإلجراءات
165إنفاذ العقود (الترتيب)0.3تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)321الوقت (باأليام)

41عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)60,988.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,280 الوقت (باأليام)

35.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)142حماية املستثمرين (الترتيب)105توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

146تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

43التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)31مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
8.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)84تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

59دفع الضرائب (الترتيب)
32املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

158 الوقت (بالساعات سنويا)
35.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  117 ا جداول 

9,920متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىليتوانيا

3.4 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل28سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

26التجارة عبر احلدود  (الترتيب)4تسجيل امللكية (الترتيب)74بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
10الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)3الوقت (باأليام)26الوقت (باأليام)

870تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.5التكلفة (% من قيمة العقار)2.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد35.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

13الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
980تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)63استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
16إنفاذ العقود (الترتيب)8.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)162الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات7.2تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)109.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
210 الوقت (باأليام)

23.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)131توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

34تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.7املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

7التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)48مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
48.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)30تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

57دفع الضرائب (الترتيب)
15املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

166 الوقت (بالساعات سنويا)
46.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

75,880متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)لكسمبرغ

0.5 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل50سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

31التجارة عبر احلدود  (الترتيب)118تسجيل امللكية (الترتيب)69بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
6الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)29الوقت (باأليام)26الوقت (باأليام)

1,420تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.3التكلفة (% من قيمة العقار)6.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد21.3احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

6الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,420تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)40استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
2إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)217الوقت (باأليام)

26عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)20.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
321 الوقت (باأليام)

8.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)167توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

48تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)62مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
41.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)39تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

14دفع الضرائب (الترتيب)
22املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

59 الوقت (بالساعات سنويا)
21.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,460متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

2.0 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل71سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

64التجارة عبر احلدود  (الترتيب)88تسجيل امللكية (الترتيب)12بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)66الوقت (باأليام)9الوقت (باأليام)

1,315تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.4التكلفة (% من قيمة العقار)3.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

15الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,325تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)152استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
70إنفاذ العقود (الترتيب)6.5تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)198الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,862.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
385 الوقت (باأليام)

33.1التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)125توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)50مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

129تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.7املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

28التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)47مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
16.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)26تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

27دفع الضرائب (الترتيب)
40املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

75 الوقت (بالساعات سنويا)
18.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  118  تقرير 

320متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءمدغشقر

19.7 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل144سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

109التجارة عبر احلدود  (الترتيب)145تسجيل امللكية (الترتيب)58بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
23الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)74الوقت (باأليام)7الوقت (باأليام)

1,279تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.5التكلفة (% من قيمة العقار)11.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد289.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

27الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)172احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,660تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)102استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)16عدد اإلجراءات
153إنفاذ العقود (الترتيب)0.1تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)178الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)764.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
871 الوقت (باأليام)

42.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)153توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)89مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)63مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)30تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
92دفع الضرائب (الترتيب)

25املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
238 الوقت (بالساعات سنويا)

42.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

250متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءمالوي

13.9 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل134سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

167التجارة عبر احلدود  (الترتيب)96تسجيل امللكية (الترتيب)122بدء النشاط التجاري (الترتيب)
12عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
45الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)88الوقت (باأليام)39الوقت (باأليام)

1,671تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.3التكلفة (% من قيمة العقار)125.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

54الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,550تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)156استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
138إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)213الوقت (باأليام)

42عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,289.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
432 الوقت (باأليام)

142.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)96توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)56مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

135تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)7مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.6املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

30التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)25مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
15.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)84تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

58دفع الضرائب (الترتيب)
19املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

292 الوقت (بالساعات سنويا)
31.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

6,540متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) شرق آسيا واحمليط الهادئماليزيا

26.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل20سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

29التجارة عبر احلدود  (الترتيب)81تسجيل امللكية (الترتيب)75بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
18الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)144الوقت (باأليام)13الوقت (باأليام)

450تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.5التكلفة (% من قيمة العقار)14.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

14الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)1احلصول على االئتمان (الترتيب)
450تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)104استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)25عدد اإلجراءات
59إنفاذ العقود (الترتيب)52.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)261الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات..تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)7.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
600 الوقت (باأليام)

27.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)4حماية املستثمرين (الترتيب)48توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

54تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.3املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)8.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)10مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
38.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)75تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

21دفع الضرائب (الترتيب)
12املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

145 الوقت (بالساعات سنويا)
34.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  119 ا جداول 

3,200متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) جنوب آسيا ملديف

0.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل69سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

121التجارة عبر احلدود  (الترتيب)177تسجيل امللكية (الترتيب)38بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصديرغير مطبقعدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)غير مطبقالوقت (باأليام)9الوقت (باأليام)

1,348تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)غير مطبقالتكلفة (% من قيمة العقار)11.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد4.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

20الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,348تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)8استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)9عدد اإلجراءات
90إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)118الوقت (باأليام)

41عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)26.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
665 الوقت (باأليام)

16.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)4توظيف العاملني (الترتيب)
0مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

123تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
6.7املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)0مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
18.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)9تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

1دفع الضرائب (الترتيب)
1املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

0 الوقت (بالساعات سنويا)
9.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

500متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءمالي

12.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل166سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

166التجارة عبر احلدود  (الترتيب)94تسجيل امللكية (الترتيب)162بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
38الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)29الوقت (باأليام)26الوقت (باأليام)

2,012تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)20.3التكلفة (% من قيمة العقار)121.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد390.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

42الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,902تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)106استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
158إنفاذ العقود (الترتيب)4.1تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)208الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,186.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
860 الوقت (باأليام)

52.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)94توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

114تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.6املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)38مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
20.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)31تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

156دفع الضرائب (الترتيب)
58املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

270 الوقت (بالساعات سنويا)
51.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,070متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) شرق آسيا واحمليط الهادئجزر مارشال

0.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل93سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

54التجارة عبر احلدود  (الترتيب)177تسجيل امللكية (الترتيب)25بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصديرغير مطبقعدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)غير مطبقالوقت (باأليام)17الوقت (باأليام)

875تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)غير مطبقالتكلفة (% من قيمة العقار)17.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

33الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
875تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)5استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)10عدد اإلجراءات
60إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)55الوقت (باأليام)

36عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)35.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
476 الوقت (باأليام)

27.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)1توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

125تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)0مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

38التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)0مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
17.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

88دفع الضرائب (الترتيب)
21املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

128 الوقت (بالساعات سنويا)
64.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  120  تقرير 

840متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءموريتانيا

3.1 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل160سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

158التجارة عبر احلدود  (الترتيب)61تسجيل امللكية (الترتيب)143بدء النشاط التجاري (الترتيب)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
35الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)49الوقت (باأليام)19الوقت (باأليام)

1,520تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.2التكلفة (% من قيمة العقار)33.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد422.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

42الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,523تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)142استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)25عدد اإلجراءات
84إنفاذ العقود (الترتيب)0.2تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)201الوقت (باأليام)

46عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)475.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
370 الوقت (باأليام)

23.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)142حماية املستثمرين (الترتيب)123توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)56مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

148تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
8.0املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)45مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
6.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)31تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

174دفع الضرائب (الترتيب)
38املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

696 الوقت (بالساعات سنويا)
98.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

5,450متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءموريشيوس

1.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل24سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

20التجارة عبر احلدود  (الترتيب)127تسجيل امللكية (الترتيب)7بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)210الوقت (باأليام)6الوقت (باأليام)

725تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.8التكلفة (% من قيمة العقار)5.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

16الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
677تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)36استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

3مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
76إنفاذ العقود (الترتيب)20.6تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)107الوقت (باأليام)

37عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)41.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
750 الوقت (باأليام)

17.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)11حماية املستثمرين (الترتيب)64توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

70تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.7املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)7.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)23مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
33.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)35تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

11دفع الضرائب (الترتيب)
7املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

161 الوقت (بالساعات سنويا)
22.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

8,340متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبياملكسيك

105.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل56سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

87التجارة عبر احلدود  (الترتيب)88تسجيل امللكية (الترتيب)115بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)74الوقت (باأليام)28الوقت (باأليام)

1,472تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.8التكلفة (% من قيمة العقار)12.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد11.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

23الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)59احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,700تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)33استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)12عدد اإلجراءات
79إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)138الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات70.8تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)131.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
415 الوقت (باأليام)

32.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)141توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

23تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.8املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)48مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
64.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)52تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

149دفع الضرائب (الترتيب)
27املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

549 الوقت (بالساعات سنويا)
51.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  121 ا جداول 

2,470متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) شرق آسيا واحمليط الهادئميكرونيزيا 

0.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل126سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

95التجارة عبر احلدود  (الترتيب)177تسجيل امللكية (الترتيب)60بدء النشاط التجاري (الترتيب)
3عدد املستندات الالزمة إلمتام التصديرغير مطبقعدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
30الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)غير مطبقالوقت (باأليام)16الوقت (باأليام)

1,255تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)غير مطبقالتكلفة (% من قيمة العقار)137.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

30الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,255تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)11استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
143إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)73الوقت (باأليام)

34عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)19.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
965 الوقت (باأليام)

66.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)170حماية املستثمرين (الترتيب)12توظيف العاملني (الترتيب)
0مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

152تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)0مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.3املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

38التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)7مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
3.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

81دفع الضرائب (الترتيب)
21املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

128 الوقت (بالساعات سنويا)
58.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,260متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مولدوفا

3.8 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل103سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

135التجارة عبر احلدود  (الترتيب)50تسجيل امللكية (الترتيب)89بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
32الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)48الوقت (باأليام)15الوقت (باأليام)

1,775تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.8التكلفة (% من قيمة العقار)8.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد13.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

35الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,895تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)158استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)30عدد اإلجراءات
17إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)292الوقت (باأليام)

31عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)142.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
365 الوقت (باأليام)

16.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)104حماية املستثمرين (الترتيب)119توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

88تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.8املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)41مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
28.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)37تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

123دفع الضرائب (الترتيب)
53املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

234 الوقت (بالساعات سنويا)
42.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,290متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) شرق آسيا واحمليط الهادئمنغوليا

2.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل58سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

156التجارة عبر احلدود  (الترتيب)20تسجيل امللكية (الترتيب)59بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
49الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)11الوقت (باأليام)13الوقت (باأليام)

2,131تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.1التكلفة (% من قيمة العقار)4.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد58.5احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

49الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,274تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)103استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

3مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
38إنفاذ العقود (الترتيب)22.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)215الوقت (باأليام)

32عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)81.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
314 الوقت (باأليام)

30.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)71توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

108تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)34مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
22.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)9تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

79دفع الضرائب (الترتيب)
42املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

204 الوقت (بالساعات سنويا)
30.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  122  تقرير 

5,180متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىاجلبل األسود

0.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل90سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

125التجارة عبر احلدود  (الترتيب)123تسجيل امللكية (الترتيب)105بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات15عدد اإلجراءات
18الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)86الوقت (باأليام)21الوقت (باأليام)

1,710تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.3التكلفة (% من قيمة العقار)4.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

19الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,910تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)167استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)20عدد اإلجراءات
130إنفاذ العقود (الترتيب)26.3تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)248الوقت (باأليام)

49عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,323.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
545 الوقت (باأليام)

25.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)104توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

42تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)38مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
43.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)39تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

139دفع الضرائب (الترتيب)
89املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

372 الوقت (بالساعات سنويا)
31.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

2,250متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) الشرق األوسط وشمال أفريقيااملغرب

30.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل128سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

64التجارة عبر احلدود  (الترتيب)117تسجيل امللكية (الترتيب)62بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)47الوقت (باأليام)12الوقت (باأليام)

700تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.9التكلفة (% من قيمة العقار)10.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد52.3احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

18الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,000تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)90استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
112إنفاذ العقود (الترتيب)2.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)163الوقت (باأليام)

40عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)292.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
615 الوقت (باأليام)

25.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)164حماية املستثمرين (الترتيب)168توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)100مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

64تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.8املدة الزمنية (بالسنوات)1مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)63مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
35.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)85تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

119دفع الضرائب (الترتيب)
28املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

358 الوقت (بالساعات سنويا)
44.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

320متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءموزامبيق

21.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل141سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

140التجارة عبر احلدود  (الترتيب)149تسجيل امللكية (الترتيب)144بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
26الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)42الوقت (باأليام)26الوقت (باأليام)

1,200تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)12.9التكلفة (% من قيمة العقار)22.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد122.5احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

32الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)123احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,475تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)153استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
124إنفاذ العقود (الترتيب)1.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)381الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)747.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
730 الوقت (باأليام)

142.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)161توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

133تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.0املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)49مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
15.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)134تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

88دفع الضرائب (الترتيب)
37املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

230 الوقت (بالساعات سنويا)
34.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  123 ا جداول 

3,360متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءناميبيا

2.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل51سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

150التجارة عبر احلدود  (الترتيب)129تسجيل امللكية (الترتيب)112بدء النشاط التجاري (الترتيب)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير9عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
29الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)23الوقت (باأليام)66الوقت (باأليام)

1,686تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9.9التكلفة (% من قيمة العقار)22.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

24الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,813تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)38استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)12عدد اإلجراءات
36إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)139الوقت (باأليام)

33عدد اإلجراءات59.6تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)181.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
270 الوقت (باأليام)

29.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)34توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

52تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.5املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)20مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
39.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)24تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

96دفع الضرائب (الترتيب)
37املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

375 الوقت (بالساعات سنويا)
25.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

340متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) جنوب آسيا  نيبال

28.1 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل121سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

157التجارة عبر احلدود  (الترتيب)28تسجيل امللكية (الترتيب)73بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
41الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)5الوقت (باأليام)31الوقت (باأليام)

1,764تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6.3التكلفة (% من قيمة العقار)60.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

35الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,900تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)129استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
121إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)424الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.2تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)248.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
735 الوقت (باأليام)

26.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)150توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)56مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

103تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.0املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)42مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
24.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)90تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

107دفع الضرائب (الترتيب)
34املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

408 الوقت (بالساعات سنويا)
34.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

45,820متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)هولندا

16.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل26سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

13التجارة عبر احلدود  (الترتيب)23تسجيل امللكية (الترتيب)51بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
6الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)5الوقت (باأليام)10الوقت (باأليام)

895تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6.1التكلفة (% من قيمة العقار)5.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد51.7احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

6الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,020تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)94استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
34إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)230الوقت (باأليام)

25عدد اإلجراءات81.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)112.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
514 الوقت (باأليام)

24.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)104حماية املستثمرين (الترتيب)98توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)17مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

10تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.1املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)70مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)42مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
82.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

30دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

180 الوقت (بالساعات سنويا)
39.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  124  تقرير 

28,780متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)نيوزيلندا

4.2 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل2سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

23التجارة عبر احلدود  (الترتيب)3تسجيل امللكية (الترتيب)1بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات1عدد اإلجراءات
10الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)2الوقت (باأليام)1الوقت (باأليام)

868تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.1التكلفة (% من قيمة العقار)0.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

9الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)5احلصول على االئتمان (الترتيب)
850تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)2استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)7عدد اإلجراءات
11إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)65الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)25.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
216 الوقت (باأليام)

22.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)1حماية املستثمرين (الترتيب)14توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

17تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.3املدة الزمنية (بالسنوات)10مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)9.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)7مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
76.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

12دفع الضرائب (الترتيب)
8املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

70 الوقت (بالساعات سنويا)
35.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

980متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبينيكاراغوا

5.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل107سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

99التجارة عبر احلدود  (الترتيب)136تسجيل امللكية (الترتيب)85بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
29الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)124الوقت (باأليام)39الوقت (باأليام)

1,300تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.5التكلفة (% من قيمة العقار)121.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

29الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,420تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)134استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
66إنفاذ العقود (الترتيب)13.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)219الوقت (باأليام)

35عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)866.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
540 الوقت (باأليام)

26.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)66توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

67تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.2املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)27مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
34.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)24تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

162دفع الضرائب (الترتيب)
64املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

240 الوقت (بالساعات سنويا)
63.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

280متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءالنيجر

14.2 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل172سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

169التجارة عبر احلدود  (الترتيب)75تسجيل امللكية (الترتيب)159بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
59الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)35الوقت (باأليام)19الوقت (باأليام)

3,545تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)11.1التكلفة (% من قيمة العقار)170.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد702.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

64الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,545تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)157استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
134إنفاذ العقود (الترتيب)0.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)265الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)2,694.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
545 الوقت (باأليام)

59.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)166توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)100مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

138تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.0املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)70مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
14.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)35تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

120دفع الضرائب (الترتيب)
42املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

270 الوقت (بالساعات سنويا)
42.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  125 ا جداول 

930متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءنيجيريا

148.0 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل118سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

144التجارة عبر احلدود  (الترتيب)176تسجيل امللكية (الترتيب)91بدء النشاط التجاري (الترتيب)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير14عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
25الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)82الوقت (باأليام)31الوقت (باأليام)

1,179تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)21.9التكلفة (% من قيمة العقار)90.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

42الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,306تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)151استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
90إنفاذ العقود (الترتيب)0.1تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)350الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)655.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
457 الوقت (باأليام)

32.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)27توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

91تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)7مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)7مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
28.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)50تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

120دفع الضرائب (الترتيب)
35املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

938 الوقت (بالساعات سنويا)
32.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

76,450متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)النرويج

4.7 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل10سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

7التجارة عبر احلدود  (الترتيب)8تسجيل امللكية (الترتيب)33بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير1عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
7الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)3الوقت (باأليام)10الوقت (باأليام)

780تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.5التكلفة (% من قيمة العقار)2.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد21.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

7الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
709تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)66استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
7إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)252الوقت (باأليام)

33عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)46.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
310 الوقت (باأليام)

9.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)18حماية املستثمرين (الترتيب)99توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)61مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

3تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
0.9املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

1التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)47مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
89.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)13تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

18دفع الضرائب (الترتيب)
4املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

87 الوقت (بالساعات سنويا)
41.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

11,120متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) الشرق األوسط وشمال أفريقياعمان

2.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل57سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

119التجارة عبر احلدود  (الترتيب)19تسجيل امللكية (الترتيب)76بدء النشاط التجاري (الترتيب)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
22الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)16الوقت (باأليام)14الوقت (باأليام)

821تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.0التكلفة (% من قيمة العقار)3.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد461.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

26الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)123احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,037تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)133استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)16عدد اإلجراءات
105إنفاذ العقود (الترتيب)23.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)242الوقت (باأليام)

51عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)721.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
598 الوقت (باأليام)

13.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)24توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

63تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)24مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
35.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)4تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

8دفع الضرائب (الترتيب)
14املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

62 الوقت (بالساعات سنويا)
21.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  126  تقرير 

870متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) جنوب آسيا باكستان

162.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل77سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

71التجارة عبر احلدود  (الترتيب)97تسجيل امللكية (الترتيب)77بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
24الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)50الوقت (باأليام)24الوقت (باأليام)

611تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.3التكلفة (% من قيمة العقار)12.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

18الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)59احلصول على االئتمان (الترتيب)
680تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)93استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)12عدد اإلجراءات
154إنفاذ العقود (الترتيب)4.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)223الوقت (باأليام)

47عدد اإلجراءات1.5تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)734.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
976 الوقت (باأليام)

23.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)136توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)78مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

53تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.8املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)43مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
39.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)90تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

124دفع الضرائب (الترتيب)
47املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

560 الوقت (بالساعات سنويا)
28.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

8,210متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) شرق آسيا واحمليط الهادئباالو

0.0 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل91سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

120التجارة عبر احلدود  (الترتيب)17تسجيل امللكية (الترتيب)83بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
29الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)14الوقت (باأليام)28الوقت (باأليام)

1,170تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.4التكلفة (% من قيمة العقار)4.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد12.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

33الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)181احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,132تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)52استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)25عدد اإلجراءات
141إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)118الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)5.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
885 الوقت (باأليام)

35.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)170حماية املستثمرين (الترتيب)9توظيف العاملني (الترتيب)
0مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

56تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)0مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.0املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

23التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)4مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
38.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

86دفع الضرائب (الترتيب)
19املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

128 الوقت (بالساعات سنويا)
73.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

5,510متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيبنما

3.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل81سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

8التجارة عبر احلدود  (الترتيب)75تسجيل امللكية (الترتيب)32بدء النشاط التجاري (الترتيب)
3عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
9الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)44الوقت (باأليام)13الوقت (باأليام)

729تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.4التكلفة (% من قيمة العقار)19.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

9الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
879تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)73استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
116إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)131الوقت (باأليام)

31عدد اإلجراءات43.7تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)123.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
686 الوقت (باأليام)

50.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)104حماية املستثمرين (الترتيب)172توظيف العاملني (الترتيب)
1مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)78مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

72تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.5املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)66مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
32.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)44تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

172دفع الضرائب (الترتيب)
59املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

482 الوقت (بالساعات سنويا)
50.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  127 ا جداول 

850متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) شرق آسيا واحمليط الهادئبابوا غينيا اجلديدة

6.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل95سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

89التجارة عبر احلدود  (الترتيب)73تسجيل امللكية (الترتيب)92بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
26الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)72الوقت (باأليام)56الوقت (باأليام)

664تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.1التكلفة (% من قيمة العقار)23.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

29الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
722تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)124استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)24عدد اإلجراءات
162إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)217الوقت (باأليام)

43عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)95.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
591 الوقت (باأليام)

110.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)31توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

102تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

23التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)10مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
24.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)39تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

87دفع الضرائب (الترتيب)
33املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

194 الوقت (بالساعات سنويا)
41.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,670متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيباراغواي

6.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل115سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

138التجارة عبر احلدود  (الترتيب)70تسجيل امللكية (الترتيب)82بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
35الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)46الوقت (باأليام)35الوقت (باأليام)

915تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.5التكلفة (% من قيمة العقار)67.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

33الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,200تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)96استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
103إنفاذ العقود (الترتيب)9.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)291الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات48.6تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)342.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
591 الوقت (باأليام)

30.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)177توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)56مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

116تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.9املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)59مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
20.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)113تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

102دفع الضرائب (الترتيب)
35املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

328 الوقت (بالساعات سنويا)
35.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,450متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيبيرو

27.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل62سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

93التجارة عبر احلدود  (الترتيب)41تسجيل امللكية (الترتيب)116بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
24الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)33الوقت (باأليام)65الوقت (باأليام)

875تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.3التكلفة (% من قيمة العقار)25.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

25الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
895تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)115استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
119إنفاذ العقود (الترتيب)23.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)210الوقت (باأليام)

41عدد اإلجراءات33.2تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)139.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
468 الوقت (باأليام)

35.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)18حماية املستثمرين (الترتيب)149توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

96تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.1املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

7التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)48مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
25.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)52تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

85دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

424 الوقت (بالساعات سنويا)
41.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  128  تقرير 

1,620متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) شرق آسيا واحمليط الهادئالفلبني

87.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل140سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

58التجارة عبر احلدود  (الترتيب)97تسجيل امللكية (الترتيب)155بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات15عدد اإلجراءات
16الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)33الوقت (باأليام)52الوقت (باأليام)

816تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.3التكلفة (% من قيمة العقار)29.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد6.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

16الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)123احلصول على االئتمان (الترتيب)
819تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)105استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

3مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)24عدد اإلجراءات
114إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)203الوقت (باأليام)

37عدد اإلجراءات5.4تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)90.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
842 الوقت (باأليام)

26.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)126توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)56مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

151تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.7املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

38التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)35مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
4.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)91تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

129دفع الضرائب (الترتيب)
47املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

195 الوقت (بالساعات سنويا)
50.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

9,840متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىبولندا

38.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل76سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

41التجارة عبر احلدود  (الترتيب)84تسجيل امللكية (الترتيب)145بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)197الوقت (باأليام)31الوقت (باأليام)

884تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.5التكلفة (% من قيمة العقار)18.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد168.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

27الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
884تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)158استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)30عدد اإلجراءات
68إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)308الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات50.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)137.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
830 الوقت (باأليام)

12.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)82توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

82تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

20التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)37مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
29.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)13تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

142دفع الضرائب (الترتيب)
40املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

418 الوقت (بالساعات سنويا)
40.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

18,950متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)البرتغال

10.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل48سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

33التجارة عبر احلدود  (الترتيب)79تسجيل امللكية (الترتيب)34بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
16الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)42الوقت (باأليام)6الوقت (باأليام)

685تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.4التكلفة (% من قيمة العقار)2.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد34.3احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

16الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
999تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)128استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
34إنفاذ العقود (الترتيب)76.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)328الوقت (باأليام)

34عدد اإلجراءات11.3تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)53.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
577 الوقت (باأليام)

14.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)164توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

21تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)48مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
69.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)95تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

73دفع الضرائب (الترتيب)
8املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

328 الوقت (بالساعات سنويا)
43.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  129 ا جداول 

14,371متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيبورتو ريكو

3.9 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل35سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

101التجارة عبر احلدود  (الترتيب)122تسجيل امللكية (الترتيب)9بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
15الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)194الوقت (باأليام)7الوقت (باأليام)

1,250تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.5التكلفة (% من قيمة العقار)0.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

16الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,250تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)144استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)22عدد اإلجراءات
97إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)209الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات61.4تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)550.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
620 الوقت (باأليام)

24.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)15حماية املستثمرين (الترتيب)39توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)56مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

28تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.8املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)7.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)25مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
55.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

98دفع الضرائب (الترتيب)
16املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

218 الوقت (بالساعات سنويا)
64.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

72,849متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) الشرق األوسط وشمال أفريقياقطر

0.8 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل37سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

36التجارة عبر احلدود  (الترتيب)54تسجيل امللكية (الترتيب)57بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير10عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)16الوقت (باأليام)6الوقت (باأليام)

735تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.3التكلفة (% من قيمة العقار)9.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد75.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

20الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
657تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)27استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
98إنفاذ العقود (الترتيب)..تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)76الوقت (باأليام)

43عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)0.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
570 الوقت (باأليام)

21.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)88توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

31تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.8املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)27مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
52.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)69تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

2دفع الضرائب (الترتيب)
1املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

36 الوقت (بالساعات سنويا)
11.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

6,150متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىرومانيا

21.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل47سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

40التجارة عبر احلدود  (الترتيب)114تسجيل امللكية (الترتيب)26بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
12الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)83الوقت (باأليام)10الوقت (باأليام)

1,275تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.4التكلفة (% من قيمة العقار)3.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد1.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

13الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,175تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)88استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
31إنفاذ العقود (الترتيب)4.5تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)243الوقت (باأليام)

31عدد اإلجراءات24.7تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)91.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
512 الوقت (باأليام)

19.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)143توظيف العاملني (الترتيب)
9مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

85تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.3املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)62مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
29.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)8تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

146دفع الضرائب (الترتيب)
113املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

202 الوقت (بالساعات سنويا)
48.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  130  تقرير 

7,560متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىاالحتاد الروسي

141.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل120سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

161التجارة عبر احلدود  (الترتيب)49تسجيل امللكية (الترتيب)65بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
36الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)52الوقت (باأليام)29الوقت (باأليام)

2,150تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.2التكلفة (% من قيمة العقار)2.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
13عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد2.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

36الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,150تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)180استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)54عدد اإلجراءات
18إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)704الوقت (باأليام)

37عدد اإلجراءات10.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)2,612.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
281 الوقت (باأليام)

13.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)101توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

89تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)2مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.8املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)44مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
28.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

134دفع الضرائب (الترتيب)
22املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

448 الوقت (بالساعات سنويا)
48.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

320متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) أفريقيا جنوب الصحراءرواندا

9.7 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل139سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

168التجارة عبر احلدود  (الترتيب)60تسجيل امللكية (الترتيب)60بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
42الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)315الوقت (باأليام)14الوقت (باأليام)

3,275تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.6التكلفة (% من قيمة العقار)108.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

42الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
5,070تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)90استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
48إنفاذ العقود (الترتيب)0.3تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)210الوقت (باأليام)

24عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)607.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
310 الوقت (باأليام)

78.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)170حماية املستثمرين (الترتيب)93توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)1مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)38مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)26تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
56دفع الضرائب (الترتيب)

34املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
160 الوقت (بالساعات سنويا)

33.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

2,430متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي) شرق آسيا واحمليط الهادئساموا

0.2 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل64سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

86التجارة عبر احلدود  (الترتيب)72تسجيل امللكية (الترتيب)132بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
27الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)147الوقت (باأليام)35الوقت (باأليام)

820تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.7التكلفة (% من قيمة العقار)39.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

31الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)123احلصول على االئتمان (الترتيب)
848تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)47استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
79إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)88الوقت (باأليام)

44عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)90.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
455 الوقت (باأليام)

19.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)16توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

136تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.5املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

38التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)10مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
14.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)9تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

60دفع الضرائب (الترتيب)
37املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

224 الوقت (بالساعات سنويا)
18.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  131 ا جداول 

870متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءسان تومي وبرينسيبي

0.2 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل176سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

88التجارة عبر احلدود  (الترتيب)151تسجيل امللكية (الترتيب)136بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
27الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)62الوقت (باأليام)144الوقت (باأليام)

690تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.9التكلفة (% من قيمة العقار)88.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

29الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)163احلصول على االئتمان (الترتيب)
577تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)113استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
171إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)255الوقت (باأليام)

43عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)740.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,185 الوقت (باأليام)

34.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)179توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)50مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)63مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)91تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
151دفع الضرائب (الترتيب)

42املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
424 الوقت (بالساعات سنويا)

47.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

15,440متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقيااململكة العربية السعودية

24.2 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل16سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

16التجارة عبر احلدود  (الترتيب)1تسجيل امللكية (الترتيب)28بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)2الوقت (باأليام)12الوقت (باأليام)

681تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.0التكلفة (% من قيمة العقار)14.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

18الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)59احلصول على االئتمان (الترتيب)
678تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)50استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)18عدد اإلجراءات
137إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)125الوقت (باأليام)

44عدد اإلجراءات14.1تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)74.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
635 الوقت (باأليام)

27.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)45توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

57تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.5املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)13مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
37.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)80تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

7دفع الضرائب (الترتيب)
14املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

79 الوقت (بالساعات سنويا)
14.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

820متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءالسنغال

12.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل149سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

60التجارة عبر احلدود  (الترتيب)161تسجيل امللكية (الترتيب)95بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)124الوقت (باأليام)8الوقت (باأليام)

1,078تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)20.6التكلفة (% من قيمة العقار)72.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد236.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

18الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,920تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)118استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)16عدد اإلجراءات
146إنفاذ العقود (الترتيب)4.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)220الوقت (باأليام)

44عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)528.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
780 الوقت (باأليام)

26.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)164حماية املستثمرين (الترتيب)165توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)72مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

77تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

7التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)61مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
31.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)38تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

170دفع الضرائب (الترتيب)
59املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

666 الوقت (بالساعات سنويا)
46.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  132  تقرير 

4,730متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىصربيا

7.4 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل94سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

62التجارة عبر احلدود  (الترتيب)97تسجيل امللكية (الترتيب)106بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
12الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)111الوقت (باأليام)23الوقت (باأليام)

1,398تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.9التكلفة (% من قيمة العقار)7.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد6.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

14الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,559تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)171استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)20عدد اإلجراءات
96إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)279الوقت (باأليام)

36عدد اإلجراءات91.9تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)2,177.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
635 الوقت (باأليام)

28.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)91توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)67مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

99تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.7املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

23التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)39مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
25.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)25تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

126دفع الضرائب (الترتيب)
66املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

279 الوقت (بالساعات سنويا)
34.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

8,960متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءسيشيل

0.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل104سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

90التجارة عبر احلدود  (الترتيب)55تسجيل امللكية (الترتيب)68بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)33الوقت (باأليام)38الوقت (باأليام)

1,839تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.0التكلفة (% من قيمة العقار)8.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

19الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)163احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,839تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)56استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
62إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)144الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)47.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
720 الوقت (باأليام)

14.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)120توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)38مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)39تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
40دفع الضرائب (الترتيب)

16املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
76 الوقت (بالساعات سنويا)

46.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

260متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءسيراليون

5.8 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل156سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

132التجارة عبر احلدود  (الترتيب)163تسجيل امللكية (الترتيب)53بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
29الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)86الوقت (باأليام)17الوقت (باأليام)

1,450تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)12.9التكلفة (% من قيمة العقار)56.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

34الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,535تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)169استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)25عدد اإلجراءات
141إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)283الوقت (باأليام)

40عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)452.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
515 الوقت (باأليام)

149.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)173توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

145تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.6املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

42التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)51مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
8.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)189تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

160دفع الضرائب (الترتيب)
28املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

399 الوقت (بالساعات سنويا)
233.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  133 ا جداول 

32,470متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئسنغافورة

4.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل1سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

1التجارة عبر احلدود  (الترتيب)16تسجيل امللكية (الترتيب)10بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
5الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)9الوقت (باأليام)4الوقت (باأليام)

456تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.8التكلفة (% من قيمة العقار)0.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

3الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)5احلصول على االئتمان (الترتيب)
439تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)2استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
14إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)38الوقت (باأليام)

21عدد اإلجراءات48.3تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)21.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
150 الوقت (باأليام)

25.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)2حماية املستثمرين (الترتيب)1توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

2تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
0.8املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

1التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)9.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)0مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
91.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)4تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

5دفع الضرائب (الترتيب)
5املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

84 الوقت (بالساعات سنويا)
27.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

11,730متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)سلوفاكيا

5.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل36سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

116التجارة عبر احلدود  (الترتيب)7تسجيل امللكية (الترتيب)48بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
25الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)17الوقت (باأليام)16الوقت (باأليام)

1,445تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.1التكلفة (% من قيمة العقار)3.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد30.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

25الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,445تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)53استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
47إنفاذ العقود (الترتيب)1.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)287الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات39.9تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)13.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
565 الوقت (باأليام)

25.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)104حماية املستثمرين (الترتيب)83توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)17مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

37تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)36مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
45.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)13تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

126دفع الضرائب (الترتيب)
31املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

325 الوقت (بالساعات سنويا)
47.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

20,960متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىسلوفينيا

2.0 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل54سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

78التجارة عبر احلدود  (الترتيب)104تسجيل امللكية (الترتيب)41بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات5عدد اإلجراءات
20الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)391الوقت (باأليام)19الوقت (باأليام)

1,075تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.0التكلفة (% من قيمة العقار)0.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد46.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

21الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,130تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)69استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

2مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
79إنفاذ العقود (الترتيب)2.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)208الوقت (باأليام)

32عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)112.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,350 الوقت (باأليام)

18.6التكلفة (% من قيمة املطالبة)18حماية املستثمرين (الترتيب)158توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)78مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

38تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)59مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
45.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)37تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

78دفع الضرائب (الترتيب)
22املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

260 الوقت (بالساعات سنويا)
36.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  134  تقرير 

730متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئجزر سليمان

0.5 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل89سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

75التجارة عبر احلدود  (الترتيب)169تسجيل امللكية (الترتيب)99بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير10عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
24الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)297الوقت (باأليام)57الوقت (باأليام)

1,011تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.8التكلفة (% من قيمة العقار)53.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

21الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,194تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)35استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)12عدد اإلجراءات
108إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)62الوقت (باأليام)

37عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)471.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
455 الوقت (باأليام)

78.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)42توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

105تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)7مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

38التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)10مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
23.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)44تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

47دفع الضرائب (الترتيب)
33املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

80 الوقت (بالساعات سنويا)
36.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

5,760متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءجنوب أفريقيا

47.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل32سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

147التجارة عبر احلدود  (الترتيب)87تسجيل امللكية (الترتيب)47بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
30الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)24الوقت (باأليام)22الوقت (باأليام)

1,445تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8.8التكلفة (% من قيمة العقار)6.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

35الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)2احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,721تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)48استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
82إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)174الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات64.8تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)27.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
600 الوقت (باأليام)

33.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)9حماية املستثمرين (الترتيب)102توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)56مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

73تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

18التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)8.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)42مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
32.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)24تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

23دفع الضرائب (الترتيب)
9املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

200 الوقت (بالساعات سنويا)
34.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

29,450متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)أسبانيا

44.9 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل49سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

52التجارة عبر احلدود  (الترتيب)46تسجيل امللكية (الترتيب)140بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
9الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)18الوقت (باأليام)47الوقت (باأليام)

1,121تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.2التكلفة (% من قيمة العقار)14.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد13.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

10الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,121تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)51استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
54إنفاذ العقود (الترتيب)45.8تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)233الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات8.1تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)62.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
515 الوقت (باأليام)

17.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)160توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)78مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

19تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.0املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)56مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
73.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)56تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

84دفع الضرائب (الترتيب)
8املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

234 الوقت (بالساعات سنويا)
60.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  135 ا جداول 

1,540متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)جنوب آسيا سري النكا

19.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل102سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

66التجارة عبر احلدود  (الترتيب)141تسجيل امللكية (الترتيب)29بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)83الوقت (باأليام)38الوقت (باأليام)

865تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5.1التكلفة (% من قيمة العقار)7.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

20الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
895تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)161استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
135إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)214الوقت (باأليام)

40عدد اإلجراءات8.7تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,486.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,318 الوقت (باأليام)

22.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)110توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

43تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.7املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

5التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)27مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
43.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)169تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

164دفع الضرائب (الترتيب)
62املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

256 الوقت (بالساعات سنويا)
63.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

9,630متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيسانت كيتس ونيفس

0.0 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل67سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

27التجارة عبر احلدود  (الترتيب)146تسجيل امللكية (الترتيب)72بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
12الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)81الوقت (باأليام)45الوقت (باأليام)

850تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)13.3التكلفة (% من قيمة العقار)12.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

14الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
938تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)6استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
114إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)67الوقت (باأليام)

47عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)5.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
578 الوقت (باأليام)

20.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)22توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)17مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)13تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
95دفع الضرائب (الترتيب)

24املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
172 الوقت (بالساعات سنويا)

52.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

5,530متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيسانت لوسيا

0.2 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل34سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

80التجارة عبر احلدود  (الترتيب)66تسجيل امللكية (الترتيب)36بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
15الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)16الوقت (باأليام)20الوقت (باأليام)

1,425تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.4التكلفة (% من قيمة العقار)22.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

18الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,470تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)13استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)9عدد اإلجراءات
161إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)139الوقت (باأليام)

47عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)30.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
635 الوقت (باأليام)

37.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)23توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

45تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)7مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
42.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)56تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

29دفع الضرائب (الترتيب)
32املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

61 الوقت (بالساعات سنويا)
34.0إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  136  تقرير 

4,210متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيسانت  فنسنت  وجزر  غرينادين

0.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل66سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

72التجارة عبر احلدود  (الترتيب)129تسجيل امللكية (الترتيب)39بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
12الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)38الوقت (باأليام)12الوقت (باأليام)

1,770تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)11.9التكلفة (% من قيمة العقار)26.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

13الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,769تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)1استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
109إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)74الوقت (باأليام)

45عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)8.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
394 الوقت (باأليام)

30.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)24حماية املستثمرين (الترتيب)41توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)8مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)13مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)54تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
76دفع الضرائب (الترتيب)

36املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
117 الوقت (بالساعات سنويا)

42.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

960متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءالسودان

38.6 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل147سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

139التجارة عبر احلدود  (الترتيب)35تسجيل امللكية (الترتيب)107بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
35الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)9الوقت (باأليام)39الوقت (باأليام)

2,050تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.1التكلفة (% من قيمة العقار)50.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

49الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,900تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)135استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
143إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)271الوقت (باأليام)

53عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)240.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
810 الوقت (باأليام)

19.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)144توظيف العاملني (الترتيب)
0مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)39مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)36مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)118تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
67دفع الضرائب (الترتيب)

42املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
180 الوقت (بالساعات سنويا)

31.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

4,730متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيسورينام

0.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل146سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

98التجارة عبر احلدود  (الترتيب)136تسجيل امللكية (الترتيب)170بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
25الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)193الوقت (باأليام)694الوقت (باأليام)

975تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)13.9التكلفة (% من قيمة العقار)125.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

25الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)131احلصول على االئتمان (الترتيب)
885تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)95استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
177إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)431الوقت (باأليام)

44عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)105.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,715 الوقت (باأليام)

37.1التكلفة (% من قيمة املطالبة)178حماية املستثمرين (الترتيب)53توظيف العاملني (الترتيب)
1مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

147تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)0مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.0املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

30التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)23مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
8.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)26تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

26دفع الضرائب (الترتيب)
17املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

199 الوقت (بالساعات سنويا)
27.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  137 ا جداول 

2,580متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءسوازيلند

1.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل108سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

154التجارة عبر احلدود  (الترتيب)153تسجيل امللكية (الترتيب)153بدء النشاط التجاري (الترتيب)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير11عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
21الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)46الوقت (باأليام)61الوقت (باأليام)

2,184تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.1التكلفة (% من قيمة العقار)35.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

33الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,249تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)21استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
129إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)93الوقت (باأليام)

40عدد اإلجراءات43.5تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)94.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
972 الوقت (باأليام)

23.1التكلفة (% من قيمة املطالبة)178حماية املستثمرين (الترتيب)40توظيف العاملني (الترتيب)
0مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

65تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)13مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
34.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)53تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

52دفع الضرائب (الترتيب)
33املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

104 الوقت (بالساعات سنويا)
36.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

46,060متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)السويد

9.1 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل17سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

6التجارة عبر احلدود  (الترتيب)10تسجيل امللكية (الترتيب)30بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير1عدد اإلجراءات3عدد اإلجراءات
8الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)2الوقت (باأليام)15الوقت (باأليام)

697تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.0التكلفة (% من قيمة العقار)0.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
3عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد30.3احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

6الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
735تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)17استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)8عدد اإلجراءات
55إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)116الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)103.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
508 الوقت (باأليام)

31.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)114توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

18تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)44مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
75.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)26تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

42دفع الضرائب (الترتيب)
2املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

122 الوقت (بالساعات سنويا)
54.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

59,880متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)سويسرا

7.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل21سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

39التجارة عبر احلدود  (الترتيب)13تسجيل امللكية (الترتيب)52بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
8الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)16الوقت (باأليام)20الوقت (باأليام)

1,537تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.4التكلفة (% من قيمة العقار)2.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد27.6احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

9الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)12احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,505تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)32استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)14عدد اإلجراءات
32إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)154الوقت (باأليام)

32عدد اإلجراءات22.5تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)52.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
417 الوقت (باأليام)

24.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)164حماية املستثمرين (الترتيب)19توظيف العاملني (الترتيب)
0مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

36تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)17مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
46.8معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)13تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

19دفع الضرائب (الترتيب)
24املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

63 الوقت (بالساعات سنويا)
28.9إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  138  تقرير 

1,760متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقياسوريا

19.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل137سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

111التجارة عبر احلدود  (الترتيب)71تسجيل امللكية (الترتيب)124بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
15الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)19الوقت (باأليام)17الوقت (باأليام)

1,190تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)28.0التكلفة (% من قيمة العقار)18.2التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد4,353.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

21الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)178احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,625تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)132استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)26عدد اإلجراءات
174إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)128الوقت (باأليام)

55عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)697.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
872 الوقت (باأليام)

29.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)122توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

84تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.1املدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)34مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
29.5معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)80تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

99دفع الضرائب (الترتيب)
20املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

336 الوقت (بالساعات سنويا)
43.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

17,930متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئتايوان، الصني

22.9 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل61سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

30التجارة عبر احلدود  (الترتيب)26تسجيل امللكية (الترتيب)119بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
13الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)5الوقت (باأليام)42الوقت (باأليام)

757تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6.2التكلفة (% من قيمة العقار)4.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد177.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

12الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
769تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)127استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)29عدد اإلجراءات
88إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)193الوقت (باأليام)

47عدد اإلجراءات62.7تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)123.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
510 الوقت (باأليام)

17.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)159توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)78مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

11تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.9املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

4التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)53مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
80.9معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)91تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

100دفع الضرائب (الترتيب)
23املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

340 الوقت (بالساعات سنويا)
40.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

460متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىطاجيكستان

6.7 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل159سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

177التجارة عبر احلدود  (الترتيب)46تسجيل امللكية (الترتيب)168بدء النشاط التجاري (الترتيب)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
82الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)37الوقت (باأليام)49الوقت (باأليام)

3,150تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.8التكلفة (% من قيمة العقار)27.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد216.8احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

83الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)172احلصول على االئتمان (الترتيب)
4,550تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)178استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)32عدد اإلجراءات
23إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)351الوقت (باأليام)

34عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,420.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
295 الوقت (باأليام)

20.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)150حماية املستثمرين (الترتيب)128توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

97تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)80مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)51مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
25.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)22تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

159دفع الضرائب (الترتيب)
54املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

224 الوقت (بالساعات سنويا)
85.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  139 ا جداول 

400متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءتنـزانيا

40.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل127سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

103التجارة عبر احلدود  (الترتيب)142تسجيل امللكية (الترتيب)109بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير9عدد اإلجراءات12عدد اإلجراءات
24الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)73الوقت (باأليام)29الوقت (باأليام)

1,262تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.4التكلفة (% من قيمة العقار)41.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

31الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,475تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)172استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
33إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)308الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)2,087.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
462 الوقت (باأليام)

14.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)140توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)100مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

111تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)63مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
21.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)18تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

109دفع الضرائب (الترتيب)
48املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

172 الوقت (بالساعات سنويا)
45.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

3,400متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئتايلند

63.8 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل13سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

10التجارة عبر احلدود  (الترتيب)5تسجيل امللكية (الترتيب)44بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)2الوقت (باأليام)33الوقت (باأليام)

625تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.1التكلفة (% من قيمة العقار)4.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
3عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

13الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
795تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)12استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
25إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)156الوقت (باأليام)

35عدد اإلجراءات31.8تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)9.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
479 الوقت (باأليام)

14.3التكلفة (% من قيمة املطالبة)11حماية املستثمرين (الترتيب)56توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

46تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)7مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.7املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

36التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)7.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)18مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
42.4معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)54تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

82دفع الضرائب (الترتيب)
23املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

264 الوقت (بالساعات سنويا)
37.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

1,510متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئتيمور- ليشتي

1.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل170سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

79التجارة عبر احلدود  (الترتيب)177تسجيل امللكية (الترتيب)150بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصديرغير مطبقعدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
25الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)غير مطبقالوقت (باأليام)83الوقت (باأليام)

1,010تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)غير مطبقالتكلفة (% من قيمة العقار)6.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد331.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

26الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)178احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,015تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)100استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)22عدد اإلجراءات
181إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)208الوقت (باأليام)

51عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)62.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,800 الوقت (باأليام)

163.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)78توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)50مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)34مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
75دفع الضرائب (الترتيب)

15املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
640 الوقت (بالساعات سنويا)

28.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  140  تقرير 

360متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءتوغو

6.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل163سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

84التجارة عبر احلدود  (الترتيب)155تسجيل امللكية (الترتيب)179بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير5عدد اإلجراءات13عدد اإلجراءات
24الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)295الوقت (باأليام)53الوقت (باأليام)

940تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)13.4التكلفة (% من قيمة العقار)251.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد559.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

29الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)145احلصول على االئتمان (الترتيب)
963تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)145استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

1مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)15عدد اإلجراءات
151إنفاذ العقود (الترتيب)2.6تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)277الوقت (باأليام)

41عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,400.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
588 الوقت (باأليام)

47.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)142حماية املستثمرين (الترتيب)155توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)72مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

94تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)57مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
26.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)36تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

147دفع الضرائب (الترتيب)
53املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

270 الوقت (بالساعات سنويا)
48.2إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

2,320متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئتونغا

0.1 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل43سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

50التجارة عبر احلدود  (الترتيب)113تسجيل امللكية (الترتيب)19بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات4عدد اإلجراءات
19الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)108الوقت (باأليام)25الوقت (باأليام)

650تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)10.2التكلفة (% من قيمة العقار)9.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

25الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
725تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)31استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
57إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)76الوقت (باأليام)

37عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)371.6 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
350 الوقت (باأليام)

30.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)104حماية املستثمرين (الترتيب)5توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

101تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.7املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)7مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
25.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

31دفع الضرائب (الترتيب)
23املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

164 الوقت (بالساعات سنويا)
27.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

14,100متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيترينيداد وتوباغو

1.3 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل80سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

47التجارة عبر احلدود  (الترتيب)164تسجيل امللكية (الترتيب)56بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات9عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)162الوقت (باأليام)43الوقت (باأليام)

866تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.0التكلفة (% من قيمة العقار)0.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

26الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,100تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)84استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)20عدد اإلجراءات
167إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)261الوقت (باأليام)

42عدد اإلجراءات37.6تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)5.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
1,340 الوقت (باأليام)

33.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)18حماية املستثمرين (الترتيب)36توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)7مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)67تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
51دفع الضرائب (الترتيب)

40املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
114 الوقت (بالساعات سنويا)

33.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  141 ا جداول 

3,200متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقياتونس

10.2 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل73سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

38التجارة عبر احلدود  (الترتيب)55تسجيل امللكية (الترتيب)37بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
17الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)39الوقت (باأليام)11الوقت (باأليام)

733تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6.1التكلفة (% من قيمة العقار)7.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

23الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
858تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)101استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)20عدد اإلجراءات
72إنفاذ العقود (الترتيب)14.9تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)84الوقت (باأليام)

39عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,017.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
565 الوقت (باأليام)

21.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)142حماية املستثمرين (الترتيب)113توظيف العاملني (الترتيب)
0مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)28مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

32تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.3املدة الزمنية (بالسنوات)6مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)80مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

7التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)49مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
52.3معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

106دفع الضرائب (الترتيب)
22املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

228 الوقت (بالساعات سنويا)
59.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

8,020متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىتركيا

73.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل59سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

59التجارة عبر احلدود  (الترتيب)34تسجيل امللكية (الترتيب)43بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
14الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)6الوقت (باأليام)6الوقت (باأليام)

940تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.0التكلفة (% من قيمة العقار)14.9التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد10.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

15الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,063تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)131استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)25عدد اإلجراءات
27إنفاذ العقود (الترتيب)12.7تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)188الوقت (باأليام)

35عدد اإلجراءات26.3تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)249.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
420 الوقت (باأليام)

18.8التكلفة (% من قيمة املطالبة)53حماية املستثمرين (الترتيب)138توظيف العاملني (الترتيب)
9مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

118تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.3املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)38مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
20.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)95تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

68دفع الضرائب (الترتيب)
15املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

223 الوقت (بالساعات سنويا)
45.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

340متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءأوغندا

30.9 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل111سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

145التجارة عبر احلدود  (الترتيب)167تسجيل امللكية (الترتيب)129بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير13عدد اإلجراءات18عدد اإلجراءات
39الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)227الوقت (باأليام)25الوقت (باأليام)

3,090تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.1التكلفة (% من قيمة العقار)100.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

37الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)109احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,290تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)81استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)16عدد اإلجراءات
117إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)143الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)703.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
535 الوقت (باأليام)

44.9التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)11توظيف العاملني (الترتيب)
2مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

51تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.2املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

30التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)3مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
41.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)13تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

70دفع الضرائب (الترتيب)
32املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

222 الوقت (بالساعات سنويا)
34.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  142  تقرير 

2,550متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىأوكرانيا

46.4 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل145سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

131التجارة عبر احلدود  (الترتيب)140تسجيل امللكية (الترتيب)128بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير10عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
31الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)93الوقت (باأليام)27الوقت (باأليام)

1,230تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.9التكلفة (% من قيمة العقار)5.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد174.2احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

36الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)28احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,250تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)179استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

3مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)30عدد اإلجراءات
49إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)471الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات3.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,901.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
354 الوقت (باأليام)

41.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)142حماية املستثمرين (الترتيب)100توظيف العاملني (الترتيب)
1مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)44مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

143تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.9املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

42التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)3.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)45مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
9.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)13تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

180دفع الضرائب (الترتيب)
99املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

848 الوقت (بالساعات سنويا)
58.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

26,210متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقيااإلمارات العربية املتحدة

4.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل46سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

14التجارة عبر احلدود  (الترتيب)11تسجيل امللكية (الترتيب)113بدء النشاط التجاري (الترتيب)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير3عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
10الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)6الوقت (باأليام)17الوقت (باأليام)

618تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.0التكلفة (% من قيمة العقار)13.4التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد311.9احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

10الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
587تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)41استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

5مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
145إنفاذ العقود (الترتيب)6.5تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)125الوقت (باأليام)

50عدد اإلجراءات7.7تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1.5 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
607 الوقت (باأليام)

26.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)47توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

141تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)7مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.1املدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

30التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)13مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
10.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)84تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

4دفع الضرائب (الترتيب)
14املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

12 الوقت (بالساعات سنويا)
14.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

42,740متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)اململكة املتحدة

61.0 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل6سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

28التجارة عبر احلدود  (الترتيب)22تسجيل امللكية (الترتيب)8بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
13الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)21الوقت (باأليام)13الوقت (باأليام)

1,030تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)4.1التكلفة (% من قيمة العقار)0.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

13الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)2احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,350تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)61استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
24إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)144الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)64.2 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
404 الوقت (باأليام)

23.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)9حماية املستثمرين (الترتيب)28توظيف العاملني (الترتيب)
10مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

9تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)7مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.0املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

6التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)8.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)14مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
84.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)22تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

16دفع الضرائب (الترتيب)
8املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

105 الوقت (بالساعات سنويا)
35.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  143 ا جداول 

46,040متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (ذات الدخل املرتفع)الواليات املتحدة

301.6 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املرتفعة الدخل3سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

15التجارة عبر احلدود  (الترتيب)12تسجيل امللكية (الترتيب)6بدء النشاط التجاري (الترتيب)
4عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
6الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)12الوقت (باأليام)6الوقت (باأليام)

990تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.5التكلفة (% من قيمة العقار)0.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
5عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

5الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)5احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,245تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)26استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
6إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)40الوقت (باأليام)

32عدد اإلجراءات100.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)13.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
300 الوقت (باأليام)

9.4التكلفة (% من قيمة املطالبة)5حماية املستثمرين (الترتيب)1توظيف العاملني (الترتيب)
7مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

15تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)9مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)0مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
1.5املدة الزمنية (بالسنوات)9مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

7التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)8.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)0مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
76.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)0تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

46دفع الضرائب (الترتيب)
10املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

187 الوقت (بالساعات سنويا)
42.3إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

6,380متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيأوروغواي

3.3 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل109سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

127التجارة عبر احلدود  (الترتيب)149تسجيل امللكية (الترتيب)120بدء النشاط التجاري (الترتيب)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
19الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)66الوقت (باأليام)44الوقت (باأليام)

1,100تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7.1التكلفة (% من قيمة العقار)43.5التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
10عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

22الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,330تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)5مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)139استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

6مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)30عدد اإلجراءات
99إنفاذ العقود (الترتيب)15.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)234الوقت (باأليام)

40عدد اإلجراءات98.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)108.0 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
720 الوقت (باأليام)

19.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)88حماية املستثمرين (الترتيب)79توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

44تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.1املدة الزمنية (بالسنوات)8مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)0مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

7التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)31مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
43.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)31تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

167دفع الضرائب (الترتيب)
53املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

336 الوقت (بالساعات سنويا)
58.5إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

730متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىأوزبكستان

26.9 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل138سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

171التجارة عبر احلدود  (الترتيب)125تسجيل امللكية (الترتيب)70بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير12عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
80الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)78الوقت (باأليام)15الوقت (باأليام)

3,100تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.5التكلفة (% من قيمة العقار)10.3التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
11عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد17.7احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

104الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)123احلصول على االئتمان (الترتيب)
4,600تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)148استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

3مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)26عدد اإلجراءات
46إنفاذ العقود (الترتيب)2.3تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)260الوقت (باأليام)

42عدد اإلجراءات2.2تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)123.4 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
195 الوقت (باأليام)

22.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)76توظيف العاملني (الترتيب)
4مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

122تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)3مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)30مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

10التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)34مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
18.7معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)22تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

162دفع الضرائب (الترتيب)
106املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

196 الوقت (بالساعات سنويا)
90.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  144  تقرير 

1,840متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئفانواتو

0.2 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل60سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

136التجارة عبر احلدود  (الترتيب)115تسجيل امللكية (الترتيب)94بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير2عدد اإلجراءات8عدد اإلجراءات
26الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)188الوقت (باأليام)39الوقت (باأليام)

1,497تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)11.0التكلفة (% من قيمة العقار)54.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

30الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,392تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)24استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)7عدد اإلجراءات
67إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)51الوقت (باأليام)

30عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)356.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
430 الوقت (باأليام)

74.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)86توظيف العاملني (الترتيب)
5مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

50تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.6املدة الزمنية (بالسنوات)5مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)10مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

38التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)24مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
41.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)56تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

20دفع الضرائب (الترتيب)
31املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

120 الوقت (بالساعات سنويا)
8.4إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

7,320متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيفنزويال

27.5 عدد السكان (باملاليني)الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل174سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

164التجارة عبر احلدود  (الترتيب)92تسجيل امللكية (الترتيب)142بدء النشاط التجاري (الترتيب)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير8عدد اإلجراءات16عدد اإلجراءات
49الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)47الوقت (باأليام)141الوقت (باأليام)

2,590تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2.2التكلفة (% من قيمة العقار)26.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

71الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)163احلصول على االئتمان (الترتيب)
2,868تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)96استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)11عدد اإلجراءات
71إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)395الوقت (باأليام)

29عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)344.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
510 الوقت (باأليام)

43.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)170حماية املستثمرين (الترتيب)180توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)78مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

149تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)3مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
4.0املدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)100مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

38التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)79مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
6.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)غير ممكنتكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

177دفع الضرائب (الترتيب)
70املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

864 الوقت (بالساعات سنويا)
56.6إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

790متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)شرق آسيا واحمليط الهادئفييتنام

85.1 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل92سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

67التجارة عبر احلدود  (الترتيب)37تسجيل امللكية (الترتيب)108بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
24الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)57الوقت (باأليام)50الوقت (باأليام)

734تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)1.2التكلفة (% من قيمة العقار)16.8التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
8عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

23الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)43احلصول على االئتمان (الترتيب)
901تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)7مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)67استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

4مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
42إنفاذ العقود (الترتيب)13.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)194الوقت (باأليام)

34عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)313.3 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
295 الوقت (باأليام)

31.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)170حماية املستثمرين (الترتيب)90توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)11مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

124تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)0مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)20مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
5.0املدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

15التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)2.7مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)24مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
18.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)87تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

140دفع الضرائب (الترتيب)
32املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

1,050 الوقت (بالساعات سنويا)
40.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)



لبلدان  145 ا جداول 

1,230متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقياالضفة الغربية وقطاع غزة

3.9 عدد السكان (باملاليني)الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل131سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

85التجارة عبر احلدود  (الترتيب)80تسجيل امللكية (الترتيب)166بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير7عدد اإلجراءات11عدد اإلجراءات
25الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)63الوقت (باأليام)49الوقت (باأليام)

835تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0.9التكلفة (% من قيمة العقار)69.1التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد56.1احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

40الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)163احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,225تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)0مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)149استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

3مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)21عدد اإلجراءات
122إنفاذ العقود (الترتيب)7.8تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)199الوقت (باأليام)

44عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,399.9 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
700 الوقت (باأليام)

21.2التكلفة (% من قيمة املطالبة)38حماية املستثمرين (الترتيب)109توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)33مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

181تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)5مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
غير مطبقاملدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

غير مطبقالتكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)6.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)31مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)

0.0معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)91تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)
25دفع الضرائب (الترتيب)

27املدفوعات (عدد املرات سنوياً)
154 الوقت (بالساعات سنويا)

16.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

870متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)الشرق األوسط وشمال أفريقيااليمن

22.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل98سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

126التجارة عبر احلدود  (الترتيب)48تسجيل امللكية (الترتيب)50بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات7عدد اإلجراءات
31الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)19الوقت (باأليام)13الوقت (باأليام)

1,129تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)3.8التكلفة (% من قيمة العقار)93.0التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد0.0احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

28الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)172احلصول على االئتمان (الترتيب)
1,475تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)2مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)33استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)13عدد اإلجراءات
41إنفاذ العقود (الترتيب)0.1تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)107الوقت (باأليام)

37عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)189.7 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
520 الوقت (باأليام)

16.5التكلفة (% من قيمة املطالبة)126حماية املستثمرين (الترتيب)69توظيف العاملني (الترتيب)
6مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

87تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)4مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.0املدة الزمنية (بالسنوات)2مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)40مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

8التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.0مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)33مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
28.6معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)17تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

138دفع الضرائب (الترتيب)
44املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

248 الوقت (بالساعات سنويا)
47.8إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)

800متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءزامبيا

11.9 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل100سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

153التجارة عبر احلدود  (الترتيب)91تسجيل امللكية (الترتيب)71بدء النشاط التجاري (الترتيب)
6عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير6عدد اإلجراءات6عدد اإلجراءات
53الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)39الوقت (باأليام)18الوقت (باأليام)

2,664تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)6.6التكلفة (% من قيمة العقار)28.6التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد1.5احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

64الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)68احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,335تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)9مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)146استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)17عدد اإلجراءات
87إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)254الوقت (باأليام)

35عدد اإلجراءات0.1تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,023.1 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
471 الوقت (باأليام)

38.7التكلفة (% من قيمة املطالبة)70حماية املستثمرين (الترتيب)135توظيف العاملني (الترتيب)
3مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)22مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

80تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)6مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)60مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
2.7املدة الزمنية (بالسنوات)7مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)20مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

9التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)5.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)34مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
30.2معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)178تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

38دفع الضرائب (الترتيب)
37املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

132 الوقت (بالساعات سنويا)
16.1إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)
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325متوسط الدخل القومي للفرد (بالدوالر األمريكي)أفريقيا جنوب الصحراءزمبابوي

13.4 عدد السكان (باملاليني)شريحة البلدان املنخفضة الدخل158سهولة ممارسة أنشطة األعمال (الترتيب)

162التجارة عبر احلدود  (الترتيب)85تسجيل امللكية (الترتيب)164بدء النشاط التجاري (الترتيب)
7عدد املستندات الالزمة إلمتام التصدير4عدد اإلجراءات10عدد اإلجراءات
53الوقت الالزم إلمتام التصدير (باأليام)30الوقت (باأليام)96الوقت (باأليام)

2,678تكلفة التصدير (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)25.0التكلفة (% من قيمة العقار)432.7التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
9عدد املستندات الالزمة إلمتام االستيراد3.4احلد األدنى لرأس املال (% من متوسط الدخل القومي للفرد)

73الوقت الالزم إلمتام االستيراد (باأليام)84احلصول على االئتمان (الترتيب)
3,999تكلفة االستيراد (بالدوالر األمريكي لكل حاوية)8مؤشر قوة احلقوق القانونية (0-10)174استخراج تراخيص البناء (الترتيب)

0مؤشر عمق املعلومات االئتمانية (0-6)19عدد اإلجراءات
77إنفاذ العقود (الترتيب)0.0تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)1,426الوقت (باأليام)

38عدد اإلجراءات0.0تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية (% من عدد السكان الراشدين)16,368.8 التكلفة (% من متوسط الدخل القومي للفرد)
410 الوقت (باأليام)

32.0التكلفة (% من قيمة املطالبة)113حماية املستثمرين (الترتيب)127توظيف العاملني (الترتيب)
8مؤشر نطاق اإلفصاح (0-10)0مؤشر صعوبة التعيني (100-0)

154تصفية النشاط التجاري  (الترتيب)1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة (0-10)40مؤشر صرامة ساعات العمل (100-0)
3.3املدة الزمنية (بالسنوات)4مؤشر سهولة قيام املساهمني بإقامة الدعاوى (0-10)60مؤشر صعوبة الفصل من العمل (100-0)

22التكلفة (% من قيمة موجودات التفليسة)4.3مؤشر قوة حماية املستثمرين (0-10)33مؤشر صرامة قوانني العمل (100-0)
0.1معدل استرداد الدين (سنتات عن كل دوالر)446تكلفة الفصل من العمل (أسابيع من الراتب)

157دفع الضرائب (الترتيب)
52املدفوعات (عدد املرات سنوياً)

256 الوقت (بالساعات سنويا)
63.7إجمالي سعر الضريبة (% من األرباح)
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 حرية 
 تكوين اجلمعيات 

واملفاوضة اجلماعية
 القضاء على العمل القسري 

واإللزامي
القضاء على التمييز في االستخدام 

واملهن
 منع 

عمالة األطفال

االتفاقية (105)االتفاقية (29)االتفاقية (98)االتفاقية (87)البلد
 االتفاقية 

(100)
 االتفاقية 

االتفاقية (182)االتفاقية (138)(111)

��������أفغانستان

��������ألبانيا

��������اجلزائر

��������أنغوال

��������أنتيغوا وبربودا

��������األرجنتني

��������أرمينيا

��������أستراليا

��������النمسا

��������أذربيجان

��������جزر البهاما

��������البحرين

��������بنغالديش

��������بيالروس

��������بلجيكا

��������بليز

��������بنن

��������بوتان

��������بوليفيا

��������البوسنة والهرسك

��������بوتسوانا

��������البرازيل

��������بروناي

��������بلغاريا

��������بوركينا فاصو

��������بوروندي

��������كمبوديا

��������الكاميرون

��������كندا

��������الرأس األخضر

��������جمهورية جنوب أفريقيا

��������تشاد

��������شيلي

��������الصني

��������كولومبيا

��������جزر القمر

��������جمهورية الكونغو الدميقراطية

��������جمهورية الكونغو

��������كوستاريكا

��������كوت ديفوار

��������كرواتيا

التشيكية ��������اجلمهورية 

��������الدمنرك

��������جيبوتي

��������دومينيكا

الدومينيكية ��������اجلمهورية 

وضعية التصديق على معايير العمل األساسية املنبثقة عن منظمة العمل الدولية 
 اتفاقية مت التصديق عليها  � 

 اتفاقية لم يتم التصديق عليها  �  

 D  اتفاقية مت االنسحاب منها



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير   148

 حرية 
 تكوين اجلمعيات 

واملفاوضة اجلماعية
 القضاء على العمل القسري 

واإللزامي
القضاء على التمييز في االستخدام 

واملهن
 منع 

عمالة األطفال

االتفاقية (105)االتفاقية (29)االتفاقية (98)االتفاقية (87)البلد
 االتفاقية 

(100)
 االتفاقية 

االتفاقية (182)االتفاقية (138)(111)

��������إكوادور

��������مصر

��������السلفادور

��������غينيا االستوائية

��������إريتريا

��������استونيا

��������إثيوبيا

��������فيجي

��������فنلندا

��������فرنسا

��������غابون

��������غامبيا

��������جورجيا

��������أملانيا

��������غانا

��������اليونان

��������غرينادا

��������غواتيماال

��������غينيا

��������غينيا-بيساو

��������غيانا

��������هايتي

��������هندوراس

————————هونغ كونغ، الصني أ

��������هنغاريا

��������آيسلندا

��������الهند

��������إندونيسيا

��������إيران

��������العراق

��������أيرلندا

��������إسرائيل

��������إيطاليا

��������جامايكا

��������اليابان

��������األردن

��������كازاخستان

��������كينيا

��������كيريباس

��������كوريا

��������الكويت

��������جمهورية قيرغيز

��������جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

��������التفيا

�������� لبنان 

��������ليسوتو

��������ليبريا

وضعية التصديق على معايير العمل األساسية املنبثقة عن منظمة العمل الدولية 

 اتفاقية مت التصديق عليها  � 

 اتفاقية لم يتم التصديق عليها  �  

 D  اتفاقية مت االنسحاب منها
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 حرية 
 تكوين اجلمعيات 

واملفاوضة اجلماعية
 القضاء على العمل القسري 

واإللزامي
القضاء على التمييز في االستخدام 

واملهن
 منع 

عمالة األطفال

االتفاقية (105)االتفاقية (29)االتفاقية (98)االتفاقية (87)البلد
 االتفاقية 

(100)
 االتفاقية 

االتفاقية (182)االتفاقية (138)(111)

��������ليتوانيا

��������لكسمبورغ

��������جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

��������مدغشقر

��������مالوي

����د���ماليزيا

��������ملديف

��������مالي

��������جزر مارشال

��������موريتانيا

��������موريشيوس

��������املكسيك

��������ميكرونيزيا

��������مولدوفا

��������منغوليا

��������اجلبل األسود

��������املغرب

��������موزامبيق

��������ناميبيا

��������نيبال

��������هولندا

��������نيوزيلندا

��������نيكاراغوا

��������النيجر

��������نيجيريا

��������النرويج

مان ��������عُ

��������باكستان

��������باالو

��������بنما

��������بابوا غينيا اجلديدة

��������باراغواي

��������بيرو

��������الفلبني

��������بولندا

��������البرتغال

————————بورتوريكو أ

��������قطر

��������رومانيا

��������االحتاد الروسي

��������رواندا

��������ساموا

��������سان تومي وبرنسيبي

��������اململكة العربية السعودية

��������السنغال

��������صربيا

��������سيشل

وضعية التصديق على معايير العمل األساسية املنبثقة عن منظمة العمل الدولية 

 اتفاقية مت التصديق عليها  � 

 اتفاقية لم يتم التصديق عليها  �  

 D  اتفاقية مت االنسحاب منها



2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير   150

 حرية 
 تكوين اجلمعيات 

واملفاوضة اجلماعية
 القضاء على العمل القسري 

واإللزامي
القضاء على التمييز في االستخدام 

واملهن
 منع 

عمالة األطفال

االتفاقية (105)االتفاقية (29)االتفاقية (98)االتفاقية (87)البلد
 االتفاقية 

(100)
 االتفاقية 

االتفاقية (182)االتفاقية (138)(111)

��������سيراليون

����د���سنغافورة

��������سلوفاكيا

��������سلوفينيا

��������جزر سليمان

��������جنوب أفريقيا

��������إسبانيا

��������سري النكا

��������سانت كيتس ونيفس

��������سانت لوسيا

��������سانت فنسنت وجزر غرينادين

��������السودان

��������سورينام

��������سوازيلند

��������السويد

��������سويسرا

��������سوريا

————————تايوان، الصني أ

��������طاجيكستان

��������تنزانيا

��������تايلند

��������تيمور ليشتي

��������توغو

��������تونغا

��������ترينيداد وتوباغو

��������تونس

��������تركيا

��������أوغندا

��������أوكرانيا

��������اإلمارات العربية املتحدة

��������اململكة املتحدة

��������الواليات املتحدة

��������أوروغواي

��������أوزبكستان

��������فانواتو

��������فنزويال

��������فييتنام

��������الضفة الغربية وقطاع غزة

��������اليمن

��������زامبيا

��������زمبابوي

ً يغطيها تقرير ممارسة أنشطة األعمال  مالحظة: يوضح هذا اجلدول وضعية التصديق على ثمان من اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة مبعايير العمل األساسية بخصوص 181 بلدا
التقرير كذلك  ممارسة أنشطة األعمال ال تقيس وضعية التصديق على هذه االتفاقيات، وال يقوم  2009 حتى 28 يوليو/متوز 2008. علماً بأن املؤشرات الفرعية لتوظيف العاملني بتقرير 
بقياس مدى التقيد مبعايير العمل األساسية املنبثقة عن منظمة العمل الدولية. وسيقوم التقرير بإجراء مزيد من التحليل حول مدى التقيد بهذه املعايير في السنوات املقبلة. وتتعلق 
إحدى القضايا التي حتتاج إلى مزيد من البحث بالعالقة بني القوانني الوطنية واتفاقيات منظمة العمل الدولية. ففي بعض احلاالت، مثالً، قد يتجاوز القانون الوطني ما تقتضيه بعض 
اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وقد ال يسمح بالتصديق عليها لهذا السبب. وفي بعض احلاالت التي يتم التصديق فيها على االتفاقيات، قد يكون القانون الوطني متناقضاً مع بعض 

هذه االتفاقيات، وقد مينح األولوية ألحكام القانون الوطني على القانون الدولي. 

هونغ كونغ (الصني)، وبورتوريكو، وتايوان (الصني) أعضاء في منظمة العمل الدولية غير مستقلني. 

.(http://www.ilo.org/ilolex/) املصدر: منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات األنشطة اإلشرافية ملنظمة العمل الدولية

وضعية التصديق على معايير العمل األساسية املنبثقة عن منظمة العمل الدولية 

 اتفاقية مت التصديق عليها  � 

 اتفاقية لم يتم التصديق عليها  �  

 D  اتفاقية مت االنسحاب منها



فريق   2009 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  أعد 

دجانكوف  وسيميون  سولف،  سيلفيا  تقوده 

من   ً (بدءا بروك  وبينلوب   ،(2008 مارس/آذار  (حتى 

من  العام  التوجيه  إطار  في   (2008 أبريل/نيسان 

كل  من  التقرير  إعداد  فريق  وتألف  كلني.  مايكل 

باغوودينوفا،  وسفيتالنا  العزيز،  عبد  تيمور  من: 

بوستيلو،  وفردريك  بياي،  وميما  بلعياشي،  وكرمي 

كوما  وروجر  شويري،  ومايا  يدرو،  تشابارو  وسيزار 

ديلون،  وماري  داونز،  كروسي  وسنتياغو  –كانيل، 

وأالن دنيس، وجاكلني دين أوتر، وأليخندرو إسبينوزا-

وكجارتان  فرنانديز،  فونسيكا  ومونيكا  وانغ، 

وكارولني  راموس،  غاسول  والينا  فجيلدستيد، 

جيجينات، وسيمايل هاسيبيوغلو، وجمال إبراهيم 

جمباست،  وباالرب  هيرتفيلدت،  وسابني  حيدر، 

وداليا خليفة، وجان ميشيل لوبيت، وأوليفر لورينز، 

والكساندرا  مارتينز،  وأندريس  ماريتشال،  وفاليري 

ودانة  نصر،  وجوانا  نارسياه،  وسشميثا  مينكو، 

رامالو،  وريتا  رام،  ونادية  أوتونغلو،  وكارولني  عمران، 

وبيالر  سالم،  ويارا  روسي،  وإيفانا  راموس،  وكميل 

سميرنوفا،  والريسا  شافروف،  وعمر  ساجلادوتونل، 

سزميانسكي،  وسوزان  سرينيفاسان،  وجياشري 

وتي ترمبيك، وكارولني فان كوبينول، وبرايان ويلش، 

في  املساعدة  وقدم  زيف.  وليور  ياب،  وجوستني 

من:  كل  التقرير  هذا  نشر  سبقت  التي  األشهر 

كولير،  صبري  وتارا  بيشوب،  وسونالي  بيزمي،  جان 

وسارة إقبال، واليس أويدراوغو، وباباكار صديق فاي، 

وجينيفر ياب. 

وأندريي  هارت،  أوليفر  من  كلُ  قدم  كما 

ذ  ونُفّ املشروع.  لهذا  األكادميية  املشورة  شليفر 

مؤسسة  مع  بالتعاون  الضرائب  دفع  مشروع 

روبرت  بقيادة   ،(PricewaterhouseCoopers)

مورس. 

نص  بتحرير  سترونغ  أليسون  وقامت 

التقرير  بتصميم  كوين  جيري  قام  كما  التقرير،  

والرسوم البيانية. وساعدت كيم بيلر في تنضيد 

خدمات  كوين  ألكسندرا  وقدمت  التقرير.  هذا 

علييف،  رامني  من  كل  ويقوم  املكتبي.  النشر 

بإدارة  ليتمر  وغرمي  اسكوديرو،  إيترالد  وفيليبي 

ممارسة  تقرير  بيانات  لقاعدة  اإلنترنت  خدمات 

أنشطة األعمال، وذلك حتت إشراف وتوجيه سوزان 

سميث. 

تعقيبات  من  تلقيناه  ملا  االمتنان  عن  ونعرب 

البنك  مجموعة  في  زمالئنا  من  ة  قيمّ ومراجعات 

الدولي، وما أبداه املديرون التنفيذيون موعة البنك 

الدولي من توجيه وإرشاد.

لوال  النور  يرى  أن  التقرير  لهذا  كان  وما 

من  أكثر  بها  شارك  التي  السخية  املساهمات 

أعمال  ورجل  وقاضٍ  ومحاسب  محام   6700

واملساهمون   .ً بلدا  181 في  حكومي  ومسؤول 

أمتت  التي  الشركات  هم  واإلقليميون  العامليون 

االستقصاءات املتعددة في مكاتبها املنتشرة في 

مختلف أنحاء العالم. 

ممارسة  تقرير  في  الواردة  واالقتباسات 

أنشطة األعمال هي لشركاء محليني ما لم يُذكر 

خالف ذلك. وترد في الصفحات التالية أسماء من 

كلُ  لهم  الشكر  توجيه  في  رغبتهم  عن  أعربوا 

االتصال  تفاصيل  على  االطالع  وميكن  حدة.  على 

على  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  موقع  على 

.http://www.doingbusiness.org :اإلنترنت

شكر وتقدير  

 تفاصيل االتصال اخلاصة بالشركاء احملليني
متاحة على 
موقع اإلنترنت اخلاص بتقرير ممارسة 
أنشطة األعمال على العنوان التالي:  
http://www.doingbusiness.org
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اجلهات العاملية املساهمة
Allen & Overy LLP
APL Ltd
Baker & McKenzie
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Hawkamah – The Institute for Corporate Governance
Ius Laboris, Alliance of Labor, Employment, Benefits and 
Pensions Law Firms
Lawyers without Borders
Lex Mundi, Association of Independent Law Firms 
PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers Legal Services
SDV International Logistics
The Adora Group Ltd (Freightnet) 
Toboc Inc. 

اجلهات اإلقليمية املساهمة
Abu-Ghazaleh Legal 
East Africa Law Society
Federación Interamericana de la Industria de la 
Construcción
Garcia & Bodan
Globalink Transportation & Logistics Worldwide LLP
IKRP Rokas & Partners
M&M Logistics
TransUnion International
University of South Pacific

ألبانيا
Erjola Aliaj
IKRP Rokas & Partners
Artur Asllani
Tonucci & Partners
Ledia Beçi
Hoxha, Memi & Hoxha
Ilir Bejleri
Son Group, Engineering 
and Construction
Jona Bica
Kalo & Associates
Rene Bijvoet
PricewaterhouseCoopers
Alban Caushi
Kalo & Associates
Dorian Collaku
Bank of Albania
Ilir Daci
Kalo & Associates
Besnik Duraj
Hoxha, Memi & Hoxha
Sokol Elmazaj
Boga & Associates
Valbona Gjonçari
Boga & Associates
Jola Gjuzi
Kalo & Associates
Vilma Gjyshi
Kalo & Associates
Anteo Gremi
Zig Consulting Firm

Emel Haxhillari
Kalo & Associates
Shpati Hoxha
Hoxha, Memi & Hoxha
Erald Ibro
Zig Consulting Firm
Olsi Ibro
Zig Consulting Firm
Ilir Johollari
Hoxha, Memi & Hoxha
Perparim Kalo
Kalo & Associates
Renata Leka
Boga & Associates
Georgios K. Lemonis
IKRP Rokas & Partners
Elton Lula
Kalo & Associates
Andi Memi
Hoxha, Memi & Hoxha
Loreta Peci
PricewaterhouseCoopers
Ermira Pervizi
IKRP Rokas & Partners
Laura Qorlaze
PricewaterhouseCoopers
Miranda Ramajj
Bank of Albania
Ardjana Shehi
Kalo & Associates
Shpresa D
Elda Shuraja
Hoxha, Memi & Hoxha
Sky Net Albania
Gerhard Velaj
Boga & Associates
Silva Velaj
Boga & Associates
Agim Vërshevci
Alimenti Naturali & PB
Elda Zaimi
Zig Consulting Firm

اجلزائر
Branka Achari-Djokic
Banque d’Algérie
Salima Aloui
Law Firm Goussanem & 
Aloui
Hadda Ammara
Bouchaib Law Firm
Khodja Bachir
SNC Khodja & Co.
Hassan Djamel Belloula
Cabinet Belloula
Tayeb Belloula
Cabinet Belloula
Adnane Bouchaib
Bouchaib Law Firm
Fatma Zohra Bouchemla
Attorney-at-Law
Jean-Pierre Comunale
SDV
Arezki Djadour
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Asmaa El Ouazzani
Landwell & Associés - 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services

Malik Elkettas
Elkettas International
Brahim Embouazza
MCDConsulting
Mohamed Lehbib Goubi
Banque d’Algérie
Khaled Goussanem
Law Firm Goussanem & 
Aloui
Samir Hamouda
Cabinet d’Avocats Samir 
Hamouda
Samy Laghouati
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Nadia Larbaoui
Bouchaib Law Firm
Karine Lasne
Landwell & Associés - 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Michel Lecerf
Landwell & Associés - 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Adnane Merad
Etude de Me Kaddour 
Merad
Narimane Naas
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Fériel Oulounis
Cabinet d’Avocats Samir 
Hamouda
Maya Sator
Cabinet Sator 
Mohamed Sator
Cabinet Sator
Marc Veuillot
Alleance advisory Maroc
Tarik Zahzah
Ghellal & Mekerba
Nabiha Zerigui
Cabinet d’Avocats Samir 
Hamouda

أنغوال
José Rodrigues Alentejo
Câmara de Comércio e 
Indústria de Angola
Fernando Barros
PricewaterhouseCoopers
Alain Brachet
SDV International 
Logistics
Pedro Calixto
PricewaterhouseCoopers
Olainde Camache
AVM Advogados
Maurice Campbell
Crown Agents
Caetano Capitão
Centro de Apoio 
Empresarial- CAE
Nahary Cardoso
Fátima Freitas Advogados
Conservatória do Registro 
Predial de Luanda (ª 
Secção)
Esperança Costa
Alexandre Pegado - 
Escritório de Advogados

João Viegas de Abreu
Consulana
Miguel de Avillez Pereira
Abreu Advogados
Francisca de Oliveira
Associacão de Mulheres 
Empresarias da Província 
de Luanda (ASSOMEL)
Fernando F. Bastos
Faria de Bastos, Sebastião 
e Lopes - Advogados 
Associados
Ana Fernandes
PricewaterhouseCoopers
Lourdes Caposso Fernandes
RCJE Advogados 
Associados
Conceição Manita Ferreira
Rui C. Ferreira & 
Guilhermina Prata
Luís Folhadela
KPMG
Fátima Freitas
Fátima Freitas Advogados
Brian Glazier
EDI architecture Inc. 
Adelaide Godinho
AG & LP
Raul Gomes
ATS Logistics Co. 
Blake Hinderyckx
CAE/CDC
Helder da Conceição José
Instituto de Planeamento 
e Gestão Urbana do 
Governo Provincial de 
Luanda
Victor Leonel
Ordem dos Arquitectos
Guiomar Lopes
Faria de Bastos, Sebastião 
e Lopes - Advogados 
Associados
Paulette Lopes
Faria de Bastos, Sebastião 
e Lopes - Advogados 
Associados
Teresinha Lopes
Faria de Bastos, Sebastião 
e Lopes - Advogados 
Associados
Chindalena Lourenco
Fátima Freitas Advogados
Manuel Malufuene
Ordem dos Arquitectos
Ulanga Gaspar Martins
Banco Privado Atlântico
Josephine Matambo
KPMG
Filomeno Henrique C. 
Mendonça da Silva
Ministerio Dos 
Transportes
Manuel Nazareth Neto
Porto de Luanda
Eduardo Paiva
PricewaterhouseCoopers
Mário A. Palhares
Banco de Negócios 
Internacional
Alexandre Pegado
Alexandre Pegado - 
Escritório de Advogados
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Jorge Leão Peres
Banco Nacional
Douglas Pillinger
Panalpina
Luis Filipe Pizarro
AG & LP
Laurinda Prazeres
Faria de Bastos, Sebastião 
e Lopes - Advogados 
Associados
Elisa Rangel Nunes
ERN Advogados
Víctor Anjos Santos
AVM Advogados
Guilherme Santos Silva
Abreu Advogados
Isabel Serrão
KPMG
Maikel Steve
Luanda Incubadora de 
Empresas
Bento Tati
Guiché Único de Empresa
N’Gunu Tiny
RCJE Advogados 
Associados
Isabel Tormenta
Guiché Único de Empresa

أنتيغوا وبربودا
Mitzie Bockley
Registrar, Intellectual 
Property and Commerce 
Office, Ministry of Justice
Rhodette F.C. Brown
Phillips, Phillips & 
Archibald
Everett Christian
ABI Bank Ltd.
Neil Coates
PricewaterhouseCoopers
Brian D’Ornellas
OBM International, 
Antigua Ltd.
Vernon Edwards
Freight Forwarding & 
Deconsolidating
Phillip Jr. Isaacs
OBM International, 
Antigua Ltd.
Alfred McKelly James
James & Associates
Efrain Laureano
Caribbean Open Trade 
Support (USAID)
Gloria Martin
Francis Trading Agency 
Limited
Marscha Prince
PricewaterhouseCoopers
Septimus A. Rhudd
Rhudd & Associates
Stacy A. Richards-Anjo
Richards & Co.
Alice N. Roberts
Richards & Co.
Clare K. Roberts
Richards & Co.
Carl Samuel
Antigua Public Utility 
Authority

Cassandra Simmons
Arthur Thomas
Thomas, John & Co.
Charles Walwyn
PricewaterhouseCoopers
Marietta Warren
Interfreight Ltd.
Hesketh Williams
Ministry of Labor
Roslyn Yearwood
Integrity Commission 
Antigua & Barbuda

األرجنتني
Dolores Aispuru
PricewaterhouseCoopers
Lisandro A. Allende
Brons & Salas Abogados
Ana Candelaria Alonso Negre
Alfaro Abogados
Vanesa Balda
Vitale, Manoff & 
Feilbogen
Gonzalo Carlos Ballester
J.P. O’Farrell Abogados
Ignacio Fernández Borzese
TWR Abogados
Agustina Caratti
PricewaterhouseCoopers
Mariano Ezequiel Carricart
Fornieles Abogados
Gustavo Casir
Quattrini, Laprida & 
Asociados
Pablo L. Cavallaro
Estudio Cavallaro 
Abogados
Albert Chamorro
Alfaro Abogados
Julian A. Collados
Accountant
Hernán Gonzalo Cuenca 
Martínez
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Oscar Alberto del Río
Central Bank
Andrés Edelstein
PricewaterhouseCoopers
Joaquín Eppens
Murray, Díaz Cordero & 
Sirito de Zavalía
Diego Etchepare
PricewaterhouseCoopers
Fernando Fucci
Grant Thorton
Ignacio Funes de Rioja
Funes de Rioja & Asociados, 
member of Ius Laboris
Claudia Gizzi
GPM
María Laura González
PricewaterhouseCoopers
Pablo González del Solar
PricewaterhouseCoopers
Pablo Grillo Ciocchini
Brons & Salas Abogados
Fabián Hilal
Campos, Etcheverry & 
Asociados

Walter Keiniger
Marval, O’Farrell & 
Mairal, member of Lex 
Mundi
Santiago Laclau
Marval, O’Farrell & 
Mairal, member of Lex 
Mundi
Guillermo Lalanne
Estudio O’Farrell
Rodrigo Marchan
GPM
Agustín Marra
Alfaro Abogados
Pablo Mastromarino
Estudio Beccar Varela
José Oscar Mira
Central Bank
Jorge Miranda
Clippers S.A.
Enrique Monsegur
Clippers S.A.
Miguel P. Murray
Murray, Díaz Cordero & 
Sirito de Zavalía
Isabel Muscolo
Quattrini, Laprida & 
Asociados
Alfredo Miguel O’Farrell
Marval, O’Farrell & 
Mairal, member of Lex 
Mundi
Mariano Payaslian
GPM
María Ximena Pérez Dirrocco
Marval, O’Farrell & 
Mairal, member of Lex 
Mundi
Julio Alberto Pueyrredon
PricewaterhouseCoopers
Pablo Ramos
Comercial del Oeste
Sebastián Rodrigo
Alfaro Abogados
Ignacio Rodriguez
PricewaterhouseCoopers
Nicolás Rossi Bunge
Marval, O’Farrell & 
Mairal, member of Lex 
Mundi
Adolfo Rouillon
The World Bank
Patricia Ruhman Seggiaro
Marval, O’Farrell & 
Mairal, member of Lex 
Mundi
Sonia Salvatierra
Marval, O’Farrell & 
Mairal, member of Lex 
Mundi
Jorge Sanchez Diaz
Ecobamboo S.A.
Liliana Cecilia Segade
Quattrini, Laprida & 
Asociados
Miguel Teson
Estudio O’Farrell
Eduardo J. Viñales
Funes de Rioja & Asociados, 
member of Ius Laboris
Joaquín Emilio Zappa
J.P. O’Farrell Abogados
Octavio Miguel Zenarruza
Álvarez Prado & Asociados

Carlos Zima
PricewaterhouseCoopers

أرمينيا
Artak Arzoyan
ACRA Credit Bureau
Vardan Bezhanyan
Yerevan State University
Gevorg Chakmishyan
PricewaterhouseCoopers
Aikanush Edigaryan
Trans-Alliance
Courtney Fowler
PricewaterhouseCoopers
Gagik Galstyan
Horizon 
Hayk Ghazazyan
KPMG
Mher Grigoryan
VTB Bank
Sargis H. Martirosyan
Trans-Alliance
Davit Harutyunyan
PricewaterhouseCoopers
Vahe Kakoyan
Investment Law Group LLC
Karine Khachatryan
BearingPoint
Rajiv Nagri
Globalink Logistics Group
Artur Nikoyan
Trans-Alliance
Mikayel Pashayan
The State Committee 
of the Real Property 
Cadastre
Alex Poghossian
Alpha Plus Consulting
Aram Poghosyan
Grant Thornton Amyot
David Sargsyan
Ameria cjsc
Gayane Shimshiryan
Central Bank
Hakob Tadevosyan
Grant Thornton Amyot
Matthew Tallarovic
PricewaterhouseCoopers
Armen Ter-Tachatyan
Ter-Tachatyan Legal and 
Business Consulting
Artur Tunyan
Judicial Reform Project

أستراليا
Lucy Adamson
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Matthew Allison
Veda Advantage
Lynda Brumm
PricewaterhouseCoopers
David Buda
RBHM Commercial Lawyers
Alicia Castillo
Alicia Castillo Wealthing 
Group
Caterina Cavallaro
Baker & McKenzie

Joe Collins
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Marcus Connor
Chang, Pistilli & Simmons
Tim Cox
PricewaterhouseCoopers
Michael Daniel
PricewaterhouseCoopers
Anne Davis
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Jenny Davis
EnergyAustralia
Raymond Fang
Gadens Lawyers
Brett Feltham
PricewaterhouseCoopers
Joan Fitzhenry
Baker & McKenzie
Mark Geniale
Office of State Revenue, 
NSW Treasury
Mark Grdovich
Blake Dawson
Owen Hayford
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
David Hing
PricewaterhouseCoopers
Ian Humphreys
Blake Dawson
Eric Ip
Onward Business 
Consultants PTY LTD
Doug Jones
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Morgan Kelly
Ferrier Hodgson
Mark Kingston
Tradesafe Australia Pty. 
Ltd.
Ricky Lee
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
John Lobban
Blake Dawson
John Martin
Thomson Playford
Mitchell Mathas
Deacons
Nick Mavrakis
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Christie McGregor
PricewaterhouseCoopers
Mark Pistilli
Chang, Pistilli & Simmons
Ann Previtera
PricewaterhouseCoopers
John Reid
Office of State Revenue, 
NSW Treasury
Bob Ronai
Import-Export Services 
Pty. Ltd.
Luke Sayers
PricewaterhouseCoopers
Damian Sturzaker
Gadens Lawyers
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Mark Swan
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Nick Thomas
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Simon Truskett
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
David Twigg
EnergyAustralia
Megan Valsinger-Clark
Gadens Lawyers
Andrew Wheeler
PricewaterhouseCoopers
David Zwi
Thomson Playford

النمسا
Thomas Bareder
OeNB
Georg Brandstetter
Brandstetter Pritz & 
Partner
Martin Eckel
e|n|w|c Natlacen 
Walderdorff Cancola 
Rechtsanwälte GmbH
Tibor Fabian
Binder Grösswang 
Rechtsanwälte
Julian Feichtinger
Cerha Hempel Spiegelfeld 
Hlawati
Andreas Hable
Binder Grösswang 
Rechtsanwälte
Rudolf Kaindl
Koehler, Kaindl, Duerr 
& Partner, Civil Law 
Notaries
Susanne Kappel
Kunz Schima Wallentin 
Rechtsanwälte KEG, 
member of Ius Laboris
Kraus & Co 
Warenhandelsgesellschaft 
mbH
Florian Kremslehner
Dorda Brugger Jordis
Rudolf Krickl
PricewaterhouseCoopers
Ulrike Langwallner
Schönherr Rechtsanwälte 
GmbH / Attorneys-at-Law
Gregor Maderbacher
Brauneis Klauser Prändl 
Rechtsanwälte GmbH
Peter Madl
Schönherr Rechtsanwälte 
GmbH / Attorneys-at-Law
Irene Mandl
Austrian Institute for SME 
Research
Wolfgang Messeritsch
National Bank
Marguerita Müller
Dorda Brugger Jordis
Alfred Nepf
Ministry of Finance
Michael Podesser
PricewaterhouseCoopers

Ulla Reisch
Urbanek Lind Schmied 
Reisch Rechtsanwälte OG
Friedrich Roedler
PricewaterhouseCoopers
Ruth Rosenkranz
Graf & Pitkowitz 
Rechtsanwälte GMBH
Heidi Scheichenbauer
Austrian Institute for SME 
Research
Georg Schima
Kunz Schima Wallentin  
Rechtsanwälte KEG, 
member of Ius Laboris
Stephan Schmalzl
WallnöferSchmalzl-
Rechtsanwälte
Ernst Schmidt
Karin Schöpp
Binder Grösswang 
Rechtsanwälte
Benedikt Spiegelfeld
Cerha Hempel Spiegelfeld 
Hlawati
Birgit Vogt-Majarek
Kunz Schima Wallentin 
Rechtsanwälte KEG, 
member of Ius Laboris
Lothar A. Wachter
Wolf Theiss
Gerhard Wagner
KSV 
Irene Welser
Cerha Hempel Spiegelfeld 
Hlawati
Gerold Zeiler
Schönherr Rechtsanwälte 
GmbH / Attorneys-at-Law

أذربيجان
Shirzad Abdullayev
National Bank
Sabit Abdullayev
OMNI Law Firm
Eldar Adilzade
IFC
Anar Aliyev
IFC
Azer Amiraslan Aliyev
IFC
Aykhan Asadov
Baker & McKenzie - CIS, 
Ltd.
Ismail Askerov
MGB Law offices
Rufat Aslanli
National Bank
Sabit A. Bagirov
Entrepreneurship 
Development Foundation
Samira Bakhshiyeva
Deloitte & Touche LLC
Samir Balayev
Unibank
Rana Dramali
Roseville Premium 
Residence
Mehriban Efendiyeva
Michael Wilson & Partners 
Ltd.
Zaur Fati-Zadeh
Ministry of Taxes

Vusal Gafarov
Baker & McKenzie - CIS, 
Ltd.
Rashad Gafarov
Panalpina
Rufat Gasinov
Baku Cargo
Rizvan Gubiyev
PricewaterhouseCoopers
Abbas Guliyev
Baker & McKenzie - CIS, 
Ltd.
Arif Guliyev
PricewaterhouseCoopers
Rashad Gulmaliyev
The State Register Service 
of Real Estate
Sabina Gulmaliyeva
MGB Law offices
Jeyhun Gurbanov
APL Ltd
Elchin Habibov
National Bank
Faiq Haci-Ismaylov
INCE MMC
Adil Hajaliyev
BM International LLC
Arzu Hajiyeva
Ernst & Young
Samir Hasanov
Gosselin
Zaur Huseynov
OJSC Bakielektrikshebeke
Emin Huseynov
National Bank
Faig Huseynov
Unibank
Jeyhun Huseynzada
PricewaterhouseCoopers
Zohrad Ismayilov
Association for Assistance 
to Free Economy
Dilyara Israfilova
BM International LLC
Fakhiyar Jabbarov
IFC
Gunduz Karimov
Baker & McKenzie - CIS, 
Ltd.
Nuran Karimov
Deloitte & Touche LLC
Sahib Mammadov
Citizens’ Labour Rights 
Protection League
Kamil Mammadov
Mammadov & Partners 
Law Firm
Elchin Mammadov
MGB Law offices
Vugar Mammadov
PricewaterhouseCoopers
Rena Mammadova
Deloitte & Touche LLC
Faiq S. Manafov
Unibank
Daniel Matthews
Baker & McKenzie
Farhad Mirzayev
BM International LLC
Ruslan Mukhtarov
BM International LLC

Samir Nuriyev
Ministry of Economic 
Development
Movlan Pashayev
PricewaterhouseCoopers
Tamer Pektas
Aral group
Givi Petriashvili
IFC
John Quinn
ACE Forwarding Caspian
Karim N. Ramazanov
Ministry of Economic 
Development
Gamar Rustamova
OMNI Law Firm
Nailya Safrova
Swiss Cooperation Office 
for the South Caucasus, 
Embassy of Switzerland
Suleyman Gasan ogly 
Suleymanov
Caspian Service 
International 
Construction Company
Kamil Valiyev
McGrigors Baku Limited
Murad Yahyayev
Unibank
Ismail Zargarli
OMNI Law Firm
Ulviyya Zeynalova
MGB Law offices

جزر البهاما
McKinney, Bancroft & 
Hughes
Tropical Shipping
Kevin A. Basden
Bahamas Electricity 
Corporation
Rodney W. Braynen
Design Häus
Registry of the Registrar 
General’s Office
Craig G. Delancy
The Commonwealth of 
the Bahamas, Ministry of 
Works & Transport
Rochelle A. Deleveaux
Central Bank
Chaunece M. Ferguson
Mackay & Moxey Chambers
Amos J. Ferguson jr.
Ferguson Associates & 
Planners
Anthony S. Forbes
Bahamas Electricity 
Corporation
Wendy Forsythe
Import Export Brokers 
Ltd.
Higgs & Johnson
Graham, Thompson & Co.
Debi Hancock-Williams
Williams Law Chambers
Colin Higgs
Ministry of Works & 
Transport
Lennox Paton

Gordon Major
The Commonwealth of 
the Bahamas, Ministry of 
Works & Transport
Shane A. Miller
Registrar General’s 
Department
Michael Moss
Valuation and Business 
License Unit of the 
Ministry of Finance
Wayne R. Munroe
Bahamas Bar Council
Donna D. Newton
Supreme Court
Kevin Seymour
PricewaterhouseCoopers
Everette B. Sweeting
Bahamas Electricity 
Corporation
Tex I. Turnquest
Department of Lands & 
Surveys

البحرين
Khalid Abdulla
Tameer
Aysha Mohammed 
Abdulmalik
Elham Ali Hassan & 
Associates
Khaled Hassan Ajaji
Ministry of Justice & 
Islamic Affairs
Mohammed Abdullah Al Sisi 
Al Buainain
Al Boainain Legal Services
Nawaf Bin Ebrahim Al Kalifa
Electricity & Water 
Authority
Hamed Mohamed Al Khalifa
Ministry of Municipalities 
& Agriculture Urban 
Planning
Haider Hashim Al Noami
Ministry of Municipalities 
& Agriculture Urban 
Planning  Municipal One 
Stop Shop
Mohammed Al Noor
Al-Twaijri and Partners 
Law Firm
Mohammed Hasan Al 
Zaimoor
Ministry of Industry & 
Commerce
Samer Al-Ajjawi
Ernst & Young
Abdulmajeed Ali Alawadhi
Electricity & Water 
Authority
Fatima Alhasan
Qays H. Zu’bi
Ebtihal Al-Hashimi
Ministry of Municipalities 
& Agriculture Urban 
Planning  Municipal One 
Stop Shop
Shaji Alukkal
Panalpina
Bilal Ambikapathy
Norton Rose
Maaria Ashraf
Hatim S. Zu’bi & Partners
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Mohammed R. Awadh
Bahrain Investors Center
Mohammed Mirza A. Hussain 
Bin Jaffer
Ministry of Municipalities 
& Agriculture Urban 
Planning  Municipal One 
Stop Shop
Hussain Saleh Dhaif
Mela Bahrain
Michael Durgavich
Al-Sarraf & Al-Ruwayeh
Yousif A. Humood
Ministry of Finance
Abdulwahid A. Janahi
The Benefit Company
Jawad Habib Jawad
BDO Jawad Habib
Sara Jawahery
Elham Ali Hassan & 
Associates
Ebrahim Karolia
PricewaterhouseCoopers
Elie Kassis
Agility Logistics
Mubeen Khadir
Ernst & Young
Mohammed Abdul Khaliq
Tameer
Abdul-Haq Mohammed
Trowers & Hamlins
Abdullah Mutawi
Trowers & Hamlins
Hassan Ali Radhi
Hassan Radhi & Associates
Hameed Yousif Rahma
Ministry of Industry & 
Commerce
Najma A. Redha Hasan
Ministry of Municipalities 
& Agriculture Urban 
Planning  Municipal One 
Stop Shop
Mohamed Salahuddin
Mohamed Salahuddin 
Consulting Engineering 
Bureau
Latifa Salahuddin
Qays H. Zu’bi
E. Hugh Stokes
Hatim S. Zu’bi & Partners
Judith Tosh
Norton Rose
Robin Watson
The Benefit Company
Adrian Woodcock
Norton Rose
Hatim S. Zu’bi & Partners
Hatim S. Zu’bi & Partners

بنغالديش
Mohammad Abdul Wazed
Directorate of Land 
Records and Surveys
Md. Abdul Maleque Mian 
Abdullah
Credit Information 
Bureau, Bangladesh Bank
Zainul Abedin
A. Qasem & Co. / 
PricewaterhouseCoopers

Munir Uddin Ahamed
Integrated Transportation 
Services Ltd., Agent of 
Panalpina
Tanjib-ul Alam
Dr. Kamal Hossain & 
Associates
MD. Nurul Amin
Development 
Constructions Ltd.
Mehedy Amin
Development 
Constructions Ltd.
Saady Amin
Development 
Constructions Ltd.
Noorul Azhar
Government of 
Bangladesh
Probir Barua
Md. Halim Bepari
Halim Law Associate
Sharif Bhuiyan
Dr. Kamal Hossain & 
Associates
Jamilur Reza Choudhury
Aparup Chowdhury
Ministry of Law, Justice 
and Parliamentary Affairs
Badrud Doulah
Doulah & Doulah 
Advocates
Nasirud Doulah
Doulah & Doulah 
Advocates
Shamsud Doulah
Doulah & Doulah 
Advocates
Mohammad Firoz Mia
Ministry of Establishment
Moin Ghani
Dr. Kamal Hossain & 
Associates
K M A Halim
Upright Textile Supports
Raquibul Haque Miah
Advocate & Attorneys 
Law Firm
Mirza Quamrul Hasan
Adviser’s Legal Alliance
Abdullah Hasan
Dr. Kamal Hossain & 
Associates
Md. Nazmul Hasan
Protex International
Kazi Rashed Hassan Ferdous
Proactive
Ikhtiar Hossain
Overseas Business
Abdul Hamid Howlader
Dhaka District Registry 
Office
Mohammad Zeeshan Hyder
Lee, Khan & Partners
Shariful Islam
Md Aminul Islam
City Apparel-Tex Co.
Samsul Islam
Executive Magistrate 
and Deputy Commissioner 
Office
Mohammed Aminul Islam
V-Sign Sweaters Ltd.

Sohel Kasem
A. Qasem & Co. / 
PricewaterhouseCoopers
Leatherex Footwear Ind. 
Ltd.
Qazi Mahtab-uz-Zaman
A.I.M Monsoor
S A Mortoza
Oishi Trade Associates
Sheikh Nurul
Eva Quasem
Amir & Amir Law 
Associates, member of Lex 
Mundi
A.F.M. Rahamatul Bari
Globe Link Associates Ltd
Md. Mahbubur Rahman
Amiq Computer & 
Electronics
Moinur Rahman
Aspect Ratio Creative 
Communication
Al Amin Rahman
Al Amin Rahman
M.A. Reza
Tailor
Ruma Leather Industries 
Ltd.
Deloar Siddique
M. Abu Bakar & Co.
Shahriar Syeed
V-Teac Fashion Pvt Ltd.
S S Tex Link
Babla Topy

بيالروس
Ivan Alievich
Vlasova Mikhel & Partners
Yuri M. Alymov
National Bank
Alexey Anischenko
Vlasova, Mikhel and 
Partners LLC
Svetlana Babintseva
DICSA Audit, Law & 
Consulting
Ron J. Barden
PricewaterhouseCoopers
Vladimir G. Biruk
Capital Ltd.
Bokemin Ltd.
Dmitry Bokhan
Businessconsult
Alexander Bondar
Businessconsult
Alexander Bondar
Borovtsov & Salei Law 
Offices
Vitaly Braginiec
Braginiec & Partners
Aliaksandr Danilevich
Danilevich
Igor Dankov
PricewaterhouseCoopers
Vladimir Didenko
PricewaterhouseCoopers
Anton Dolgovechny
National Bank
Dmitry Dorofeev
National Bank

Marina Dymovich
Borovtsov & Salei Law 
Offices
Kuksenko Ivan Gennadievich
ARS Group 
Gennadiy Glinskiy
DICSA International 
Group of Lawyers
Alexandr Ignatov
National Bank
Antonina Ivanova
DICSA International 
Group of Lawyers
Dmitry L. Kalechits
National Bank
Nina Knyazeva
Businessconsult
Irina Koikova
DICSA International 
Group of Lawyers
Mikhail E. Kostyukov
Attorney-at-Law
Dmitry Labetsky
Businessconsult
Oksana Loban
Ernst & Young
Sergei Logvinov
Krafttrans
Ekaterina Lukyanova
State Committee for Real 
Estate Registration
Konstantin Mikhel
Vlasova Mikhel & Partners
Alexei Nazarov
National Bank
Vladimir Nemov
DICSA Audit, Law & 
Consulting
Magdalena Patrzyk
PricewaterhouseCoopers
Victor Plenkin
National Bank
Vassili I. Salei
Borovtsov & Salei Law 
Offices
Sergei Senchuk
State Committee for Real 
Estate Registration
Vitaly P. Sevroukevitch
Belarussian Scientific 
Industrial Association
Alexander Shevko
National Bank
Lubov Slobodchikova
National Bank
Viktar Strachuk
Deloitte & Touche
Sergey Strelchik
Valex Consult
Natalia Talai
Vlasova Mikhel & Partners
Yuri M. Alymov
National Bank
Alexander Vasilevsky
Valex Consult
Anna Yakubenko
PricewaterhouseCoopers
Vyacheslav Zhuk
IFC

بلجيكا
Allen & Overy LLP
Cour de Cassation
Hubert André-Dumont
McGuire Woods LLP
Christiaan Barbier
Monard-D’Hulst
Thierry Bosly
White & Case
Gilles Carbonez
McGuire Woods LLP
Ortwin Carron
Monard-D’Hulst
Koen Cooreman
Steven De Schrijver
Van Bael & Bellis
Amaury Della Faille
PricewaterhouseCoopers
Frank Dierckx
PricewaterhouseCoopers
David Du Pont
Ashurst
Jürgen Egger
Monard-D’Hulst
Pierrette Fraisse
SPF Finances - AGDP
Kurt Grillet
Altius
Sandrine Hirsch
Simont Braun
Thomas Hürner
National Bank
Stephan Legein
Federal Public Service 
Finance
Luc Legon
PricewaterhouseCoopers
Alexis Lemmerling
Berquin Notaires
Axel Maeterlinck
Simont Braun
Philippe Massart
Sibelga
MedicCleanAir
Robert Meunier
Notary
Carl Meyntjens
Ashurst
Dominique Mougenot
Commercial Court Mons
Didier Muraille
National Bank
Peter Neefs
National Bank
Sabrina Otten
PricewaterhouseCoopers
Panalpina World 
Transport N.V. 
Peter Rooryck
Monard-D’Hulst
Katrien Schillemans
PricewaterhouseCoopers
Frédéric Souchon
PricewaterhouseCoopers
Jan Van Celst
DLA Piper LLP
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Mieke van den Bunder
PricewaterhouseCoopers 
Business Advisors
Ruben Van Impe
Van Impe Accountancy 
BVBA
Dirk Van Strijthem
PricewaterhouseCoopers
Suzy Vande Wiele
Loyens & Loeff
Bart Vanham
PricewaterhouseCoopers
Patrick Vercauteren
APL
Reinout Vleugels
Van Bael & Bellis
Christian Willems
Loyens & Loeff

بليز
Emil Arguelles
Arguelles & Company LLC
Rudy Castillo
The Belize Bank Ltd.
Gian C. Gandhi
International Financial 
Services Commission
Mirna Lara
Eurocaribe Belize Shipping 
Services
Russell Longsworth
Caribbean Shipping 
Agencies Ltd.
Fred Lumor
Fred Lumor & Co.
Reynaldo F. Magana
Frontier International 
Business Services Ltd.
Tania Moody
Barrow & Williams
Patricia Rodriguez
Belize Companies and 
Corporate Affairs Registry
Dan Roth
Sterling Freight Services
Janelle Tillett
Eurocaribe Belize Shipping 
Services
Saidi Vaccaro
Arguelles & Company LLC
Philip Zuniga
Attorney-at-Law

بنن
Jean-Claude Adandedjan
Continental Bank
Ganiou Adechy
Etude de Me Ganiou 
Adechy
Eurydice Adjovi
Continental Bank
Victoire Agbanrin-Elisha
Cabinet d’Avocat 
Agbanrin-Elisha
Saïdou Agbantou
Cabinet d’Avocats
Paul Agbonihoue
SBEE
Jean-Paul T. Hervé Ahoyo
Societe Beninoise 
D’Energie Electrique

Sybel Akueshson
FCA
Rafikou Alabi
Cabinet Me Alabi
Dieu-Donné Mamert Assogba
Cabinet Maître Adjai
Innocent Sourou Avognon
Ministère de la Justice et 
de la Legislation
Zachari Baba Body
Cabinet SPA Baba Body, 
Quenum et Sambaou
Charles Badou
Cabinet d’Avocat Charles 
Badou
Gabriel Bankole
Continental Bank
Agnès A. Campbell
Campbell & Associés
Eugene Capo-chichi
Ministère des Transports 
et des Travaux Publics
Michèle A. O. Carrena
Tribunal de Première 
Instance de Cotonou
Dae Stores Limited
Johannès Dagnon
Groupe Helios Afrique
Armand Dakehoun
Ministere des Mines, de 
l’Energie et de L’eau
Dansou
Imoteph
Jonathan Darboux
BCEAO
Fatimatou Zahra Diop
BCEAO
Henri Fadonougbo
Tribunal de Premiere 
Instance
Francis Sètondji Fagnibo
Ministère des Finances et 
de L’Economie
Guy Médard Agbo Fayemi
Ordre National des 
Architectes et des 
Urbanistes
Jean Claude Gnamien
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Hermann Gnango
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Denis Hazoume
Continental Bank
Dominique Lales
Addax & Oryx Group
Evelyne M’Bassidgé
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Adeline Messou
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Severin-Maxime Quenum
Cabinet SPA Baba Body, 
Quenum et Sambaou
Dakehoun Armand S. Raoul
Ministere des Mines, de 
l’Energie et de L’eau
Mohammed Rabiou Salouf
Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Benin

Zakari Djibril Sambaou
Alice Codjia Sohouenou
Attorney-at-Law
Didier Sterlingot
SDV - SAGA
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Chakirou Tidjani
Agence Béninoise de 
Promotion des Echanges 
Commerciaux
Abdoul’ Azis Tidjani
Direction Générale des 
Impôts et des Domaines
Jean-Bosco Todjinou
Ordre National des 
Architectes et des 
Urbanistes
Roger Tohoundjo
Haute Cour de Justice
Fousséni Traoré
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Konate Yacouba
France Transfo
Zitty Sarl
Donatien Adannou Zonon
Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Benin

بوتان
Susan Collier
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe
Kincho Dorjee
Leko Packers
Ugyen Dorji
Thimphu City Corporation
Laxmi Prasad Giri
Bhutan National Bank Ltd
Tharchin Lhendup
Ministry of Finance
S.N. Muruli
Thimphu City Corporation
Sangay Penjore
Thimpu Municipal Co.
Sonam Tshering
Ministry of Finance
Sonam Wangchuk
Ministry of Finance
Tshering Wangchuk
Royal Court of Justice
Sonam P. Wangdi
Ministry of Economic 
Development
Tashi Wangmo
Ministry of Labour and 
Human Resources

بوليفيا
Fernando Aguirre
Bufete Aguirre Soc. Civ.
Carolina Aguirre Urioste
Bufete Aguirre Soc. Civ.
Oswaldo Alvarez Wills
S&V Asociados S.R.L.
Daniela Aragones Cortez
Sanjines & Asociados Soc. 
Civ. Abogados
Jaime Araujo Camacho
Ferrere

Raúl A. Baldivia
Baldivia Unzaga & 
Asociados
Adrian Barrenechea 
Bazoberry
Criales, Urcullo & 
Antezana
Enrique Barrios
Guevara & Gutiérrez S.C.
Alexandra Blanco
Guevara & Gutiérrez S.C. 
Francisco Bollini Roca
Ferrere 
Walter B. Calla Cardenas
Colegio Departamental de 
Arquitectos de La Paz
Franklin Carrillo
PricewaterhouseCoopers
Jose A. Criales
Criales, Urcullo & 
Antezana
J. Christian Davila C.
SD Arquitectos
Karen Yovana Egüez Palma
Ferrere
Jeannine Forgues
Ferrere
Nicolas Franulic Casasnovas
Infocred - Servicio de 
Informacion Crediticia 
BIC s.a.
Jose E. Gamboa T.
Colegio Departamental de 
Arquitectos de La Paz
Michelle Giraldi Lacerda
PricewaterhouseCoopers
Renato Goitia Machicao
Hermes S.R.L.
Adriana Grizante de Almeida
PricewaterhouseCoopers
Ramiro Guevara
Guevara & Gutiérrez S.C. 
Primitivo Gutiérrez
Guevara & Gutiérrez S.C.
Enrique F. Hurtado
Superintencia de Bancos y 
Entidades Financieras
Marcelo Hurtado-Sandoval
Salazar, Salazar
Carlos Alberto Iacia
PricewaterhouseCoopers
Jorge Luis Inchauste
Guevara & Gutiérrez S.C.
Paola Justiniano Arias
Sanjines & Asociados Soc. 
Civ. Abogados
Cesar Lora
PricewaterhouseCoopers
Reynaldo Marconi O.
Finrural
Gonzalo Mendieta Romero
Estudio de Abogados 
Mendieta Romero & 
Asociados
Luis Meneses M.
Alpasur
Jaime Merida Alvarez
Colegio Departamental de 
Arquitectos de La Paz
Ariel Morales Vasquez
C.R.& F. Rojas Abogados

Evany Oliveira
PricewaterhouseCoopers
Elidie P. Bifano
PricewaterhouseCoopers
Alejandro Peláez Kay
Indacochea & Asociados
Mariana Pereira Nava
Indacochea & Asociados
Oscar Antonio Plaza Ponte
Entidad De Servicios De 
Información Enserbic S.A.
Julio Quintanilla Quiroga
Quintanilla & Soria, Soc. 
Civ.
Carlos Ramirez Arroyo
C.R. & F. Rojas, member of 
Lex Mundi
Diego Rojas
C.R. & F. Rojas, member of 
Lex Mundi
Fernando Rojas
C.R. & F. Rojas, member of 
Lex Mundi
Mariela Rojas
Entidad De Servicios De 
Información Enserbic S.A.
Pilar Salasar
Bufete Aguirre Soc. Civ.
Sergio Salazar-Machicado
Salazar, Salazar
Fernando Salazar-Paredes
Salazar, Salazar
Sandra Salinas
C.R. & F. Rojas, member of 
Lex Mundi
Raoul Rodolpho Sanjines 
Elizagoyen
Sanjines & Asociados Soc. 
Civ. Abogados
Jennifer Shepard
SD Arquitectos
A. Mauricio Torrico Galindo
Quintanilla & Soria, Soc. 
Civ.
Roberto Viscafé Ureña
PricewaterhouseCoopers
Mauricio Zambrana Cuéllar
Infocred - Servicio de 
Informacion Crediticia 
BIC s.a.

البوسنة والهرسك
Sabina Buco
PricewaterhouseCoopers
Emir Corhodzić
DLA Piper Weiss -Tessbach
Mark Davidson
PricewaterhouseCoopers
Višnja Dizdarević
Mari Law Office
Petros Doukas
IKRP Rokas & Partners
Ezmana Hadziavdić
Mari Law Office
Emin Hadzić
Mari Law Office
Senada Havić Hrenovica
LRC Credit Bureau
Ismeta Huremović
Land Registry Office of 
the Sarajevo Municipal 
Court
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Nusmir Huskić
Mari Law Office
Haris Mesinović
IFC
Arela Jusufbasić
Lawyers’ Office Bojana 
Tkalcic-Djulic, Olodar 
Prebanic & Adela 
Draganovic
Muhidin Karšić
Law Office of Emir 
Kovaevi
Emmanuel Koenig
PricewaterhouseCoopers
Vildana Mandalović
IKRP Rokas & Partners
Branko Marić
Mari Law Office
Emir Pasanović
DLA Piper Weiss -Tessbach
Edisa Peštek
DLA Piper Weiss -Tessbach
Hasib Salkić
Interšped
Mehmed Spaho
Law Office Spaho
Anisa Strujić
Mari Law Office
Bojana Tkalčić-Djulić
Lawyers’ Office Bojana 
Tkalcic-Djulic, Olodar 
Prebanic & Adela 
Draganovic
Mira Todorović-Symeonidi
IKRP Rokas & Partners
Selver Zaimović
Law Office Spaho

بوتسوانا
Staffnurse Bangu T. Lesetedi-
Keothepile
Registrar of Companies, 
Trade Marks, Patents and 
Designs
John Carr-Hartley
Armstrongs Attorneys
Rizwan Desai
Collins Newman & Co
Diba M. Diba
Minchin & Kelly Attorneys
Guri Dobo
Dobson and Company, 
Certified Public 
Accountants
Edward W. Fasholé-Luke II
Luke & Associates
Vincent Galeromeloe
TransUnion ITC
Laknath Jayawickrama
PricewaterhouseCoopers
Bokani Machinya
Collins Newman & Co
Dineo Makati-Mpho
Collins Newman & Co
Mercia Bonzo Makgaleme
Chibanda, Makgaleme 
& Co.
Finola McMahon
Osei-Ofei Swabi & Co.
Diniar Minwalla
PricewaterhouseCoopers

Claude A. Mojafi
Ministry of Labour and 
Home Affairs
Mmatshipi Motsepe
Manica Africa Pty. Ltd.
Jack Allan Mutua
Tectura International 
Botswana
Alfred B. Ngowi
University of Botswana
Rajesh Narasimhan
Grant Thorton
Godfrey N. Nthomiwa
Administration of Justice
Kwadwo Osei-Ofei
Osei-Ofei Swabi & Co.
Butler Phirie
PricewaterhouseCoopers
Nikola Stojanovic
ABB (Pty) Ltd
Juliana White
Botswana Stock Exchange
Dave Williams
Minchin & Kelly

البرازيل
Pedro Aguiar de Freitas
Companhia Vale do Rio 
Doce
Antonio Aires
Demarest e Almeida 
Advogados
Donizeet Andonio da Silva
DAS Consultoria
Pedro Vitor Araujo da Costa
Escritorio de Advocacia 
Gouvêa Vieira
Flavia Bailone Marcilio 
Barbosa
Veirano Advogados
Priscyla Barbosa
Veirano Advogados
Renato Berger
Tozzini Freire Advogados
Camila Biral
Demarest e Almeida 
Advogados
Richard Blanchet
Loeser e Portela 
Advogados
Adriano Borges
De Vivo Whitaker e Castro 
Advogados
Daniel Bortolotto
Cargo Logistics
Sergio Bronstein
Veirano Advogados
Júlio César Bueno
Pinheiro Neto Advogados
Paulo Campana
Felsberg, Pedretti, 
Mannrich e Aidar 
Advogados e Consultores 
Legais
Plinio Cesar Romanini
Banco Central
Renato Chiodaro
De Vivo Whitaker e Castro 
Advogados
Centro Universitário 
Curitiba

Fernanda Cirne Montorfano
Escritorio de Advocacia 
Gouvêa Vieira
Gilberto Deon Corrêa Junior
Veirano Advogados
Sidinei Corrêa Marques
Banco Central
Adriana Daiuto
Demarest e Almeida 
Advogados
Cleber Dal Rovere Peluzo
Viseu Cunha Oricchio 
Advogados
Eduardo Depassier
Loeser e Portela 
Advogados
Roberta dos Reis Matheus
Trench Rossi e Watanabe 
Advogados
José Ricardo dos Santos Luz 
Júnior
Duarte Garcia, Caselli 
Guimarães e Terra 
Advogados
Roberta Feiten Silva
Veirano Advogados
Vanessa Felício
Veirano Advogados
Thomas Benes Felsberg
Felsberg, Pedretti, 
Mannrich e Aidar 
Advogados e Consultores 
Legais
Danielle Ferreiro
Pinheiro Guimarães 
Advogados
Rafael Frota Indio do Brasil 
Ferraz
Escritorio de Advocacia 
Gouvêa Vieira
Rafael Gagliardi
Demarest e Almeida 
Advogados
Thiago Giantomassi
Demarest e Almeida 
Advogados
Michelle Giraldi Lacerda
PricewaterhouseCoopers
Adriana Grizante de Almeida
PricewaterhouseCoopers
Enrique Hadad
Loeser e Portela 
Advogados
Mery Ellen Hidalgo
New Deal
Carlos Alberto Iacia
PricewaterhouseCoopers
Christopher Jarvinen
Pinheiro Neto Advogados
Esther Jerussalmy
Araújo e Policastro 
Advogados
Fernando Loeser
Loeser e Portela 
Advogados
Marina Maccabelli
Demarest e Almeida 
Advogados
André Marques
Pinheiro Neto Advogados
Georges Louis Martens Filho
De Vivo, Whitaker, Castro 
e Gonçalves Advogados

Thiago Martins
Araújo e Policastro 
Advogados
Jose Augusto Martins
Baker & McKenzie
Laura Massetto Meyer
Pinheiro Guimarães 
Advogados
Rodrigo Matos
MBM Trading
Eduardo Augusto Mattar
Pinheiro Guimarães 
Advogados
Anneliese Moritz
Felsberg, Pedretti, 
Mannrich e Aidar 
Advogados e Consultores 
Legais
Walter Abrahão Nimir Junior
De Vivo, Whitaker, Castro 
e Gonçalves Advogados
Evany Oliveira
PricewaterhouseCoopers
Andrea Oricchio Kirsh
Viseu Cunha Oricchio 
Advogados
Elidie P. Bifano
PricewaterhouseCoopers
Maria Fernanada Pecora
Veirano Advogados
Fabio Luis Pereira Barboza
Viseu Cunha Oricchio 
Advogados
Andréa Pitthan Françolin
De Vivo, Whitaker, Castro 
e Gonçalves Advogados
Durval Portela
Loeser e Portela 
Advogados
Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná
Eliane Ribeiro Gago
Duarte Garcia, Caselli 
Guimarães e Terra 
Advogados
Guilherme Rizzo Amaral
Veirano Advogados
João Rodrigues
Veirano Advogados
Carlos Santos
Santos Consulting
Camilla Sisti
Araújo e Policastro 
Advogados
Claudio Taveira
Pinheiro Neto Advogados
Enrique Tello Hadad
Loeser e Portela 
Advogados
Marcos Tiraboschi
Veirano Advogados
Fábio Tokars
Junta Comercial do Parana
Luiz Fernando Valente De 
Paiva
Pinheiro Neto Advogados
José Wahle
Veirano Advogados
Eduardo Guimarães 
Wanderley
Veirano Advogados
Celso Xavier
Demarest e Almeida 
Advogados

بروناي
Arkitek Ibrahim
Danny Chua
Brunei Transporting 
Company
Michael Guan
Lee Corporatehouse 
Associates
Nancy Lai
Lee Corporatehouse 
Associates
Kin Chee Lee
Lee Corporatehouse 
Associates
Yew Choh Lee
Y.C. Lee & Lee Advocates & 
Solicitors
Teck Guan Lim
Ernst & Young
Kelvin Lim
K. Lim & Co.
Guillaume Madru
SDV
Colin Ong
Dr. Colin Ong Legal 
Services

بلغاريا
Svetlin Adrianov
Penkov, Markov & Partners
Nikolay Bandakov
Kambourov & Partners
Christo Batchvarov
PricewaterhouseCoopers
Ilian Beslemeshki
Georgiev, Todorov & Co.
Nikolai Bozhilov
Unimasters Logistics Plc.
Stella Bozova
Stoeva, Kuyumdjieva & 
Vitliemov
Emil Cholakov
LM Legal Services Ltd.
Marta Del Coto
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Borislav Dimitrov
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Kristina Dimitrova
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Elina Dimova
Penkov, Markov & Partners
Lora Docheva
PricewaterhouseCoopers
Bogdan Drenski
Georgiev, Todorov & Co.
Economou International 
Shipping Agency Limited, 
Varna
Georgy Georgiev
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Marieta Getcheva
PricewaterhouseCoopers
Ralitsa Gougleva
Djingov, Gouginski, 
Kyutchukov & Velichkov
Katerina Gramatikova
Dobrev, Kinkin & 
Lyutskanov
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Iassen Hristev
Dobrev, Kinkin & 
Lyutskanov
Ginka Iskrova
PricewaterhouseCoopers
Angel Kalaidjiev
Kalaidjiev, Georgiev & 
Minchev
Yabor Kambourov
Kambourov & Partners
Hristina Kirilova
Kambourov & Partners
Lilia Kisseva
Djingov, Gouginski, 
Kyutchukov & Velichkov
Donko Kolev
Asta Bridge International
Ilya Komarevski
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Boika Komsulova
PricewaterhouseCoopers
Dessislava Lukarova
Arsov Natchev Ganeva
Ivan Markov
Penkov, Markov & Partners
Gergana Monovska
Djingov, Gouginski, 
Kyutchukov & Velichkov
Vladimir Natchev
Arsov Natchev Ganeva
Yordan Naydenov
Borislav Boyanov & Co.
Violeta Nikolova
Arsov Natchev Ganeva
Darina Oresharova
Experian Bulgaria EAD
Alexander Pachamanov
Georgiev, Todorov & Co.
Yordanka Panchovska
Georgiev, Todorov & Co.
Miglena Peneva
Georgiev, Todorov & Co.
Vladimir Penkov
Penkov, Markov & Partners
Galina Petkova
Arsov Natchev Ganeva
Borislava Pokrass
Stoeva, Kuyumdjieva & 
Vitliemov
Gerdana Popova
Georgiev, Todorov & Co.
Nikolav Radev
Dobrev, Kinkin & 
Lyutskanov
Nevena Radlova
Stoeva, Kuyumdjieva & 
Vitliemov
Alexander Rangelov
PricewaterhouseCoopers
Anna Saeva
Borislav Boyanov & Co.
Stela Slavcheva
Aspolly Carrass 
International Ltd.
Violeta Slavova
Experian Bulgaria EAD
Irina Stoeva
Stoeva, Kuyumdjieva & 
Vitliemov

Roman Stoyanov
Penkov, Markov & Partners
Margarita Stoyanova
Kambourov & Partners
Peter Takov
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Laura Thomas
LM Legal Services Ltd.
Svilen Todorov
Todorov & Doykova Law 
Firm
Matea Tsenkova
Djingov, Gouginski, 
Kyutchukov & Velichkov
Stefan Tzakov
Kambourov & Partners, 
Attorneys at law
Maria Urmanova
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Miroslav Varnaliev
Unimasters Logistics Plc.
Pavel Vitliemov
Stoeva, Kuyumdjieva & 
Vitliemov
Vera Yaneva
Penkov, Markov & Partners

بوركينا فاصو
Campene A Theophile
Fortune Bicaba
Dieudonne Bonkoungou
Birika Jean Claude Bonzi
B. Thierry Compaoré
Ingenierie-Design-
Architecture
Bernardin Dabire
Cabinet Bernardin Dabire
Laurent-Michel Dabire
Cabinet Bernardin Dabire
Jonathan Darboux
BCEAO
Denis Dawende
Office Notarial Me Jean 
Celestin Zoure
Sylvie Dembelé
Daouda Diallo
Fisc Consulting 
International
Fatimatou Zahra Diop
BCEAO
Jean Claude Gnamien
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Hermann Gnango
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Sibi Desire Gouba
Office Notarial Me Jean 
Celestin Zoure
Issaka Kargourou
Maison de l’entreprise du 
Burkina Faso
Barthélémy Kere
Cabinet d’Avocats 
Barthélemy Kere
Gilbert Kibtonre
CEFAC
Messan Lawson
Colette Lefebvre
Inspection du Travail

Ido Leocaldie
Cabinet Bernardin Dabire
Evelyne Mandessi Bell
Cabinet Ouedraogo & 
Bonkoungou
Evelyne M’Bassidgé
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Adeline Messou
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Oumarou Ouedraogo
Avocat à la Cour
N. Henri Ouedraogo
Ministere des Finances et 
du Budget
François de Salle Ouedraogo
Societe Nationale 
d’Electricite du Burkina
Benewende S. Sankara
Cabinet Maitre Sankara
Hermann Sanon
Office Notarial Me Jean 
Celestin Zoure
Michel Sawadogo
Université de 
Ouagadougou
Moussa Sogodogo
Avocat à la Cour
Barterlé Mathieu Some
Avocat à la Cour
Thombiano Sylvain
EPURE
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Clément Toe
Général d’Electricité et 
Divers
Fousséni Traoré
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Bouba Yaguibou
Seydou Roger Yamba
Cabinet Maitre Sankara
Gilles Corneille Yaméogo
Barreau du Burkina Faso
Ousmane Prosper Zoungrana
Théophane Noël Zoure
Office Notarial Me Jean 
Celestin Zoure

بوروندي
Bireha Audace
Banques-Microfinance-
Gestion immobilière
Joseph Bahizi
Banque de la République 
du Burundi
Sylvestre Banzubaze
Avocat au barreau du 
Burundi
Emmanuel Hakizimana
Cab. D’Avocats-Conseils
Dominik Kohlhagen
Chercheur au Laboratoire 
d’Anthropologie Juridique 
de Paris
Augustin Mabushi
A & JN Mabushi Cabinet 
d’Avocats

Jean Marie Mudende
Republique de Burundi 
Ministere de la Justice
Bonaventure Nicimpaye
Intercontact Services, S.A.
Bernard Ntahiraja
Cabinet Willy Rubeya
Tharcisse Ntakiyica
Barreau du Burundi
Daniel Ntawurishira
SDV Transami - Groupe 
Bolloré
François Nyamoya
Avocat à la Cour
Déogratias Nzemba
Avocat à la Cour
Laurent Nzeyimana
President du Conseil 
d’Arbitrage CEBAC
Phillipe Pasquali
SDV Transami - Groupe 
Bolloré
Prosper Ringuyeneza
Architecture et 
Construction (A.C.) 
Willy Rubeya
Cabinet Willy Rubeya
Benjamin Rufagari
Deloitte & Touche
Clémence Rwamo
Ministère de la Justice
Fabien Segatwa
Etude Me Segatwa
Gabriel Sinarinzi
Cabinet Me Gabriel 
Sinarinzi
Salvatore Sindayihebura
SDV Transami - Groupe 
Bolloré
Audace Sunzu
REGIDESO-Burundi

كمبوديا
Chan Koulika Bo
B.N.G.
Kate Bugeja
Arbitration Council 
Foundation
Keokolreak Buth
Vanna & Associates Law 
Firm
Huot Chea
The World Bank
Michael Cheah
Saggara Corporation
Phanin Cheam
Municipality of Phnom 
Penh Bureau of Urban 
Affairs
Rithy Chey
B.N.G.
Boyan Chhan
Indochina Research
Ngov Chong
PricewaterhouseCoopers
Brennan Coleman
DFDL Mekong Law Group
Sandra D’Amico
HR Inc. (Cambodia) Co., 
Ltd.
Louis-Martin Desautels
DFDL Mekong Law Group

Senaka Fernando
PricewaterHouseCoopers
Rob Force
DFDL Mekong Law Group
Stephane Guimbert
The World Bank
Phea Ham
Chhun Vinita Law Office
Svay Hay
Acleda Bank Plc.
Kent Helmers
Indochina Research
Naryth H Hour
B.N.G.
Tim Holzer
DFDL Mekong Law Group
Santhea Houn
Narita Logistics & 
Services/Panalpina
Dourng Kakada
Economic Institute of 
Cambodia
May Kano
Acleda Bank Plc. 
Sakhan Khom
Arbitration Council 
Foundation
Chhung Kong
DFDL Mekong Law Group
Kheng Leang
Narita Logistics & 
Services/Panalpina
Jean Loi
PricewaterhouseCoopers
Janet H. Lueckenhausen
Functional Engineering
Tayseng Ly
HBS Law Firm & 
Consultants
Nimmith Men
Arbitration Council 
Foundation
Jacqueline Menyhart
B.N.G.
Eric Metayer
Narita Logistics & 
Services/Panalpina
Long Mom
RAF International 
Forwarding Inc. 
Kaing Monika
The Garment 
Manufacturers 
Association in Cambodia
Laurent Notin
Indochina Research
Ry Ouk
Bou Nou Ouk & Partners
Phan Phalla
Supreme National 
Economic Counsel
Pisetha Pin
Samnang CRM Company 
Limited
Soleil Della Pong
HR Inc. (Cambodia) Co., 
Ltd. 
Sour Por
Global Link Service Pte 
Ltd. 
Sovannorak Rath
National Bank
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Kuntheapini Saing
Arbitration Council 
Foundation
Denora Sarin
Sarin & Associates
Chanthy Sin
Linex
Sorya Sin
SHA Transport Express 
Co. Ltd.
Billie Jean Slott
Sciaroni & Associates
Lor Sok
Arbitration Council 
Foundation
Chamnan Som
Cambodian Federation of 
Employers and Business 
Associations
Sorphea Sou
Arbitration Council 
Foundation
David Symansky
HR Inc. (Cambodia) Co., 
Ltd. 
Michael Tan
RAF International 
Forwarding Inc.
Vann Tho
Acleda Bank Plc.
Janvibol Tip
Tip & Partners
Iv Visal
Electricite du Cambodge
Sal Viseth
Sal Chantha

الكاميرون
Mobeh Andre
Maersk S.A.
Gilbert Awah Bongam
Achu and Fon-Ndikum Law 
Firm
Richard Batchato
Service du Cadastre
David Boyo
Jing & Partners
Anne Marie Dibounje Jocke
Cabinet Maitre Elise 
Lottin
Paul Marie Djamen
BICEC
Laurent Dongmo
Jing & Partners
Ivonne Egbe
Services des Domaines
Evariste Elundou
Maersk S.A.
Lucas Florent Essomba
Cabinet Essomba & 
Associés
Jean Pierre Eyoum 
Mandengue
Etude Notariale Eyoum 
Mandengue
Atsishi Fon Ndikum
Achu and Fon-Ndikum Law 
Firm
Philippe Fouda Fouda
BEAC
Caroline Idrissou-Belingar
BEAC

Angoh Angoh Jacob
Nico Halle & Co. Law Firm
Paul Jing
Jing & Partners
Henri Pierre Job
Cabinet d’Avocats Henri 
Job
Serge Jokung
Cabinet Maître Marie 
Andrée NGWE
Jean Aime Kounga
Cabinet d’Avocats Abeng 
Roland
Kumfa Jude Kwenyui
Juris Consul Law Firm
Ariane Marceau-Cotte
Cabinet Maître Marie 
Andrée NGWE
Danielle Mbape
Jing & Partners
Alain Serges Mbebi
Cabinet CADIRE
Augustin Yves Mbock Keked
Cabinet CADIRE
Clarence Mireille Moni Nseke 
Epse Etame
Cabinet Maitre Elise 
Lottin
Bérangère Monin
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Jean Jacques Moukory Eyango
Cabinet Maitre Elise 
Lottin
Raoul Mouthe
Nimba Conseil
Aimé Ndock Len
M & N Law Firm, cabinet 
d’avocats
Marcelin Ndoum
Etude de notaire Wo’o
Isidore Baudouin Ndzana
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Simon Pierre Nemba
Cabinet Maître Marie 
Andrée NGWE
Julius Ngu Tabe Achu
Achu and Fon-Ndikum Law 
Firm
Marie-Andrée Ngwe
Cabinet Maître Marie 
Andrée NGWE
Mbah Martin Njah
Nico Halle & Co. Law Firm
Pierre Njigui
ABB Cameroon
Patrice Guy Njoya
Cabinet Maître Marie 
Andrée NGWE
Jacques Nyemb
Cabinet Nyemb
Christian O’Jeanson
Maersk S.A.
André-Marie Owono
Cabinet Nyemb
Blaise Talla
Cabinet Juridique Mouthe 
& Associes SARL
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers

Charles Tchuente
Cabinet Nyemb
Jude Yong Yeh
Cabinet CADIRE

كندا
David Bish
Goodmans LLP
Jay A. Carfagnini
Goodmans LLP
Allan Coleman
Osler, Hoskin & Harcourt 
LLP
David Cooper
Borden Ladner Gervais LLP
Gilles Demers
Groupe Optimum
Jeremy Fraiberg
Osler, Hoskin & Harcourt 
LLP
Anne Glover
Blake, Cassels & Graydon, 
member of Lex Mundi
Yoine Goldstein
McMillan Binch 
Mendelsohn
Steven Golick
Pamela S. Hughes
Blake, Cassels & Graydon, 
member of Lex Mundi
Andrew Kent
McMillan Binch 
Mendelsohn
Matthew Kindree
Baker & McKenzie
Joshua Kochath
Comage Container Lines
Susan Leslie
First Canadian Title
Charles Magerman
Baker & McKenzie
Kevin O’Brien
PricewaterhouseCoopers
Alfred Page
Borden Ladner Gervais LLP
John Pirie
Baker & McKenzie
Sam Rappos
Bruce Reynolds
Borden Ladner Gervais LLP
Damian Rigolo
Osler, Hoskin & Harcourt 
LLP
Paul Robinson
Corporations Canada
Kelly Russell
PricewaterhouseCoopers
Paul Schabas
Blake, Cassels & Graydon, 
member of Lex Mundi
Irina Schnitzer
Davis LLP
Nicholas Scheib
McMillan Binch 
Mendelsohn
SDV
Sharon Vogel
Borden Ladner Gervais LLP
Kim Wood
PricewaterhouseCoopers

الرأس األخضر
Hermínio Afonso
PricewaterhouseCoopers
Janira Hopffer Almada
D. Hopffer Almada E 
Associados
Nandixany Andrade
Arnaldo Silva & 
Associados
Vera Andrade
CWV Advogados
Braz de Andrade
Braz de Andrade
Braz de Andrade
Braz de Andrade
Susana Caetano
PricewaterhouseCoopers
Vasco Carvalho Oliveira 
Ramos
Engic
Ilíldio Cruz
Gabinete de Advocacia 
Consultoria e 
Procuradoria Juridica
Zacarias De Pina
ENGEOBRA
Victor Adolfo de Pinto Osório
Attorney-at-Law
Jorge Lima Delgado Lopes
Núcleo Operacional da 
Sociedade de Informação
João Dono
João Dono Advogados
Ana Duarte
PricewaterhouseCoopers
John Duggan
PricewaterhouseCoopers
Djassi Fonseca
NOSi
Florentino Jorge Fonseca Jesus
Municipalidade Praia
Paulo Godinho
PricewaterhouseCoopers
Eduardo Nascimento Gomes
Empresa Pública de 
Electricidade e Água
Joana Gomes Rosa
Advogada
Agnaldo Laice
Maersk Line
Jose Manuel Fausto Lima
Electra Praia
Ana Denise Lima Barber
CWV Advogados
Antonio Lopes
PricewaterhouseCoopers
Maria de Fatima Lopes Varela
Banco Central de Cabo 
Verde
Ricardo Martins
Electra
Paulo Noel Martins
Prime Consulting Group
João M.A. Mendes
AUDITEC - Auditores & 
Consultores
Carlos Pereira Modesto
Modesto - Despachante
Fernando Aguiar Monteiro
Advogados Associados

Ricardo Cláudio Monteiro 
Gonçlaves
Palácio de Justiça do 
Tribunal da Comarca da 
Praia
Milton Paiva
D. Hopffer Almada E 
Associados
Carlos Gregorio Lopes Pereira 
Goncalves
Conservatoria de Registos 
Predial Comercial & 
Automoveis
Eldetrudes Pires Neves
Araújo, Neves, Santos 
& Miranda, Advogados 
Associados
Armando J.F. Rodrigues
PricewaterhouseCoopers
José Rui de Sena
Agência de Despacho 
aduaneiro Ferreira e Sena 
Lda
Tito Lívio Santos Oliveira 
Ramos
Engic
Henrique Semedo Borges
Advogado
Arnaldo Silva
Arnaldo Silva & 
Associados
Maria Fernanda Silva Ramos
BCA - Gabinete Juridico
Mario Alberto Tavares
Municipality
João Carlos Tavares Fidalgo
Banco Central
Elsa Tavazes
CWV Advogados
Jorge Lima Teixeira
Architect
Tereza Teixeira B. Amado
Amado & Medina 
Advogadas
Leendert Verschoor
PricewaterhouseCoopers

جمهورية أفريقيا الوسطى
Richard Anokonayen
Ministerie de la fonction 
Publique
Max Symphorien Babdiba
Club OHADA
Jean Christophe Bakossa
L’Ordre Centraficain des 
Architectes
Emile Bizon
Cabinet Tiangaye - 
Université de Bangui
Michel Desprez
SDV Transami - Groupe 
Bolloré
Maurice Dibert- Dollet
Ministère de la Justice
Bertin-Rufin Dimanche
Direction Générale des 
Impôts et des Domaines
Christiane Doraz-Serefessenet
Secrétaire Générale de la 
Chambre des Notaires
Marie-Edith Douzima-Lawson
Cabinet Douzima 
&Ministère de la fonction 
publique
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Energie Centrafricaine 
(ENERCA)
Philippe Fouda Fouda
BEAC
Dolly Gotilogue
Isidore Grothe
Ministere des Finances et 
du Budget
Gabriel Houndoni
Club OHADA
Caroline Idrissou-Belingar
BEAC
Noel Kelembho
SDV Transami - Groupe 
Bolloré
Bouna Loumandet Chrésia
Etude Notariale
Jean Paul Maradas Nado
Ministere de l’Urbanisme
Anasthasie Mbo-Gaudeuille
Chambre de Commerce 
d’Industrie des mines et de 
L’artisanat
Serge Médard Missamou
Club OHADA
Yves Namkomokoina
Magistrat, Commerce 
Tribunal
Jean Baptiste Nouganga
Bureau Comptable Fiscal - 
Cabinet Nouganga
Bako Sah
Architect

تشاد
Abdelkerim Ahmat
SDV
Oscar D’Estaing Deffosso
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Baba Dina
Stat N'Djaména
Mahamat Djibrine
STD
N’Doningar Djimasna
Faculté de Droit, 
Université de N’Djamena
Philippe Fouda Fouda
BEAC
Caroline Idrissou-Belingar
BEAC
Narcisse Madjiyore Dongar
Issa Ngarmbassa
Etude Me Issa Ngar mbassa
Nissaouabé Passang
Etude Me Passang
Nicolas Ronzié
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Gilles Schwarz
SDV
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Nadine Tinen Tchangoum
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Sobdibé Zoua
Law Firm SCPP

شيلي
Angie Armer Rios
Alvarez Hinzpeter Jana
Sandra Benedetto
PricewaterhouseCoopers
Jorge Benitez Urrutia
Urrutia & Cía
Jimena Bronfman
Guerrero, Olivos, Novoa y 
Errázuriz
Héctor Carrasco
Superintendencia de 
Bancos e Instituciones 
Financieras
Paola Casorzo
Philippi, Yrarrazaval, 
Pulido & Brunner
Andrés Chirgwin
Alvarez Hinzpeter Jana
Camilo Cortés
Alessandri & Compañía
Sergio Cruz
Cruz & Cia. Abogados
José Ignacio Díaz
Yrarrázaval, Ruiz-
Tagle,Goldenberg,Lagos 
& Silva
Cristián S. Eyzaguirre
Eyzaguirre & Cía.
Silvio Figari Napoli
Databusiness
Cristian Garcia-Huidobro
Boletin Comercial
Juan Pablo Gonzalez M.
Guerrero, Olivos, Novoa y 
Errázuriz
Mauricio Hederra
Cruz & Cía Abogados
Javier Hurtado
Camara Chilena de la 
Construccion
Fernando Jamarne
Alessandri & Compañía
Didier Lara
PricewaterhouseCoopers
León Larrain
Baker & McKenzie (Cruzat, 
Ortúzar y Mackenna 
Ltda.)
Enrique Munita
Philippi, Yrarrazaval, 
Pulido & Brunner
Cristian Olavarria
Philippi, Yrarrazaval, 
Pulido & Brunner
Gerardo Ovalle Mahns
Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, 
Goldenberg, Lagos &Silva
Luis Parada Hoyl
Bahamondez, Alvarez & 
Zegers
Pablo Paredes
Albagli Zaliasnik 
Abogados
Beatriz Recar
Baker & McKenzie (Cruzat, 
Ortúzar y Mackenna 
Ltda.)
Sebastián Riesco
Eyzaguirre & Cía.
Claudio Rivera
Carey y Cía Ltda.

Edmundo Rojas García
Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago
Alvaro Rosenblut
Albagli Zaliasnik 
Abogados
Carlos Saavedra
Cruz & Cia. Abogados
Adriana Salias
Redlines Group
Martín Santa María O.
Guerrero, Olivos, Novoa y 
Errázuriz
Carlos Saavedra
Cruz & Cía Abogados
Esteban Tomic
Cruz & Cia. Abogados
Jorge Valenzuela
Philippi, Yrarrazaval, 
Pulido & Brunner
Sebastián Valdivieso
Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, 
Goldenberg, Lagos &Silva
Osvaldo Villagra
PricewaterhouseCoopers
Arturo Yrarrázaval 
Covarrubias
Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, 
Goldenberg, Lagos &Silva
Sebastián Yunge
Guerrero, Olivos, Novoa y 
Errázuriz
Rony Zimerman M.
Alvarez Hinzpeter Jana

الصني
Russell Brown
LehmanBrown
Robin Cai
BNP Service
Rico Chan
Baker & McKenzie
John Chan
Fuzhou Relax Co., Ltd.
Rex Chan
PricewaterhouseCoopers
Yixin Chen
Davis Polk & Wardwell
Caro Chen
Fuzhou Relax Co., Ltd.
Lisa Chen
Jiahua Co.
Jie Chen
Jun He Law Offices, member 
of Lex Mundi
Barry Cheung
KPMG Huazhen
Bolivia Cheung
KPMG Huazhen
Taylor Chuang
Innovation Medical 
Instrument Co., Ltd.
Yw Chung
Baker Botts LLP
Tony Diao
Shaughnessy Holdings Ltd.
Wayne Forfine
Forfine Marketing & 
Service
Wei Gao
ZY & Partners

Leo Ge
Global Star Logistics Co. 
Ltd.
Alex Gee
Shanghai Pegasus 
Materials Co., Ltd.
Alexander Gong
Baker & McKenzie
Kejun Guo
DeHeng Law Offices
Felix Hu
Shanghai Pegasus 
Materials Co., Ltd.
Simon Huang
LehmanBrown
Haining XinGuangYuan 
Lighting Co., Ltd.
Kone Jerry
Zhejiang Gangzida 
Industry & Trade Co., Ltd.
Zhou Jianming
Ningbo Jingcheng Meter
John T. Kuzmik
Baker Botts LLP
John Kuznik
Baker Botts LLP
Jony Lee
Sanli Group
Berry Lin
SDV Ltd.
Zhiqiang Liu
King & Wood
Lucy Lu
King & Wood
George Luo
Pinsent Masons
Mikkaworks Organics
Nicky Ning
Luoyang Chundi Import & 
Export Co., Ltd.
Nonnon Pan
Medplus Inc.
Catherine Rown
Han Shen
Davis Polk & Wardwell
Cathy Shi
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe
Frank Shu
Paul Hasting
Jessie Tang
Global Star Logistics Co. 
Ltd.
Youshan Tang
Ningbo Flight Rigging & 
Tool Co., Ltd.
Emily Tang
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe
Lu Terry
Shenyang Longyuan Group 
Co., Ltd.
Wafangdian Yushi Energy 
Co., Ltd.
Celia Wang
PricewaterhouseCoopers
Fenghe Wang
Dacheng Law Offices
William Wang
PricewaterhouseCoopers

Luke Wang
Shanghai Pegasus 
Materials Co., Ltd.
Fuzhou Relax Co., Ltd.
Cassie Wong
PricewaterhouseCoopers
Kent Woo
Kingson Law Firm
Annie Xun
Qing Yang
Fuzhou Relax Co., Ltd.
Bill Yao
Fuzhou Relax Co., Ltd.
Susan Ye
KPMG Huazhen
Jerry Ye
Orrick
Jonathan You
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe
Xianghau Yu
Shanghai Xu Xiao Qing Law 
Office
Xianghua Yunge
Shanghai Xu Xiao Qing Law 
Office
Libin Zhang
Baker Botts LLP
Yi Zhang
King & Wood PRC Lawyers
Johnson Zheng
Xiamen All Carbon 
Corporation

كولومبيا
Carlos Alcala
José Lloreda Camacho 
& Co.
Mauricio Angulo
Computec - DataCrédito
Patricia Arrázola-Bustillo
Gómez-Pinzón Abogados
Luis Alfredo Barragán
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Pablo Barraquer-Uprimny
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Guillermo Hernando Bayona 
Combariza
Notaria  de Bogotá
Juliana Bazzani Botero
José Lloreda Camacho 
& Co.
Juan Guillermo Becerra
PricewaterhouseCoopers
Claudia Benavides
Gómez-Pinzón Abogados
Nicolás Botero
Holguín, Neira & Pombo 
Abogados
Carlos Rodríguez Calero
PricewaterhouseCoopers
Maria Paula Camacho
Cámara Colombiana de la 
Construcción
Bibiana Camacho
Cavelier Abogados
Carolina Camacho
Posse Herrera & Ruiz
Darío Cárdenas
Cárdenas & Cárdenas
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Natalia Caroprese
Baker & McKenzie
Felipe Cuberos
Prieto & Carrizosa S.A.
María Helena Díaz Méndez
PricewaterhouseCoopers
Jose Duran
Excellentia Strategic
Lucas Fajardo-Gutierrez
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Gustavo Florez
Sociedad Portuaria 
Regional de Cartagena
Carlos Fradique-Méndez
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Ana Giraldo
Prieto & Carrizosa S.A.
Santiago Gutiérrez
José Lloreda Camacho 
& Co.
Viviana Hernández Grajales
Cámara Colombiana de la 
Construcción
Wilson Herrera Robles
PriceWaterhouse Coopers
Santiago Higuera
Cámara Colombiana de la 
Construcción
Mario Hoyos
José Lloreda Camacho 
& Co.
Jorge Lara-Urbaneja
Baker & McKenzie
Alessandra Laureiro
Gómez-Pinzón Abogados
Cristina Lloreda
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Santiago Lopez
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Natalia López
Posse Herrera & Ruiz
Gabriela Mancero
Cavelier Abogados
Carlos Monroy
Conika Construcciones
Ana Maria Navarrete
Posse Herrera & Ruiz
Luis E. Nieto
Nieto & Chalela
Ana Maria Olaya
Posse Herrera & Ruiz
Juan Carlos Paredes
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Carlo Polo
Computec - DataCrédito
Raul Quevedo
José Lloreda Camacho 
& Co.
Fernan Restrepo
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Cristina Rueda Londono
Baker & McKenzie
Juan Carlos Ruiz
José Lloreda Camacho 
& Co.

José Roberto Sáchica Méndez
Baker & McKenzie 
Paula Samper Salazar
Gómez-Pinzón Abogados
Felipe Sandoval Villamil
Gómez-Pinzón Abogados
José Luis Suárez
Gómez-Pinzón Abogados
Raúl Alberto Suárez Arcila
Jose Alejandro Torres
Posse Herrera & Ruiz
Beatriz Uribe Botero
Cámara Colombiana de la 
Construcción
Claudia Vargas
PricewaterhouseCoopers
Diego Vega
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Alberto Zuleta
Gómez-Pinzón Abogados

جزر القمر
Harimia Ahmed Ali
Cabinet Me Harimia
Remy Grondin
Vitogaz Comores
Ahamada Mahamoudou
Avocat à la Cour
Youssouf Yahaya
Impots de la Grande 
Comore

جمهورية الكونغو الدميقراطية
Jean Adolphe Bitenu
ANAPI
Etienne Blocaille
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Alain Buhendwa
Cabinet Mwaka & 
Associates
Deo Bukayafwa
MBM Conseil
Jean Michel Cardino
Société Minière de 
Développement/RJ Traders
Victor Créspel Musafiri
Cabinet d’avocat JCC & A
Regis de Oliveira
Agetraf s.a.r.l. - SDV
Yves Debiesme
Agetraf s.a.r.l. - SDV
Hervé Diakiese
Avocat à la Cour
Papy Djuma Bilali
Cabinet Masamba
David Guarnieri
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Amisi Herady
ANAPI
Sandra Kabuya
Cabinet Mwaka & 
Associates
Robert Katambu
Cabinet Mwaka & 
Associates
Pierre Kazadi Tshibanda
Cabinet Masamba

Arly Khuty
Francis Lugunda Lubamba
Cabinet Lugunda Lubamba
Angèle Mabondo Ngoyi
Cabinet Masamba
Nkusu Makengo
Cabinet Masamba
Babala Mangala
GTS Express
Roger Masamba Makela
Avocat Doyen de Faculté
Jean Paul Matanga
Cabinet Mwaka & 
Associates
Paulin Mbalanda
MBM Conseil
Didier Mopiti
MBM Conseil
Louman Mpoy
Cabinet Mpoy - Louman & 
Associés
Jean Bosco Mwaka
Cabinet Mwaka & 
Associates
Victorine Bibiche Nsimba 
Kilembe
Barreau de Kinshasa/
Matete
Société Nationale 
d’Electricité (SNEL)
Christie Madudu Sulubika
Cabinet G.B. Moka Ngolo & 
Associés
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Marius Tshiey-A-Tshiey
Cabinet Mbaki et Associés
Toto Wa Kinkela
Cabinet Toto

جمهورية الكونغو
Prosper Bizitou
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
David Bourion
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Mohammad Daoudou
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Jean-Philippe Esseau
Cabinet Esseau
Mathias Essereke
Cabinet d’Avocats Claude 
Coelho
Ludovic Désiré Essou
Cabinet Essou
Philippe Fouda Fouda
BEAC
Etude de Maitres Séraphin 
Mcakosso-Douta et 
Norbert M’Foutou
Henriette Lucie Arlette Galiba
Office Notarial Me Galiba
Caroline Idrissou-Belingar
BEAC
Sylvert Bérenger Kymbassa 
Boussi
Etude Maitre Béatrice 
Dianzolo, Huissier de 
Justice

François Lavanant
SDV
Emmanuel Le Bras
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Bruno Ossebi
Cabinet Essou
Chimène Prisca Nina Pongui
Etude de Me Chimène 
Prisca Nina Pongui
Roberto Prota
SDV

كوستاريكا
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Alejandro Antillon
Pacheco Coto
Carlos Barrantes
PricewaterhouseCoopers
Alejandro Bettoni Traube
Doninelli & Doninelli 
- Asesores Jurídicos 
Asociados
Caroline Bono
PricewaterhouseCoopers
Eduardo Calderón-Odio
BLP Abogados
Gastón Certad
Batalla & Asociados
Silvia Chacon
Alfredo Fournier & 
Asociados
María Fernanda Chavarría B
Cordero & Cordero 
Abogados
Daniel Chaves
CINDE
Ricardo Cordero B.
Cordero & Cordero 
Abogados
Daniel De la Garza
JD CANO
Melania Dittel
Arias & Muñoz
Anamari Echeverría
Parque Empresarial Forum
Alejandro Fernández de 
Castro
PricewaterhouseCoopers
Octavio Fournier
Alfredo Fournier & 
Asociados
Neftali Garro
BLP Abogados
Andrés Gómez
PricewaterhouseCoopers
Andrea González-Rojas
BLP Abogados
Jorge Guzmán
LEX Counsel
María del Mar Herrera
BLP Abogados
Randall Zamora Hidalgo
Costa Rica ABC
Roberto Leiva
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Vicente Lines
Arias & Muñoz

Andrés López
BLP Abogados
Ivannia Méndez Rodríguez
Oller Abogados
Jorge Montenegro
SCGMT Arquitectura y 
Diseño
Eduardo Montoya Solano
Superintendencia General 
de Entidades Financieras
Cecilia Naranjo
LEX Counsel
Pedro Oller
Oller Abogados
Ramón Ortega
PricewaterhouseCoopers
Marianne Pál - Hegedüs
Aguilar Castillo Love
Andrea Paniagua
PricewaterhouseCoopers
Felix Pecou Johnson
Japdeva Caribbean Port 
Authority
Laura Perez
CINDE
Julio Pinedo
PricewaterhouseCoopers
Monica Romero
PricewaterhouseCoopers
Miguel Ruiz Herrera
LEX Counsel
Andrea Saenz
Aguilar Castillo Love
Mauricio Salas
BLP Abogados
Jose Luis Salinas
SCGMT Arquitectura y 
Diseño
Walter Anderson Salomons
Japdeva Caribbean Port 
Authority
Ana Victoria Sandoval
JD CANO
Juan Tejada
PricewaterhouseCoopers
Natalia Van der Laat
BLP Abogados
Marianela Vargas
PricewaterhouseCoopers
Sebastián Wong
JD CANO
Rodrigo Zapata
LEX Counsel
Jafet Zúñiga Salas
Superintendencia General 
de Entidades Financieras

كوت ديفوار
Any Ray & Partners
César Asman
Cabinet N’Goan, Asman & 
Associés
Joachim Bile-Aka
Bnetd
Jonathan Darboux
BCEAO
Fatimatou Zahra Diop
BCEAO
Dorothée K. Dreesen
Etude Maitre Dreesen
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Bertrand Fleury
SDV - SAGA
Jean Claude Gnamien
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Hermann Gnango
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Seyanne Groga
Cabinet Jean-François 
Chauveau
Guillaume Koffi
Conseil National De 
L’Ordre des Architectes
Herman Kouao
Evelyne M’Bassidgé
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Adeline Messou
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Georges N’Goan
Cabinet N’Goan, Asman & 
Associés
Patricia N’guessan
Cabinet Jean-François 
Chauveau
Jacques Otro
Conseil National De 
L’Ordre des Architectes
Athanase Raux
Cabinet Raux, Amien & 
Associés
Serge Roux
Etude Maitre Roux
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Fousséni Traoré
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Nadia Vanie
Cabinet N’Goan, Asman & 
Associés
Abbé Yao
SCPA Dogué-Abbé Yao & 
Associés

كرواتيا
Boris Andrejas
Babi & Partners
Ivo Bijelić
PricewaterhouseCoopers
Natko Bilić
Studio lhd
Andrej Bolfek
Leko & Partners
Marko Borsky
Divjak, Topic & 
Bahtijarevic
Marijana Božić
DTB
Belinda Čačić
Čai & Partners
Jasmina Crnalić
CMS Zagreb
Stefanija Čukman
Juri Law Offices
Martina Čulap
Leko & Partners
Gordana Delić
Transadria

Saša Divjak
Divjak, Topic & 
Bahtijarevic
Amela Dizdarević
Sihtar Attorneys at Law
Ivana Dominković
CMS Zagreb
Ivan Dušić
Vukmir Law Office
Hrvoje Filipović
Law Offices Nogolica
Tamiko Rochelle Franklin
Legal Consultant
Bojan Fras
Zuric & Partners
Ivan Gjurgjan
Porobija & Porobija Law 
Firm
Kresimir Golubić
Lidija Hanžek
HROK
HEP Distribution System 
Operator Ltd.
Anita Heršak Klobučarević
Porobija & Porobija Law 
Firm
Jana Hitrec
Čai & Partners
Branimir Iveković
Ivekovi & Vidan
Irina Jelčić
Blake, Cassels & Graydon, 
member of Lex Mundi
Marijana Jelić
Law Office Jelic
Sanja Jurković
PricewaterhouseCoopers
Mirna Kette
PricewaterhouseCoopers
Margita Kiš-Kapetanović
Porobija & Porobija Law 
Firm
Miroslav Leko
Leko & Partners
Krešimir Ljubić
Leko & Partners
Marko Lovirić
Divjak, Topic & 
Bahtijarevic
Miroljub Mačešić
Maeši & Partners, 
Odvjetnicko drustvo
Josip Marohnić
Divjak, Topic & 
Bahtijarevic
Tin Matić
Tin Mati Law Office
Andrej Matijevich
Matijevich Law Office
Iain McGuire
PricewaterhouseCoopers
Martina Mladina Kavurić
Mami Reberski & Partners
Ivana Mucić
CMS Zagreb
Ljiljana Nogolica
Geoleges d. o. o.
Zvonko Nogolica
Law Offices Nogolica

Marija Petrović
Divjak, Topic & 
Bahtijarevic
Sanja Porobija
Porobija & Porobija Law 
Firm
Tihana Posavec
Divjak, Topic & 
Bahtijarevic
Marko Praljak
Divjak, Topic & 
Bahtijarevic
Ronald Pusić
PricewaterhouseCoopers
Gordan Rotkvić
PricewaterhouseCoopers
Djuro Sessa
County Court in Zagreb
Ana Sihtar
Sihtar Attorneys at Law
Manuela Špoljarić
Leko & Partners
Mario Stefanić
Transadria
Goran Šverko
Law Offices Nogolica
Luka Tadić-Čolić
Babi & Partners
Zoran Tasić
CMS Zagreb
Iva Tokić
Porobija & Porobija Law 
Firm
Hrvoje Vidan
Ivekovic and Vidan
Arn Willems
CB Richard Ellis d.o.o.

اجلمهورية التشيكية
Allen & Overy, Praha 
Advokátní kancelá
Tomas Babacek
Ambruz & Dark 
advokáti, v.o.s. 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Libor Basl
Baker & McKenzie
Martin Bohuslav
Ambruz & Dark 
advokáti, v.o.s. 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Stephen B. Booth
PricewaterhouseCoopers
Jiří Černý
Peterka & Partners
Matěj Daněk
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Svatava Dokoupilova
Czech Office for 
Surveying, Mapping and 
Cadastre
Jitka Ernestova
Peterka & Partners
Kristýna Fišerová
Peterka & Partners
Jakub Hajek
Ambruz & Dark 
advokáti, v.o.s. 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services

Michal Hanko
Bubnik, Myslil & Partners
Jarmila Hanzalova
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Vlastimil Hokr 
BDO Prima Audit s.r.o. 
Vít Horáček
Glatzová and Co. Law 
Offices
Hana Hrbacova
Ambruz & Dark 
advokáti, v.o.s. 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Iva Hromková
Glatzová and Co. Law 
Offices
Ludvik Juřička
Ambruz & Dark 
advokáti, v.o.s. 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Robert Jurka
BDO Prima Audit s.r.o. 
Jiri Klimicek
Squire, Sanders & Dempsey, 
v.o.s. advokát kancelá
Miroslav Kocman
Iccrue s.r.o.
Adela Krbcová
Peterka & Partners
Petr Kucera
CCB - Czech Banking 
Credit Bureau
Lenka Mrazova
PricewaterhouseCoopers
David Musil
PricewaterhouseCoopers
Jarmila Musilova
National Bank
Stanislav Myslil
Cermak Horejs Myslil a 
spol.
Jörg Nürnberger
DLA Piper
Athanassios Pantazopoulos
IKRP Rokas & Partners and 
Dr. A. Pantazopoulos
Marketa Penazova
Ambruz & Dark 
advokáti, v.o.s. 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Jan Petřík
Brzobohatý Brož & Honsa, 
v.o.s.
Kristýna Pohlová
Glatzová and Co. Law 
Offices
Pavla Přikrylová
Peterka & Partners
Jan Procházka
Ambruz & Dark 
advokáti, v.o.s. 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Nataša Randlová
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Tomas Richter
Clifford Chance LLP/ 
Institute of Economic 
Studies, Faculty of 

Social Sciences, Charles 
University
Zdenek Rosicky
Squire, Sanders & Dempsey, 
v.o.s. advokát kancelá
Leona Sevcikova
Panalpina s.r.o.
Robert Sgariboldi
Panalpina s.r.o.
Dana Sládečková
National Bank
Marie Strachotová
Peterka & Partners
Miroslav Tichý
DLA Piper
Růžena Trojánková
Linklaters
Klára Valentová
Ambruz & Dark 
advokáti, v.o.s. 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Ludìk Vrána
Linklaters
Markéta Zachová
Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Veronika Žaloudková
Iccrue s.r.o.

الدامنرك
Elsebeth Aaes-Jørgensen
Norrbom Vinding, member 
of Ius Laboris
Christine Lægteskov Aon
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Peter Bang
Steffen Bang-Olsen
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Thomas Bech Olsen
Panalpina World 
Transport N.V.
Christel Berning
PricewaterhouseCoopers
Jonas Bøgelund
Gorrissen Federspiel 
Kierkegaard
Ole Borch
Bech-Bruun Law Firm
Thomas Booker
ACCURA 
Advokataktieselskab
Christian Bredtoft Guldmann
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Mogens Ebeling
Jonas Bruun
Eivind Einersen
Philip & Partnere
Henrik Faust Pedersen
PricewaterhouseCoopers
Lars Fogh
ACCURA 
Advokataktieselskab
Alice Folker
Gorrissen Federspiel 
Kierkegaard
Arne Gehring
PricewaterhouseCoopers
Jens Hjortskov
Philip & Partnere
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Heidi Hoelgaard
Experian Northern Europe
Jens Steen Jensen
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Jeppe Jørgensen
Bech-Bruun Law Firm
Ann Kell
PricewaterhouseCoopers
Aage Krogh
Magnusson
Christine Larsen
Susanne Schjølin Larsen
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Lars Lindencrone
Bech-Bruun Law Firm
Andreas Nielsen
Jonas Bruun
Tim Nielsen
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Betri Pihl Schultze
PricewaterhouseCoopers
Soren Plomgaard
Jonas Bruun
Louise Krarup Simonsen
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Niels Bang Sørensen
Gorrissen Federspiel 
Kierkegaard
Jesper Trommer Volf
ACCURA 
Advokataktieselskab
Knud Villemoes Hansen
National Survey and 
Cadastre - Denmark/Kort 
& Matrikelstyrelsen
Anders Worsøe
Magnusson

جيبوتي
Rahma Abdi Abdillahi
Banque Centrale
Wabat Daoud
Avocat à la Cour
Bruno Détroyat
Ibrahim Hamadou Hassan
Ibrahim Mohamed Omar
Cabinet CECA
Oubah Mohamed Omar
Société Maritime L. Savon 
& Ries
Aicha Youssouf
Cabinet CECA

دومينيكا
Eddie Beaupierre
Element Agencies
Alix Boyd-Knights
Kathy Buffong
Attorney General’s 
Chambers
Gerald D. Burton
Gerald D. Burton’s 
Chambers
Development and Planning 
Division
Gina Dyer
Dyer & Dyer

Marvlyn Estrado
KPB Chartered 
Accountants
Kerry George
C I S Enterprises Ltd.
F. Adler Hamlet
Realco Company Limited
Foued Issa
Issa Trading Ltd.
Alick C. Lawrence
Lawrence Alick C. 
Chambers
Severin McKenzie
McKenzie Architectural & 
Construction Services Inc.
Richard Peterkin
PricewaterhouseCoopers
Joan K.R. Prevost
Prevost & Roberts
J. Gildon Richards
J. Gildon Richards
Mark Riddle
DOMLEC
Eugene G. Royer
Eugene G. Royer Chartered 
Architect
Linda Singletary
C I S Enterprises Ltd.
Jason Timothy
DOMLEC
Ossie Walsh
Supreme Court/ Registry
Reginald Winston
Supreme Court/ Registry

اجلمهورية الدومينيكية
Carla Alsina
Biaggi & Messina
Hilda Patricia Polanco 
Morales
Sánchez Raful Sicard & 
Polanco
Mario Ariza
Headrick Rizik Alvarez & 
Fernández
Caroline Bono
PricewaterhouseCoopers
Ana Isabel Caceres
Troncoso y Caceres
Juan Manuel Caceres
Troncoso y Caceres
Giselle Castillo
Superintendencia de 
Bancos
Leandro Corral
Estrella & Tupete
José Cruz Campillo
Jiménez Cruz Peña
Sarah de León
Headrick Rizik Alvarez & 
Fernández
Rosa Díaz
Jiménez Cruz Peña
Rafael Dickson Morales
MG&A Medina Garnes & 
Asociados Abogados
Edward Fernandez
Biaggi & Messina
Alejandro Fernández de 
Castro
PricewaterhouseCoopers

Mary Fernández Rodríguez
Headrick Rizik Alvarez & 
Fernández
Gloria Gasso
Headrick Rizik Alvarez & 
Fernández
Pablo Gonzalez Tapia
Biaggi & Messina
Fabio Guzmán-Ariza
Guzmán Ariza
Mónika Infante
Saxum Legal
Philippe Lescuras
Panalpina
Xavier Marra Martínez
Dhimes & Marra
Fernando Marranzini
Headrick Rizik Alvarez & 
Fernández
Carlos Marte
Panalpina
Patricia Media Coste
Headrick Rizik Alvarez & 
Fernández
Fabiola Medina
MG&A Medina Garnes & 
Asociados Abogados
Ramón Ortega
PricewaterhouseCoopers
Andrea Paniagua
PricewaterhouseCoopers
Valeria Pérez Modena
Jiménez Cruz Peña
Carolina Pichardo
Biaggi & Messina
Edward Piña
Biaggi & Messina
Rafael Piña
Headrick Rizik Alvarez & 
Fernández
Julio Pinedo
PricewaterhouseCoopers
Sabrina Angulo Pucheu
Sánchez Raful Sicard & 
Polanco
Maria Portes
Castillo y Castillo
Sóstenes Rodriguez Segura
Russin, Vecchi and Heredia 
Bonetti
Wilferdo Senior
Consultant
Maricell Silvestre Rodriguez
Jiménez Cruz Peña
Juan Tejada
PricewaterhouseCoopers
Vilma Veras Terrero
Jiménez Cruz Peña
TransUnion
Guiraldis Velásquez Ramos
Dhimes & Marra
Vilma Veras Terrero
Jiménez Cruz Peña
Patricia Villar
Panalpina

إكوادور
Pablo Aguirre
PricewaterhouseCoopers
Christof Baer
PricewaterhouseCoopers

Hernán Batallas-Gómez
Falconi Puig Abogados
Xavier Bravo Ruales
Superintendencia de 
Bancos y Seguros
Diego Cabezas-Klaere
Ortega Moreira & Ortega 
Trujillo
Silvana Coka G.
Geotransport S.A.
Fernando Coral
Panalpina
Lucía Cordero Ledergerber
Falconi Puig Abogados
Fernando Del Pozo Contreras
Gallegos, Valarezo & 
Neira
Gonzalo Diez P.
Gonzalo Diez
Miguel Falconi-Puig
Falconi Puig Abogados
Jorge Eduardo Fernández 
Perdomo
Acredita Buró de 
información crediticia S.A
Juan Carlos Gallegos Happle
Gallegos, Valarezo & 
Neira
Leopoldo González R.
Paz Horowitz
Francisco Grijalva M.
Ius & Law
Iván A. Intriago
Ius & Law
Maggio Irigoyen V.
API
Vanessa Izquierdo D.
Bustamante & Bustamante
Alvaro Jarrín
Superintendencia de 
Bancos y Seguros
Juan Manuel Marchán
Pérez, Bustamante y Ponce, 
member of Lex Mundi
Christian Morales
Panalpina
Francisco Javier Naranjo 
Grijalva
Paz Horowitz
Priscilla Ortega
Arízaga & Co. Abogados
Pablo Padilla Muirragui
Ecuador Cargo System
Jorge Paz Durini
Paz Horowitz
Bruno Pineda-Cordero
Pérez, Bustamante y Ponce, 
member of Lex Mundi
Xavier Amador Pino
Estudio Juridico Amador
Daniel Pino Arroba
Coronel y Pérez
Jorge Pizarro Páez
Bustamante & Bustamante
Patricia Ponce Arteta
Bustamante & Bustamante
Sandra Reed
Pérez, Bustamante y Ponce, 
member of Lex Mundi
Gustavo Romero
Romero Arteta Ponce

Myriam Dolores Rosales 
Garcés
Superintendencia de 
Bancos y Seguros
Veronica Sofia Ruales Díaz
Bustamante & Bustamante
Montserrate Sánchez
Coronel y Pérez
Pablo F. Sarzosa J.
API Ecuador
Superintendencia de 
Compañias
César Vélez Calderón
Covelcal

مصر
Abdel Aal Aly
Afifi World Transport
Naguib Abadir
Nacita Corporation
Walid Abbas
Advanced Group
Girgis Abd El-Shahid
Sarwat A. Shahid Law Firm
Sara Abdel Gabbar
Trowers & Hamlins
Ahmed Abdel Warith
AAW Consulting Engineers
Ramez Mounir Abdel-Nour
Karim Adel Law Office
Mohamed Abo -Shady
Modern Agricultural Est.
Ahmed Abou Ali
Hassouna & Abou Ali
Gamal Abou Ali
Hassouna & Abou Ali
Nermine Abulata
Ministry of Trade & 
Industry
Ghada Adel
PricewaterhouseCoopers
Hazem Ahmed
Hassouna & Abou Ali
Mahmoud Ahmed Bassiem
Ashraf El Al Arabi
Ministry of Finance
Abd El Wahab Aly Ibrahim
Abd El Wahab Sons
Tim Armsby
Trowers & Hamlins
Amr Mohamed Mahmoud 
Atta
Karim Adel Law Office
Adel Awadalla
S.S.I.B.
Ziad Bahaa El Dian
General Authority for 
Investment and Free Zones
Louis Bishara
BTM
Ibrahim Hassan Dakr
Karim Adel Law Office
Hussein Mahmoud Gaafar El 
Gebaly
Ministry of Housing, 
Utilities, and Urban 
Development
Mohamed EL Gindy
Waad Trade & 
Development Co.
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Mohamed El Homosany
Ministry of Justice
Mohamed Refaat El Houshy
The Egyptian Credit 
Bureau "I-Score"
Amr El Monayer
Ministry of Finance
Hasan El Shafiey
Nadoury Nahas Law offices
Karim Elhelaly
PricewaterhouseCoopers
Ashraf Elibrachy
Ibrachy Law Firm
Mohamed El-Labboudy
Nadoury Nahas Law offices
Hassan Fahmy
Ministry of Investment
Heba Foaad
PricewaterhouseCoopers
Ashraf Gamal El-Din
Egyptian Institute of 
Directors
Yaser Gamaluddin Hamam
The Egyptian Law Firm
Ahmed Gawish
Ministry of Transport
Hend Abdel Ghany
Mena Associates, 
member of Amereller 
Rechtsanwälte
Karim Adel Kamel Ghobrial
Karim Adel Law Office
Zeinab Saieed Gohar
Central Bank
Rimon Hakim
Sarwat Group for Export 
and Import
Emad Hassan
Ministry of State 
for Administrative 
Development
Omneia Helmy
The Egyptian Center for 
Economic Studies
Lobna Mohamed Hilal
Central Bank
Mamdoh Farghli Kassem
The Egyptian Law Firm
Sherif Mansour
PricewaterhouseCoopers
Nouran Mohamed
PricewaterhouseCoopers
Mohamed Mohamed
Private Practice
Mostafa Mostafa
Al Kamel Law Office
Ashraf Nadoury
Nadoury Nahas Law offices
Mariama Sabet
Mohamed Serry
Serry Law Office
Wael Shaker
Island Group
Safwat Sobhy
PricewaterhouseCoopers
South Cairo Electricity 
Distribution Company
Cath Welch
PricewaterhouseCoopers

Eman Zakaria
Ministry of Manpower & 
Migration
Mona Zobaa
Ministry of Investment

السلفادور
Carlos Roberto Alfaro
PricewaterhouseCoopers
Ana Margoth Arévalo
Superintendencia del 
Sistema Financiero
Francisco Armando Arias 
Rivera
Arias & Muñoz
Irene Arrieta de Díaz Nuila
Arrieta Bustamante
Francisco José Barrientos
Aguilar Castillo Love
Caroline Bono
PricewaterhouseCoopers
Diana Castro
Lexincorp
Ricardo Cevallos
Consortium Centro 
América Abogados
Walter Chávez Velasco
Gold Service / MSI
David Claros
Garcia & Bodan
Geraldo Cruz
Garcia & Bodan
Karla de Martínez
Arrieta Bustamante
Mayra de Morán
Presidential Program "El 
Salvador Eficiente"
Maria Marta Delgado
Arias & Muñoz
Alejandro Fernández de 
Castro
PricewaterhouseCoopers
Roberta Gallardo de 
Cromeyer
Arias & Muñoz
Ernesto Hempe
PricewaterhouseCoopers
Carlos Henriquez
Gold Service / MSI
Juan Carlos Herrera
Arias & Muñoz
Thelma Dinora Lizama de 
Osorio
Superintendencia del 
Sistema Financiero
Karla Martinez
Arrieta Bustamante
Daniel Martinez
Garcia & Bodan
Luis Medina
Rusconi, Valdez, Medina & 
Asociados
Astrud María Meléndez
Asociación Protectora de 
Créditos de El Salvador 
(PROCREDITO)
José Walter Meléndez
Customs
Mauricio Melhado
Gold Service / MSI
Camilo Mena
Gold Service / MSI

Antonio R. Mendez Llort
Romero Pineda & 
Asociados, member of Lex 
Mundi and Terra Lex
Miriam Eleana Mixco Reyna
Gold Service / MSI
Jocelyn Mónico
Aguilar Castillo Love
Ramón Ortega
PricewaterhouseCoopers
Andrea Paniagua
PricewaterhouseCoopers
Carlos Pastrana
Julio Pinedo
PricewaterhouseCoopers
Francisco Eduardo Portillo
CEPA
Ana Patricia Portillo Reyes
Guandique Segovia 
Quintanilla
Flor de Maria Rodriguez
Arias & Muñoz
Kelly Romero
Rusconi, Valdez, Medina & 
Asociados
Adonay Rosales
PricewaterhouseCoopers
Oscar Samour
Consortium Centro 
América Abogados
Juan Tejada
PricewaterhouseCoopers
Manuel Telles Suvillaga
Lexincorp
Mauricio Antonio Urrutia
Superintendencia del 
Sistema Financiero
Julio Valdés
Arias & Muñoz
Juan Vásquez
Gold Service / MSI

غينيا االستوائية
Leoncio-Mitogo Edjang Avoro
Attorney-at-Law
Philippe Fouda Fouda
BEAC
Caroline Idrissou-Belingar
BEAC
Sébastien Lechêne
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Franck Mamelin
Panalpina Transportes 
Mundiales S.A.R.L.
Ponciano Mbomio Nvo
Gabinete Juridico
François Münzer
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers

إريتريا
Rahel Abera
Berhane Gila-Michael 
Law Firm
Berhane Gila-Michael
Berhane Gila-Michael 
Law Firm

Senai W. Andemariam
University of Asmara
Kebreab Habte Michael
Michael Joseph
Ernst & Young
Tekeste Mesghenna
MTD Enterprises PLC

إستونيا
Anne Adamson
Sorainen Law Offices
Angela Agur
MAQS Law Firm
Mike Ahern
PricewaterhouseCoopers
Katrin Altmets
Sorainen Law Offices
Jane Eespõld
Sorainen Law Offices
Silja Elunurm
Glikman & Partners
Diana Freivald
Ministry of Justice
Cameron Greaves
PricewaterhouseCoopers
Pirkko-Liis Harkmaa
Lepik & Luhaäär LAWIN
Triinu Hiob
Lepik & Luhaäär LAWIN
Andres Juss
Estonian Land Board
Aidi Kallavus
KPMG AS
Gerli Kilusk
Lepik & Luhaäär LAWIN
Risto Koovit
Corvus Grupp Transport
Ermo Kosk
Lepik & Luhaäär LAWIN
Tanja Kriisa
PricewaterhouseCoopers
Mikk Läänemets
Law Office Tark & Co.
Liina Lins
Lepik & Luhaäär LAWIN
Karin Madisson
Sorainen Law Offices
Olger Marjak
Law Office Tark & Co.
Marko Mehilane
Lepik & Luhaäär LAWIN
Veiko Meos
Krediidiinfo A.S.
Jaanus Mody
Luiga Mody Hääl Borenius
Margus Mugu
Luiga Mody Hääl Borenius
Kaspar Noor
MAQS Law Firm
Arne Ots
Raidla & Partners
Kirsti Pent
Law Office Tark & Co.
Daniel Polawski
Paul Varul
Kristiina Puuste
KPMG AS
Ants Ratas
CF & S AS

Heidi Rätsep
Centre of Registers and 
Information system
Martin Simovart
Lepik & Luhaäär LAWIN
Monika Tamm
Lepik & Luhaäär LAWIN
Marjaa Teder
Luiga Mody Hääl Borenius
Tanel Tikan
Lepik & Luhaäär LAWIN
Villi Tõntson
PricewaterhouseCoopers
Veikko Toomere
MAQS Law Firm
Karolina Ullman
MAQS Law Firm
Neve Uudelt
Raidla & Partners
Toomas Vaher
Raidla & Partners
Paul Varul
Paul Varul
Urmas Veinberg
MAQS Law Firm
Andres Vinkel
Hansa Law Offices
Vesse Võhma
Joel Zernask
KPMG AS

إثيوبيا
Nethanet Alemu
Daniel Alemu
Attorney-at-Law
Ato Wondimeneh Asrat
National Bank
Bekure Assefa
Bekure Assefa Law Office
Yonas Kidane Demiyesus
Dashen Bank S.C.
Shimelise Eshete
MIDROC Construction PLC
Teshome G.M. Bokan
TGMB Law Office
Nega Getahun
City Administration of 
Addis Ababa
Berhane Ghebray
Berhane Ghebray & 
Associates
Yosef Kebede
Dashen Bank S.C.
Emebet Ketema
Tadesse Kiros
Tadesse, Getachew & Abate 
Law Office
Taddesse Lencho
Addis Ababa University
Molla Mengistu
Addis Ababa University
Fikremarkos Merso
Addis Ababa University
Woldegabriel Naizghi
Richards & Co.
Getahun Nana
National Bank
Mehari Redae
Addis Ababa University
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Abiot Seleshi
National Bank
Seyoum Yonhannes Tesfy
Addis Ababa University
Mekbib Tsegaw
Attorney-at-Law
Aklilu Wolde Amanuel
Aklilu Woldemariam
Ethiopian Investment 
Agency

فيجي
David Aidney
Williams & Gosling Ltd.
Eddielin Almonte
PricewaterhouseCoopers
John Apted
Munro Leys Notaries 
Public
Nehla Basawaiya
Munro Leys Notaries 
Public
William Wylie Clarke
Howards Lawyers
Jamnadas Dilip
Jamnadas and Associates
Delores Elliott
Databureau, Baycorp 
Advantage
Isireli Fa
The Fiji Law Society / FA 
& Company Barristers & 
Solicitors
Anthea S. Fong
Crompton Solicitors
Freddy Fonmoa
Williams & Gosling Ltd.
Jerome Kado
PricewaterhouseCoopers
Sashi Lochan
Titles Office
Litiana Morris
Howards Lawyers
Richard Naidu
Munro Leys Notaries 
Public
Ramesh Prakash
Mishra Prakash & 
Associates
Ramesh Prasad Lal
Carpenters Shipping
Colin Radford
LHM, Larsen Holtom 
Maybin & company limited, 
Architec, Engineers & 
interior designers
Abhi Ram
Companies Registrar
Roneel Ram
FEA (Fiji Electricity 
Authority)
Ana Rasovo
Howards Lawyers
Jenny Seeto
PricewaterhouseCoopers
Varun Shandil
Munro Leys Notaries 
Public
Shelvin Singh
Richards & Co.
Narotam Solanki
PricewaterhouseCoopers

Moto Solvalu
Williams & Gosling Ltd.
Mark Swamy
LHM, Larsen Holtom 
Maybin & company limited, 
Architec, Engineers & 
interior designers
Jay Udit
High Court
Chirk Yam
PricewaterhouseCoopers
Eddie Yuen
Williams & Gosling Ltd.

فنلندا
Sakari Aalto
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Ville Ahtola
Castrén & Snellman 
Attorneys Ltd.
Manne Airaksinen
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Claudio Busi
Castrén & Snellman 
Attorneys Ltd.
Mikko Eerola
Waselius & Wist
Tiina Hakri
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Johanna Haltia-Tapio
Hannes Snellman, 
Attorneys-at-Law Ltd.
Tuija Hartikainen
PricewaterhouseCoopers
Olav Hermanson
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Jani Hovila
Hannes Snellman, 
Attorneys-at-Law Ltd.
Pekka Jaatinen
Castrén & Snellman 
Attorneys Ltd.
Juuso Jokela
Suomen Asiakastieto Oy - 
Finska
Milla Kokko-Lehtinen
PricewaterhouseCoopers
Elina Kumpulainen
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Risto Löf
PricewaterhouseCoopers
Tuomas Lukkarinen
National Land Survey
Lasse Luukkainen
Castrén & Snellman 
Attorneys Ltd.
Jyrki Mustonen
Hedman Osborne Clarke
Eva Nordman-Rajaharju
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Ilona Paakkala
PricewaterhouseCoopers
Mikko Peltoniemi
Waselius & Wist

Merja Raunio
PricewaterhouseCoopers
Mikko Reinikainen
PricewaterhouseCoopers
Tatu Simula
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Sini Soini
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Timo Tammelin
Mega Trend Nordica Oy
Sanna Väänänen
PricewaterhouseCoopers
Helena Viita
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Gunnar Westerlund
Bufete Facio & Cañas, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Kai Wist
PricewaterhouseCoopers

فرنسا
Allen & Overy LLP
APL
Faiza Alleg
Vaughan Avocats
Christophe Asselineau
Simmons & Simmons
Bertrand Barrier
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Christopher Baker
Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom LLP/
Fauvet La Giraudière & 
Associés
Roger J. Benrubi
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Franck Buffand
Lamy Lexel
Arnaud Chastel
Frédérique Chifflot Bourgeois
Lawyer at the Bar of Paris
Francis Collins
Landwell & Associés - 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Luis Comas
Pricewaterhouse Coopers 
Legal Services
Confédération 
Française du Commerce 
Interentreprises (CGI)
Christian Courivaud
SCP Courivaud - Morange 
- Volniac
Ann Creelman
Vatier & Associés
Isabelle Didier
Vaughan Avocats
Electricité de France
Stephanie Ernould
Benoit Fauvelet
Banque de France

Christine Fortune
Sylvie Ghesquiere
Banque de France
Raymond Gianno
Affina Legal
Florence Grillier
Cabinet TAJ
Sabrina Henocq
Delsol & Associés
Cécile Jaouën
Simmons & Simmons
Marc Jobert
Jobert & Associés
Renaud Jouffroy
Jennifer Juvénal
Landwell & Associés
Daniel Arthur Laprès
Cabinet d’Avocats
Benoît Le Bars
Landwell & Associés - 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Anne-Marie Moulin
Banque de France
Panalpina
Michele Pennings
Landwell & Associés - 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Laure Poindessault-Bernard
Jacques Pourciel
Paris Notaire
Emmanuel Raingeard
Bernard Reynis
Frédéric Roussel
Fontaine, Roussel & 
Associés
Hugues Roux
Banque de France
Rizwan A Siddique
G - Tecc
Isabelle Smith Monnerville
Vaughan Avocats
Caroline Stéphane
Delsol & Associés
Bruno Thomas
Landwell & Associés - 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Marcia Winitzer
Marcia J. Winitzer
Philippe Xavier-Bender
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Roger J. Benrubi
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP  

غابون
Eyang Abessolo Nauby
Controleur des Impots
Charles Adenet
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Y.A. Adetona
Cabinet Fidexce
Marcellin Massila 
Akendengue
SEEG, Societe d’Energie et 
d’Eau du Gabon

Stephanie Angue Boussougou
Inspecteur Central des 
Impots
Gianni Ardizzone
Panalpina
Marie Carmel Ketty 
Ayimambenwe
Banque Internationale 
pour le Commerce et 
l’Industrie
Claude Barone
Henri Bernhardt
GETMA
Agnese Biye Ngou
Huissier de Justice
Jean Delahaye
Bollore
Léopold Effah
Etude Mekam’Ne & Effah 
Avocats Associés
Steeve Romuald Engandza 
Loussou
Ministere de l’Economie 
des Finances, du Budget et 
de la Privatisation
Philippe Fouda Fouda
BEAC
Anne Gey Bekale
Notary
Caroline Idrissou-Belingar
BEAC
Jacques Lebama
Ministere de la Justice, 
Garde des Sceaux
Athanase Ndoye Loury
Syndic Judiciaire
Orphée Yvan Mandji
Agence de Promotions des 
Investissements Privés
Itchola Mano
Avocat
Pélagie Massamba Mouckocko
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Jean-Joel Mebaley
Destiny Executives 
Architects - Agence du 
Bord de Mer
J.R. Lassi Mikala
Avocat à la Cour
Abel Mouloungui
Notary
Aliette Mounguengui 
Magnogunou
Inspecteur Central des 
Impots
Jean Hilaire Moussavou
Fumu Technologie
Haymand Moutsinga
Avocat à la Cour
Steeve Romuald Mve
Publish What You Pay
Reteno N’Diaye Brice
Direction General des 
Impots
Joel Ndong
Service etudes d’urbanisme 
at the Direction Generale 
d’Urbanisme
Ruben Mindonga Ndongo
Cabinet Me Anguiler
Thierry Ngomo
ArchiPro International
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Lubin Ntoutoume
Avocat
Olivier P. N’Zahou
Juriste
Ferdinand Obiang
Ministere de l’Economie 
des Finances, du Budget et 
de la Privatisation
Josette Cadie Olendo
Cabinet Olendo
César Apollinaire Ondo Mve
Cour d’Appel Judiciaire de 
Libreville
Marie-Jose Ongo Mendou
FFA Juridique & Fiscal
Paulette Oyane-Ondo
Attorney-at-Law
Carine Peron
Union Gabonaise de Banque
Laurent Pommera
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Laurette Poulain
TransForm
Christophe A. Relongoué
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Gomes Rene Fidel
Avocat au Barreau 
national du Gabon
Justine Adondjo Reteno
Avocat
Francois Salangros
GEE - Gabonaise d’Etudes 
et d’Expertises Batiment
Laurent Boris Skitt
Agence de Promotions des 
Investissements Privés
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Didier Thoreau

غامبيا
Kelvin Abdallah
PricewaterhouseCoopers
Victoria Andrews
Amie Bensouda & Co.
Gideon Ayi-Owoo
PricewaterhouseCoopers
Momodou M. Bah
Kanifing Municipal 
Council
Awa Bah
Department of State for 
Justice
Alpha Amadou Barry
Deloitte
Amie N.D. Bensouda
Amie Bensouda & Co.
Lamin B.S. Camara
Dandimayo Cambers
Neneh-Cham Cham Chongan
Basangsang Chambers
Emmanuel E. Chime
Chime Chambers
Sulayman B. Chune
Taf Construction
A.N.M Ousainu Darboe
Basangsang Chambers
Ida Denise Drameh
Ida D. Drameh & Associates

Dzidzedze Fiadjoe
PricewaterhouseCoopers
Michel Gaye
Birgitta Hardmark
Maersk Line
Haruna Jaiteh
Office of the Chief Justice
Ousman B. Jallow
Gambia Public 
Procurement Authority
Alhaji Jallow
National Water & 
Electricity Company Ltd.
Abdoulie Jammel
Department of State 
for Trade Industry and 
Employment
Amadou Janneh
National Water & 
Electricity Company Ltd.
Lamin S. Jatta
Deloitte
Zainab Jawara-Alami
Gambia Revenue Authority
Sulayman M. Joof
S.M. Joof Agency
Amie Joof Conteh
Kunni Boy Chambers
Nani Juwara
National Water & 
Electricity Company Ltd.
Ismaila Kah
Development Control Unit 
- Department of Physical 
Planning and Housing
Yusupha Kah
Department of State 
for Trade Industry and 
Employment
Amadou Kebbeh
Gambia Public 
Procurement Authority
George Kwatia
PricewaterhouseCoopers
Thomas Nielsen
Gambia Shipping Agencies
Omar Njie
Law Firm Omar Njie
Pa M. M. N’jie
Trust Bank Ltd
Mary Abdoulie Samba-
Christensen
Legal Practitioner
Jainaba Bah Sambou
Department of State for 
Justice
Ebrima Sambou
Office of the Chief Justice, 
Judiciary of The Gambia
Joseph E. Sarre
Gambia Architectural and 
Planning Consultants
Mama Fatima Singhateh
GT Bank
Hawa Sisay-Sabally
Hawa Sisay-Sabally
Raymond Sock
Lamin Trawally
Maersk Line
Darcy White
PricewaterhouseCoopers

جورجيا
David Abuladze
President of the Union of 
Architects of Georgia
Irakli Adeishvili
Tbilisi City Court, Chamber 
of Civil Cases
Natalia Babakishvili
Mgaloblishvili, Kipiani, 
Dzidziguri (MKD) Law Firm
Niko Bakashvilli
Auditorial Firm Bakashvili 
&  Co.
Giorgi Begiashvili
Begiashvili & Co. Limited 
Law Offices
Revaz Beridze
USAID Business Climate 
Reform
Sandro Bibilashvili
BGI Legal
Bondo Bolkvadze
Chemonics USAID 
contractor
Temur Bolotashvili
USAID Business Climate 
Reform
Suliko Chachava
Cargo Logistics Group
Vazha Chopikashvili
Association for Protection 
of Landowners Rights 
(APLR)
Katie Dolidze
Alliance Group Holding
Tsotne Ebralidze
ARCI Architecture & 
Development
Courtney Fowler
PricewaterhouseCoopers
Mariam Gabunia
Ministry of Economic 
Development
David Giorgadze
Association for Protection 
of Landowners Rights 
(APLR)
Lasha Gogiberidze
BGI Legal
Alexander Gomiashvili
JSC Credit Info Georgia
Mamuka Gordeziani
GTS Trans Logistics
Tamuna Gvaramia
BGI Legal
Irakli Gvilia
Credit Info Georgia
Gia Jandieri
New Economic School - 
Georgia
David Kakabadze
Georgian Legal 
Partnership
Grigol Kakauridze
Ministry of Economic 
Development
Luisa Khitarishvili
Booz Allen Hamilton
Tamaz Khizanishvili
Tbilisi Stock Exchange
Ivan Khokhlov
DLA Piper Gvinadze & 
Partners LP

Maka Khutsishvili
CaucastransExpress
Victor Kipiani
Mgaloblishvili, Kipiani, 
Dzidziguri (MKD) Law Firm
Anastasia Kipiani
PricewaterhouseCoopers
Sergi Kobakhidze
PricewaterhouseCoopers
Aieti Kukava
Alliance Group Holding
Vakhtang Lejhava
David Lelashvili
Chemonics USAID 
contractor
Giorgi Liluashvili
BGI Legal
Jaba Mamulashvili
Richards & Co.
Ekaterine Meskhidze
National Agency of Public 
Registry
Roin Migriauli
Law Office "Migriauli & 
Partners"
Maia Okruashvili
Georgian Legal 
Partnership
Mamuka Papuashvili
ENERGO PRO Georgia
Givi Petriashvili
IFC
Joseph Salukvadze
Tbilisi State University
Manzoor Shah
Globalink Logistics Group
Vakhtang Shevardnadze
Mgaloblishvili, Kipiani, 
Dzidziguri (MKD) Law Firm
Irakli Songulia
Association for Protection 
of Landowners Rights 
(APLR)
Rusa Sreseli
PricewaterhouseCoopers
Anna Tabidze
Mgaloblishvili, Kipiani, 
Dzidziguri (MKD) Law Firm
Matthew Tallarovic
PricewaterhouseCoopers
Giorgi Liluashvili
ENERGO PRO
Giorgi Tavartkiladze
Deloitte
Tamara Tevdoradze
BGI Legal
Maia Tevzadze
USAID Business Climate 
Reform
Vladimer Tsophurashvili
Caucasbusinessaudit Ltd
Aleksandre Tvildiani
Alliance Group Capital
Tato Urjumelashvili
USAID Business Climate 
Reform

أملانيا
Allen & Overy LLP
Florian Amereller
Amereller Rechtsanwälte

Gabriele Apfelbacher
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Kai Bandilla
PricewaterhouseCoopers 
Legal
Sven Bäumler
Vattenfall Europe 
Distribution Hamburg 
GmbH
Henning Berger
White & Case
Astrid Berle
SCHUFA Holding AG
Jennifer Bierly
avocado rechtsanwälte
Thomas Buhl
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Thomas Büssow
PricewaterhouseCoopers
Pia Dorfmueller
PricewaterhouseCoopers
Andreas Eckhardt
PricewaterhouseCoopers 
Legal
Dieter Endres
PricewaterhouseCoopers
Horst Engelhardt
Dr. Engelhardt 
Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft
Sigrun Erber-Faller
Notare Erber-Faller und 
Voran
Hanno Fierdag
Rechtsanwalt Dr. Fierdag
Markus J. Goetzmann
C·B·H Rechtsanwälte
Andrea Gruss
Ashurst
Robert Gutte
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Rüdiger Harms
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Manfred Heinrich
Deutsche Bundesbank
Götz-Sebastian Hök
Dr. Hök Stieglmeier & 
Partner
Andrea Hosenfeld
Ashurst
Kai Christian Jaenecke
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Andre Jahn
Dr. Hök Stieglmeier & 
Partner
Jörg Kraffel
White & Case
Peter Limmer
Notare Dr. Limmer & Dr. 
Friederich
Frank Lohrmann
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Max Lurati
PricewaterhouseCoopers 
Legal
Cornelia Marquardt
Norton Rose
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Susanne Mattern
PricewaterhouseCoopers
Werner Meier
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Dirk Meyer-Claassen
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung Berlin
Werner M. Mues
C·B·H Rechtsanwälte
Eike Najork
C·B·H Rechtsanwälte
Bernd Oberbossel
Dirk Otto
Norton Rose
Daniel Panajotow
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Peter Polke
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Sebastian Prügel
White & Case
Christopher Schauenburg
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Friedrich Tobias Schoene
Hogan & Hartson LLP
Thomas Schulz
Nörr Stiefenhofer Lutz, 
member of Lex Mundi
Hanno Sperlich
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Dirk Stiller
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Dieter Straub
CMS Hasche Sigle
Tobias Taetzner
PricewaterhouseCoopers
Holger Thomas
SJ Berwin LLP
Valentin Todorow
Hogan & Hartson LLP
Christoph Torwegge
PricewaterhouseCoopers 
Legal
Heiko Vogt
Panalpina Welttransport 
GmbH
Annekatrens Werthmann-
Feldhues
PricewaterhouseCoopers 
Legal
Karl-Heinz Wewetzer
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung Berlin
Wilhelm Zeddies
Surveying Authorities - 
AdV c/o LGN

غانا
Kelvin Abdallah
PricewaterhouseCoopers
Seth Adom-Asomaning
Peasah-Boadu & Co.
Seth Agyapong-Mensah
Richards & Co.
Nene Amegatcher
Sam Okudzeto & Associates

Wilfred Kwabena Anim-
Odame
Land Valuation Board
Adwoa S. Asamoah Addo
Richards & Co.
Gideon Ayi-Owoo
PricewaterhouseCoopers
Elsie A. Awadzi
Lawfields Consulting
Emefa Baeta
Laryea, Laryea & Co. P.C.
Ellen Bannerman
Bruce-Lyle Bannerman & 
Thompson
Reginald Bannerman
Bruce-Lyle Bannerman & 
Thompson
Gwendy Bannerman
Richards & Co.
Juliet Boabang
Bentsi-Enchill & Letsa, 
member of Lex Mundi
Abed Buabur
Andah and Andah
Dzidzedze Fiadjoe
PricewaterhouseCoopers
William Edem Fugar
Richards & Co.
John Robert Jenkins
Golden Jubilee Terminal
Rosa Kudoadzi
Bentsi-Enchill & Letsa, 
member of Lex Mundi
George Kwatia
PricewaterhouseCoopers
Kenneth D. Laryea
Laryea, Laryea & Co. P.C.
Woodsworth Odame Larbi
Ministry of Lands, 
Forestry & Mines
Sam Okudzeto
Sam Okudzeto & Associates
Jacob Saah
Richards & Co.
Benjamin Sackar
Bruce-Lyle Bannerman & 
Thompson
Darcy White
PricewaterhouseCoopers

اليونان
George Apostolakos 
Apostolakos Architects
Ioanna Argyraki
Kyriakides Georgopoulos 
& Daniolos Issaias, member 
of SEE Legal
Andreas Bagias
Richards & Co.
Panayotis Bernitsas
M & P Bernitsas Law 
Offices
Alkistis Christofilou
IKRP Rokas & Partners
Sotiris Constantinou
Grant Thorton
Theodora D. Karagiorgou
Law Office T.J. Koutalidis
Eleni Dikonimaki
Teiresias S.A. Interbanking 
Information Systems

Anastasia Dritsa
Kyriakides Georgopoulos 
& Daniolos Issaias, member 
of SEE Legal
Margarita Flerianou
Economou International 
Shipping Agencies
Maira Galani
IKRP Rokas & Partners
Antigoni Gkarla
PricewaterhouseCoopers
Yannis Kelemenis
Richards & Co.
Nicholas Kontizas
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Roula Koumparouli
Kremalis Law Firm, member 
of Ius Laboris
Yannis Kourniotis
M & P Bernitsas Law 
Offices
Dimitrios Kremalis
Kremalis Law Firm, member 
of Ius Laboris
Tom Kyriakopoulos
Richards & Co.
Olga Maria Kyritsi
Kremalis Law Firm, member 
of Ius Laboris
Vassiliki G. Lazarakou
Clayton Utz, member of 
Lex Mundi
Ioanna Lazaridou - 
Elmaloglou
Richards & Co.
Evangelia Martinovits
IKRP Rokas & Partners
John Mazarakos
Elias Paraskevas Attorneys 

Yiannis Mazarakos
Elias Paraskevas Attorneys 

Effie G. Mitsopoulou
Kyriakides Georgopoulos 
& Daniolos Issaias, member 
of SEE Legal
Athanassios Pantazopoulos
IKRP Rokas & Partners and 
Dr. A. Pantazopoulos
Antonios Papadimitropoulos
Roussos & Partners
Athanassia Papantoniou
Richards & Co.
Dimitris E. Paraskevas
Elias Paraskevas Attorneys 

Konstantinos Pistiolis
Elias Paraskevas Attorneys 

Katerina Politi
Kyriakides Georgopoulos 
& Daniolos Issaias, member 
of SEE Legal
Mary Psylla
PricewaterhouseCoopers
Kleanthis Roussos
Roussos & Partners
Alexandros Sakipis
PricewaterhouseCoopers

Ioannis Samios
Kyriakides Georgopoulos 
& Daniolos Issaias, member 
of SEE Legal
Harris Skordakis
PricewaterhouseCoopers 
Business Solutions S.A.
Alexia Stratou
Kremalis Law Firm, member 
of Ius Laboris
Spyridon Tsallas
IKRP Rokas & Partners
Antonios Tsavdaridis
IKRP Rokas & Partners
Christina Vlachtsis
Mariantzela Vlagopoulou
Kremalis Law Firm, member 
of Ius Laboris
Vicky Xourafa
Kyriakides Georgopoulos & 
Daniolos Issaias Law Firm
Freddy Yatracou
PricewaterhouseCoopers
Anna Zaravinou

غرينادا
Robert Branch
Supreme Court
James Bristol 
Henry, Henry & Bristol
Evelyn Cenac
Customs
Zarah Chase
Grenada Electricity 
Services Ltd. 
Anslem DeBourg
Labour Department
Ruggles Ferguson
Ciboney Chambers
Leroy Flavigny
Customs
Cosmus George
Reasonable Services Ltd
Henry Joseph
Accountants & Business 
Services
Kurt LaBarrie
Creative Design
Dickon Mitchell
Grant Joseph & Co., 
member of Lex Mundi
Niel Noel
Henry Hudson - Phillips 
& Co. 
David Sinclair
Sinclair Enterprises 
Limited
Casandra Slocombe
Grenada Electricity 
Services Ltd. 
Trevor St. Bernard
Lewis & Renwick
Phinsley St. Louis
St. Louis Service
Supreme Court/ Registry
Roselyn Wilkinson
Wilkinson, Wilkinson & 
Wilkinson
Daniella Williams
Danny Williams & Co. 

غواتيماال
Rodolfo Alegria Toruno
Beltranena, de la Cerda y 
Chavez
Maria Andrea Rimola Monroy
Cámara Colombiana de la 
Construcción
Pedro Aragón
Aragón & Aragón
Norka Aragón
Mayora & Mayora, S.C.
Ruby María Asturias Castillo
ACZALAW
Alexander Azienstadt
Beltranena, de la Cerda y 
Chavez
María de los Angeles Barillas 
Buchhalter
Saravia & Muñoz
Amaury Barrera
DHV Consultants
Roberto Batres
Carrillo & Asociados
Guillermo Bonillo
Bonilla, Montano, 
Toriello & Barrios
Maria del Pilar Bonillo
Bonilla, Montano, 
Toriello & Barrios
Caroline Bono
PricewaterhouseCoopers
Mario Adolfo Búcaro Flores
Díaz-Durán & Asociados 
Central Law
Agustín Buezo
Arrow Cargo
Eva Cacacho González
Quiñones, Ibargüen & Luján
Rodrigo Callejas Aquino
Carrillo & Asociados
Juan Pablo Carrasco de 
Groote
Díaz-Durán & Asociados 
Central Law
Alfonso Carrillo
Carrillo & Asociados
Francisco José Castillo 
Chacón
Aguilar Castillo Love
Juan Carlos Castillo Chacón
Aguilar Castillo Love
Vanessa Castro Mirón
Mayora & Mayora, S.C.
José Cerezo
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Paola van der Beek de 
Andrino
Cámara Colombiana de la 
Construcción
Karla de Mata
CPS Logistics
Rolando De Paz Barrientos
TransUnion
Estuardo Enrique Echeverria 
Nova
Superintendencia de 
Bancos
FedEx
Alejandro Fernández de 
Castro
PricewaterhouseCoopers
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Walter Figueroa
Cámara Colombiana de la 
Construcción
Rodolfo Fuentes
Protectora de Crèdito 
Comercial
Veronika Sofia Gonzalez Bran
Díaz-Durán & Asociados 
Central Law
Miguel Angel Gualim
DHV Consultants
Bethsy Hernandez
DHV Consultants
Juan Jegerlehner
Saravia & Muñoz
Christian Lanuza
Díaz-Durán & Asociados 
Central Law
Guillermo Lopez-Davis
Bufete Lopez Cordero
Andrés Lowenthal
Mayora & Mayora, S.C.
María Isabel Luján 
Zilbermann
Quiñones, Ibargüen & Luján
Sasha Maldonado
Aguilar Castillo Love
Enrique Maldonado
Ministry of Economy
Marco Antonio Martinez
CPS Logistics
Estuardo Mata Palmieri
Quiñones, Ibargüen & Luján
Edgar Mendoza
PricewaterhouseCoopers
Hugo Menes
Mayora & Mayora, S.C.
Guillermo Montano
Transactel Inc.
Ramón Ortega
PricewaterhouseCoopers
Marco Antonio Palacios
Palacios & Asociados
Andrea Paniagua
PricewaterhouseCoopers
Luis Pellecer
Carrillo & Asociados
Luis Rene Pellecer Lopez
Carrillo & Asociados
Jose Enrique Pensabene
Palacios y Asociados
Rita Pérez
Aragón & Aragón
Manuel Pérez
Carrillo & Asociados
Francisco Pilona
DHV Consultants
Julio Pinedo
PricewaterhouseCoopers
Gloria. E. Polanco
Frutas Tropicales de 
Guatemala, S.A. (FRUTESA)
Andres Porras Castillo
TransUnion
Fernando Quezado Toruño 
Quezada
Bufete Quezada Toruño, 
S.A.
Marco Tulio Reyna
Cámara Colombiana de la 
Construcción

Alfredo Rodríguez Mahuad
Rodriguez, Castellanos, 
Solares & Aguilar, S.C. 
-Consortium legal
Jorge Rolando Barrios
Salvador A. Saravia Castillo
Saravia & Muñoz
Klamcy Solorzano
DHV Consultants
Juan Tejada
PricewaterhouseCoopers
José Augusto Toledo Cruz
Arias & Muñoz
Arelis Torres de Alfaro
Superintendencia de 
Bancos
Elmer Vargas
ACZALAW
Raquel Villeda
Mayora & Mayora, S.C.
Julio Yon
DISAGRO, Soluciones 
Logisticas

غينيا
Thierno A T Bah
Cabinet IRDED
Aminata Bah Tall
Nimba Conseil
Alpha Bakar Barry
Cabinet Karamoko Alpha 
Barry
Thérèse Beticka
Nimba Conseil
Sékou Camara
Direction Nationale des 
Impôts
Elhadj Ibrahima Sory Cissé
Tribunal du Travail de 
Conakry
Aïssata Diakite
Nimba Conseil
Mamadou Aliou Chérif Diallo
Koutou
Safiatou Kalissa
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Mohamed Lahlou
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Soumah Mama Aïssata
Ministère du Commerce
Raoul Mouthe
Nimba Conseil
Guy Piam
Nimba Conseil
Raffi Raja
Cabinet Koûmy
Nanamoudou Sangare
AEAE
André Sangare
Cabinet UIBG
SOCOPAO - SDV
Yansane Soumah
Manquepas
Facinet Soumah
Tribunal Première Instance 
de Kaluom
Ibrahima Sory Sow
Banque Centrale

Momoya Sylla
Nimba Conseil
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Alphonse Temedieu
Nimba Conseil

غينيا - بيساو
Duarte Adolfo
Banco da África 
Ocidental, S. A. 
Adelaida Mesa D’Almeida
Sole practicioner
Jonathan Darboux
BCEAO
Fatimatou Zahra Diop
BCEAO
Octávio Lopes
Octávio Lopes Advogados - 
Miranda Alliance
Miguel Mango
Audi - Conta Lda
Armando Mango
Ordem dos Advogados da 
Guiné-Bissau
Jaló Pires
Ministerio da Justica
Augusto Regala
Ribeiro
Regala
João Daniel Vaz Jr.
TransVaz, Lda

غيانا
Ashton Chase
Law Office of Ashton 
Chase Associates
Deeds Registry
Lucia Loretta Desir
D & J Shipping Services
Guyana Office for 
Investment
High Court
Rexford Jackson
Singh, Doodnauth Law 
Firm
Land Registry
Rakesh Latchana
Ram & McRae
Colin Murray
Coastal Construction 
Services
Christopher Ram
Ram & McRae
Josephine Whitehead
Cameron & Shepherd

هايتي
Lionel Allen
Architect
Gemma Anglade
Brown Legal Group
Joel Baussan
CARIMPEX
Samuel Bien Aime
Ministere du Commerce et 
de l’Industrie
Brierre Pierre
Cabinet de Lespinasse

Jean Baptiste Brown
Brown Legal Group
Steve Christian Brown
Brown Legal Group
Martin Camille Cangé
Electricité d’Haïti
Raoul Celestin
Les Entreprises 
Commerciales Joseph 
Nadal S.A.
Djacaman Charles
Cabinet Gassant
Philippe-Victor Chatelain
Chatelain Cargo Services
Diggan d’Adesky
D’Adesky Import Export 
S.A.
Christian De Lespinasse
Cabinet de Lespinasse
Berto Dorcé
Juris Excel
Rigaud Duplan
Jean Gerard Eveillard
Cabinet Eveillard
Camille Fievre
Juris Excel
Irma Frederic
Avocat
Enerlio Gassant
Cabinet Gassant
Saurel Gilet
Ministere du Commerce et 
de l’Industrie
Emile Giordani
Gilbert Giordani
Etude Brisson Cassagnol
Archimelec Guerrier
Cabinet Gassant
Sylvie Handal
Hudicourt-Woolley
Chantal Hudicourt-Ewald
Hudicourt-Woolley
Marc Hebert Ignace
Banque de la République 
d’Haiti
Luciner Joseph
Mairie de Petionville
Kareen T. Laplanche
UN Habitat
Wilhelm E. Lemke, Jr
ENMARCOLDA (D’adesky)
Louis Gary Lissade
Cabinet Lissade
Roberson Louis
Cabinet Gassant
Freshnel Lucien
Cabinet Gassant
Kathia Magloire
Cabinet Gassant
Alexandrine Nelson
Chatelain Cargo Services
Joseph Paillant
Ordre des Comptables 
Professionels Agrees 
d’Haiti
Jean Frederic Sales
Cabinet Sator
Margarette Sanon
Banque de la République 
d’Haiti

Paul Emile Simon
Architect
Salim Succar
Cabinet Lissade
Jean Vandal
Vandal & Vandal

هندوراس
Fernando Aguirre
FIDE
Juan José Alcerro Milla
Aguilar Castillo Love
Lidabel Almendárez de Vijil
COHEP (Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada)
Caroline Bono
PricewaterhouseCoopers
Claudia Patricia Cartagena
Oficina de Transparencia 
del Congreso Nacional de 
Honduras
Héctor Danilo Cartagena 
Gamero
PricewaterhouseCoopers
Janeth Castañeda de Aquino
Grupo Cropa Panalpina
Joel Castillo
Agencia Aduanera y 
Marítima CARE
Carmen Chevez
Comision Nacional de 
Bancos y Seguros
Ramón Discua
Batres, Discus, Martinez 
Abogados
Francisco Guillermo Durón 
Lopez
Bufete Durón
Fernando Fernández
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Alejandro Fernández de 
Castro
PricewaterhouseCoopers
Lillizeth Garay
CNBS
Dania Waldina Gomez
Deloitte S.A. de C.V. 
Santiago Herrera
FIDE
Marcela López Carrillo
PricewaterhouseCoopers
Heidi Luna
Garcia & Bodan
Dennis Matamoros Batson
Arias & Muñoz
Rafael Enrique Medina Elvir
Instituto de la Propiedad
Juan Carlos Mejía Cotto
Instituto de la Propiedad
Ramón E. Morales
PricewaterhouseCoopers
Orestila Muñoz
Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica
Jazna Vanessa Oquelí
Garcia & Bodan
Ramón Ortega
PricewaterhouseCoopers
Andrea Paniagua
PricewaterhouseCoopers
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Jose Ramon Paz
J.R. Paz & Asociados
Julio Pinedo
PricewaterhouseCoopers
Mauricio Quiñónez
PricewaterhouseCoopers
Dino Rietti
Arquitecnic
Milton Rivera
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
José Rafael Rivera Ferrari
J.R. Paz & Asociados
Enrique Rodriguez Burchard
Aguilar Castillo Love
Fanny Rodríguez del Cid
Arias & Muñoz
Martha R Saenz
Zacarías & Asociados
Godofredo Siercke
Garcia & Bodan
Edgardo H. Sosa
Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica
Cristian Stefan Handal
Zacarías & Asociados
Juan Tejada
PricewaterhouseCoopers
Jorge Torres
COHEP (Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada)
Armando Urtecho López
COHEP (Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada)
Roberto Manuel Zacarías 
Urrutia
Zacarías & Asociados

هونغ كونغ، الصني
Brian Barron
Baker & McKenzie
Nicholas Chan
Squire, Sanders & Dempsey 
LLP
Albert P.C. Chan
The Hong Kong 
Polytechnic University
Alex Chan
The Land Registry
Vashi Chandi
Excellence International
Deborah Cheng
Squire, Sanders & Dempsey 
LLP
Winnie Cheung
The Land Registry
Patrick Fontaine
Linklaters
Alexander Gong
Baker & McKenzie
Andrew Halkyard
Keith Man Kei Ho
Wilkinson & Grist
Rod Houng-Lee
PricewaterhouseCoopers
Kwok Ho Lam
CLP Power Limited
Cindy Lam
The Land Registry

David Lawrence
Deacons
Damasus Mak
Interlite Company Limited
Andrea Pellicani
Overseas Asia
Randolph Perry
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe
Martinal Quan
Metopro Associates Ltd.
Sara Tong
Temple Chambers
Anita Tsang
PricewaterhouseCoopers
Lawrence Tsong Tsong
TransUnion
Tak Kei Wan
CLP Power Limited
Susanne Wong
Hong Kong Economic & 
Trade Office
Raymond Wong
PricewaterhouseCoopers
Alexander Yuen
TransUnion 

هنغاريا
Morley Allen & Overy 
Iroda
Pethő Ádám
BISZ Central Credit 
Information Ltd
Mark Balastyai
Futureal Holding Co.
Péter Bárdos
Sándor Békési
Partos & Noblet Lovells
Judit Bókai
Dr Bókai Notary Office
Hedi Bozsonyik
Attorney-at-Law
Zsuzsanna Cseri
Bárd, Cseri & Partners 
Law Firm
István Sándor
Kelemen, Meszaros, Sandor 
& Partners
Dalma Dudás
Réti, Antall & Madl 
Landwell
Gabriella Erdos
PricewaterhouseCoopers
György Fehér
Bellák & Partners Law 
Office, member of Ius 
Laboris
Anna Gáspár
Build-Econ Ltd.
Karolina Gombos
IB Grant Thornton 
Consulting Kft. 
IFS Ltd.
Norbert Izer
PricewaterhouseCoopers
Zsuzsa Kardos
Bellák & Partners Law 
Office, member of Ius 
Laboris

Zsuzsanna Károlyi
Bellák & Partners Law 
Office, member of Ius 
Laboris
Adrienn Keller
Bellák & Partners Law 
Office, member of Ius 
Laboris
Andrea Kocziha
PricewaterhouseCoopers
Russell Lambert
PricewaterhouseCoopers
Petra Lencs
Bárd, Cseri & Partners 
Law Firm
Dóra Máthé
PricewaterhouseCoopers
Richárd Medve
Réti, Antall & Madl 
Landwell
Lívia Mihovics
Réti, Antall & Madl 
Landwell
László Mohai
Judit Nagy
Bellák & Partners Law 
Office, member of Ius 
Laboris
Sándor Németh
Attorney-at-Law
Tamás Pásztor
Nagy és Trócsányi Law 
Office, member of Lex 
Mundi
Tibor Szabó
Réti, Antall & Madl 
Landwell
András Szecskay
Attorney-at-Law
Ilona Szarka
IB Grant Thornton 
Consulting Kft. 
Ágnes Szent-Ivány
Sándor Szegedi Szent-Ivány 
Komáromi Eversheds
Viktória Szilágyi
Nagy és Trócsányi Law 
Office, member of Lex 
Mundi
László Szűcs
Réti, Antall & Madl 
Landwell
Tibor Torok
PricewaterhouseCoopers
Ádám Tóth
Dr. Tóth & Dr. Gáspár 
Közjegyzi Iroda
Gábor Varga
BISZ Central Credit 
Information Ltd
Agnes Wolford
Budapest Viii. district 
Municipality
Blanka Zombori
PricewaterhouseCoopers

آيسلندا
Elin Arnadottir
PricewaterhouseCoopers
Kristján Ásgeirsson
Arkitektastofan OG
Guðrún Bergsteinsdóttir
BBA Legal

Þórður Búason
Reykjavik Construction 
Agency
Ólafur Eyjólfsson
PricewaterhouseCoopers
Skuli Th. Fjeldsted
Fjeldsted, Blöndal & 
Fjeldsted
Erlendur Gíslason
LOGOS, member of Lex 
Mundi
Ingibjörg Guðbjartsdóttir
BBA Legal
Elísabet Guðbjörnsdóttir
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Reynir Haraldsson
Jónar Transport
Margrét Hauksdóttir
The Land Registry
Kristín Helga
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Jón Ingi Ingibergsson
PricewaterhouseCoopers
Erlingur E. Jónasson
ISTAK
Hróbjartur Jónatansson
AM Praxis Law Offices
Ásta Kristjánsdóttir
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Ragna Matthíasdóttir
ISTAK
Daði Ólafsson
BBA Legal
Kristján Pálsson
Jónar Transport
Eyvindur Sólnes
LVA
Heiðar Stefánsson
LOGOS, member of Lex 
Mundi
Gunnar Sturluson
LOGOS, member of Lex 
Mundi
Rúnar Svavar Svavarsson
Orkuveita Reykjavíkur, 
Distribution-Electrical 
System
Bergþór Þormóðsson
ISTAK

الهند
Nagarajan A.
Karthik Diesel Sales & 
Service
Rajan A.
Sweka International
Dulal Acharyya
Parasnath Tech Garments 
Pvt., Ltd.
Amit Agarwal
PricewaterhouseCoopers
Rohini Aggarawal
PricewaterhouseCoopers
Jameel Ahmed
AlifBiz
Ajit Bhuta and Associates
Rajiv Anand
PricewaterhouseCoopers

Palanikumar Arumugam
Variety Fashions
Aum Aruchitects
Pavithra B.
Maharani Laxmi Ammanni 
Centre for Social Science 
Research
Rohit Bajaj
Richards & Co.
Vikas Bansal
PricewaterhouseCoopers
Daksha Bara
Maharani Laxmi Ammanni 
Centre for Social Science 
Research
Aditya Bhardwaj
Singhania & Partners, 
Solicitors & Advocates
Prachi Bhardwaj
Trilegal
Nitesh Bhasin
Trilegal
Bhasin International
Leena Chacko
Amarchand & Mangaldas 
& Suresh A. Shroff & Co.
Aman Chanda
PricewaterhouseCoopers
Harshala Chandorkar
Credit Information Bureau 
Ltd.
Vipul Chaturvedi
Innovative Eco-Care Pvt. 
Ltd.
Jyoti Chaudhari
Legasis Services Pvt. Ltd.
Anamika Chaudhary
Infini Juridique
Harminder Chawla
Richards & Co.
Manjula Chawla
MCA Legal
Nimish Choudhary
PricewaterhouseCoopers
Sachin Chugh
Singhi Chugh & Kumar, 
Chartered Accountants
Kamlesh Desai
Mangal Exports
Prashant Dharia
Anant Industries
Rahul Dhawan
Fox Mandal
Thambi Durai
T. Durai & Co.
Koshy G. George
Karthik Diesel Sales & 
Service
C.V. Ganesh
Karthik Diesel Sales & 
Service
Rahul Garg
PricewaterhouseCoopers
G.D. Smabhare and Co.
Mayur Ghadia
Bhavna Electrical 
Industries
Rajesh Gopinath
Regent Telecom
Dinesh Gupta
Hari Om International
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Anil Gupta
Hitech Group
Chander Gupta
MR Tobacco Pvt., Ltd.
Vinay Gupta
Vinay K Gupta & Co.
Mano Haran
ACE Overseas
Akil Hirani
Richards & Co.
India Business Database.
com
Vipin Jain
Shree Bhikshu Marble and 
Granites
Ashok Jain
Suraj Overseas
Atul Jani
Gayatri Polymers & 
Geosynthetics.
Malini Jayakumar
Sribalaji Cosmetics
Dharmendra Johari
Stonex Inc.
G. D. Joseph
Richards & Co.
Swaminathan Kalyanaraman
Dakshin Kreations Private 
Limited
Dinesh Kanabar
PricewaterhouseCoopers
A.V. Kane
The Brihan Mumbai 
Electric Supply & 
Transport Undertaking
Vaishal Kapadia
Shidimo Interaux Pvt. Ltd.
Deepti Kapoor
Fox Mandal
Sushmita Kapur
Fox Mandal
Rajas Kasbekar
Richards & Co.
Arun Kedia
VAV Life Sciences P. Ltd.
Rajesh Khandelwal
Suman Enterprises
Avinash Kumar
Richards & Co.
Suraj Kumar
Richards & Co.
Sailesh Kumar
Dragon Express Freight 
Pvt Ltd.
Debashis Kumar
Ganapati Udyog
Abhishek Kumar
Singhania & Partners, 
Solicitors & Advocates
Karsh Kumar
Singhi Chugh & Kumar, 
Chartered Accountants
Vinu Kurian
Beta Healthcare Products 
Private Ltd.
Poonam Lila
Leo Circuit Boards Pvt. 
Ltd.
Manjunath Madhav
Rieco

Manish Madhukar
Infini Juridique
Maharani Laxmi Ammanni 
Centre for Social Science 
Research
Som Mandal
Fox Mandal
Vipender Mann
KNM & Partners, Law 
Offices
Kapish Mehta
Dara Mehta
Richards & Co.
Gajendra Mehta
Nimbus Corporation
Jitesh Mehta
Source India
R.K. Mishra
Metro Associates
Sharad Mishra
Neo Multimedian
Saurabh Misra
Paras Kuhad & Associates, 
Advocates ("PKA")
Deepti Mittal
Vinay K Gupta & Co.
Ravi Modi
Dev Roadlines Pvt. Ltd.
Vikash Mohta
P.A. International
R. Muralidharan
PricewaterhouseCoopers
Satish Murti
Murti & Murti 
International Law 
Practice
Anshoo Nayar
Fox Mandal
Nine International
Anand Nivas
Dragon Express Freight 
Pvt Ltd.
Rajesh Palavankar
IndoGlobal Health 
Sciences Private Limited
Janak Pandya
Nishith Desai Associates
Sujit Parakh
PricewaterhouseCoopers
N. B. Patel
R.K. Plast & Engineers
Sanjay Patil
Ashish Patole
Accent Trendz
Niti Paul
Richards & Co.
Francisca Philip
Singhania & Partners, 
Solicitors & Advocates
Nitin Potdar
J. Sagar Associates, 
Advocates & Solicitors
M. Prabhakaran
Consulta Juris
Anand Prasad
Trilegal
Ahuja Punita
Singhi Chugh & Kumar, 
Chartered Accountants
Atramuddin Qureshi
Handmade Creations

Rahul Exports
Capt Raj
Brahma Shipping & 
Logistics
Karthik Raja
Knitted Garments 
Exporter
Sundar Rajan
Cassanova Textiles
Mohan Rajasekharan
MCA Legal
Krishnamurthy 
Ramachandran
Legasis Services Pvt. Ltd.
Mohan Ramakrishnan
Sathya Auto Private 
Limited
Rangaswamy Ramakrishnan
Top Metrology Pvt. Ltd.
Ashok Ramgir
Harsh Impex
Dipak Rao
Singhania & Partners, 
Solicitors & Advocates
Jessica Maria Rodrigues
Kavjess Export Import 
Trading Company
Martin Clifford Rodrigues
Mangal Exports
Roopa Textiles and 
Trimmings
Sameer Sah
Richards & Co.
Abhishek Saket
Infini Juridique
Dushir Saksena
ICFAI School of Financial 
Studies
Dushir Saksena
ICFAI School of Financial 
Studies
Richie Sancheti
Nishith Desai Associates
Deepak Sanghavi
ARL Global
Radhika Sankaran
Fox Mandal
V. Siva Sankaran
T.S. Classique
Mohit Saraf
Luthra & Luthra
Neha Satav
Legasis Services Pvt. Ltd.
Srinivasan Seenu
Air Travels
Ratnika Sehgal
Richards & Co.
Ramani Seshadri
Dilip Shah
Parag Shah
Fox Mandal
Prakash Shah
Parijat Marketing Services
Ramasamy Shankar
Purushotam Sharma
Gajraj Mehandi Uydog
Ranjan Sharma
Net Link Computer
Anand Sharma
R.K. Industries

Shivanand Shenoy
Tushar Shinde
Precise Biopharma Pvt. 
Ltd.
Vikram Shroff
Nishith Desai Associates
Rajnish Shukla
Singhi Chugh & Kumar, 
Chartered Accountants
Sukhpreet Singh
Richards & Co.
Ravinder Singh
International Tools Co.
Amaresh Kumar Singh
Luthra & Luthra
Kaviraj Singh
Trustman & Co
Ravinder Singh
Singhania & Partners, 
Solicitors & Advocates
Arvind Sinha
Business Advisors Group
Uppu Sivaiah
Esprit de Corps India
Ramamurthy Srinivasan
Transactel Inc.
Rudra Srivastava
Richards & Co.
Joseph Starr
Starline Shipping
Stretch Fashions
Madhu Sweta
Singhania & Partners, 
Solicitors & Advocates
Niranjan Talati
Shreeji Marketing
Mahesh Thaker
M J & Company
Krupa Thakkar
Rushil Decor Ltd.
Hira Tikoo
United International
Aparna Tripathy
Infini Juridique
Suhas Tuljapurkar
Legasis Services Pvt. Ltd.
Sunil Upadhyaya
National Foods
Ratandeep Uppal
B M Metal Crafts
Kannan Venkatasamy
Peripheralconnexions
Saji Vijayadas
Dragon Express Freight 
Pvt Ltd.
Jude Xavier
Reppin International
Zedd Trade

إندونيسيا
Yose M. Adams
Bank Indonesia
Nafis Adwani
Ali Budiardjo, Nugroho, 
Reksodiputro, member of 
Lex Mundi
Almer Apon
PT Buana Mas Citra 
Lestari

Hamud M. Balfas
Ali Budiardjo, Nugroho, 
Reksodiputro, member of 
Lex Mundi
Rick Beckmann
Brigitta I. Rahayoe & 
Syamsuddin
Fabian Buddy Pascoal
Hanafiah Ponggawa & 
Partners
Ira A. Eddymurthy
Soewito Suhardiman 
Eddymurthy Kardono
Sani Eka Duta
Bank Indonesia
Greg Elms
IFC
Bambang Eryudhawan
Indonesian Institute of 
Architects
Ahmad Fadli
Brigitta I. Rahayoe & 
Syamsuddin
Iqbal Hadromi
Hadromi & Partners
Djoko Hastowo
PLN Kantor Pusat
Ray Headifen
PT Prima Wahana Caraka / 
PricewaterhouseCoopers
Reno Hirdarisvita
Hadromi & Partners
Rahayu N. Hoed
Makarim & Taira S.
Brigitta Imam Rahayoe
Brigitta I. Rahayoe & 
Syamsuddin
Darrell R. Johnson
Indonesian Legal 
Consultants
Mohammad Kamal
Furniture Fikamar
Mirza Karim
KarimSyah Law Firm
Ketua Kehormatan
Ikatan Arksitek Indonesia 
Jakarta
David Knight
Agri-Developments 
International SA (Pty) 
Limited
Herry N. Kurniawan
Ali Budiardjo, Nugroho, 
Reksodiputro, member of 
Lex Mundi
Rudy Kusmanto
Makarim & Taira S.
Winita E. Kusnandar
Richards & Co.
Erma Kusumawati
Bank Indonesia
Julien Lallemand
PT SDV Logistics
Ferry P. Madian
Ali Budiardjo, Nugroho, 
Reksodiputro, member of 
Lex Mundi
Ahmad Malkan
PT Triharpindo Mandiri
Eric Mancini
PT SDV Logistics
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Gopinath Menon
PT 
PricewaterhouseCoopers 
FAS
Karen Mills
KarimSyah Law Firm
Norma Mutalib
Makarim & Taira S.
Feria Ningsih
Makarim & Taira S.
Hartono Parbudi
Attorney-at-Law
Gita Petrimalia
Hadromi & Partners
Sandra Pranoto
IFC
Arno F. Rizaldi
Richards & Co.
L. Peter Rosner
Bank Dunia I the World 
Bank
Adam Sack
IFC
Isyana W. Sadjarwo
Notaris & Pejabot Pembuot 
Akio Tanoh
Pieter Henrianto Salean
Makarim & Taira S.
Henry Sandee
Bank Dunia I the World 
Bank
Gatot Sanyoto
Richards & Co.
Nur Asyura Anggini Sari
Bank Indonesia
Nasri Sebayang
PT PLN (Persero) Indonesia 
State Electricity 
Corporation
Indra Setiawan
Ali Budiardjo, Nugroho, 
Reksodiputro, member of 
Lex Mundi
Hans C. Shrader
IFC
Kevin Omar Sidharta
Ali Budiardjo, Nugroho, 
Reksodiputro, member of 
Lex Mundi
Ricardo Simanjuntak
Ricardo Simanjuntak & 
Partners
A. Kemalsjah Siregar
Kemalsjah & Associates
Bambang Soelaksono
The SMERU Research 
Institute
Pak Subani, SH
Amir Syamsuddin & 
Partners
Bernadeta Sulistyarimi
IFC
Galinar R. Kartakusuma 
Summitmas
Makarim & Taira S.
Yukiko LU. Tambunan
Bank Indonesia
Ernst G. Tehuteru
Ali Budiardjo, Nugroho, 
Reksodiputro, member of 
Lex Mundi
Gatot Triprasetio
Widyawan & Partners

Fararatri Widyadari
IFC
Robertus Winarto
PT Prima Wahana Caraka / 
PricewaterhouseCoopers
Ferry Zulkarnaen
Widyawan & Partners

إيران
Mohammad Adib
Adib Law Firm
Behrooz Akhlaghi
International Law Office 
of Dr. Behrooz Akhlaghi & 
Associates
Reza Askari
Foreign Legal Affairs 
Group
Behrooz Akhlaghi
International Law Office 
of Dr. Behrooz Akhlaghi & 
Associates
Gholamhossein Davani
Dayarayan Auditing & 
Financial Services
Saeed Hashemian
Adib Law Firm
Mehdi Heidarzadeh
Alvand Sayan 
International Trading 
Co, Ltd.
Javad Javaheri
Parisa Mazaheri
Atieh Associates
Mozaffar Mohammadian
Teema Bar International 
Transport
Yahya Rayegani
Farjam Law Office
Behrooz Rezazadeh
PSDC Group
Jamal Seifi
Dr. Jamal Seifi & 
Associates
Mir Shahbiz Shafe
Dr. Jamal Seifi & 
Associates
Cyrus Shafizadeh
Tavakoli & Shahabi
Mostafa Shahabi
Tavakoli & Shahabi

العراق
Hadeel Salih Abboud 
Al-Janabi
Mena Associates, 
member of Amereller 
Rechtsanwälte
Hadeel Al Janabi
Mena Associates, 
member of Amereller 
Rechtsanwälte
Ahmad Al Jannabi
Mena Associates, 
member of Amereller 
Rechtsanwälte
Farquad Al-Salman
F.H. Al-Salman & Co.
Florian Amereller
Amereller Rechtsanwälte
Blund Faridoon Arif Najeb
Attorney-at-Law

Husam Addin Hatim
Stephan Jäger
Amereller Rechtsanwälte
Imad Makki
Al Qarya Group Co.

آيرلندا
Arthur Cox, member of Lex 
Mundi
Margaret Austin
Eugene F. Collins 
Solicitors
Alan Browning
LK Shields Solicitors, 
member of Ius Laboris
Jonathan Cullen
LK Shields Solicitors, 
member of Ius Laboris
Richard Curran
LK Shields Solicitors, 
member of Ius Laboris
Gavin Doherty
Eugene F. Collins 
Solicitors
Ciara Garry
ESB Networks
Paul Glenfield
Matheson Ormsby Prentice
Micheál Grace
Mason Hayes & Curran
Colm Kelly
PricewaterhouseCoopers
Ian Lavelle
LK Shields Solicitors, 
member of Ius Laboris
Margaret Masterson
PricewaterhouseCoopers
Gavan Neary
PricewaterhouseCoopers
Shane Neville
LK Shields Solicitors, 
member of Ius Laboris
Malichi O’Callaghan
Duncan & Grehan Partners
Panalpina World 
Transport Ltd.
Judith Riordan
Mason Hayes & Curran
Brendan Sharkey
Reddy Charlton McKnight
Gavin Simons
Eugene F. Collins 
Solicitors
Michael Treacy
Property Registration 
Authority
Colm Walsh
Irish International 
Freight Association
Maeve Walsh
Reddy Charlton McKnight

إسرائيل
Ronen Bar-Even
Weiss- Porat & Co.
Paul Baris
Yigal Arnon & Co.
Ofer Bar-On
Shavit Bar-On Gal-On Tzin 
Nov Yagur, Law Offices
Koby Cohen
PricewaterhouseCoopers

Lior Crystal
PricewaterhouseCoopers
Clifford Davis
S. Horowitz & Co., member 
of Lex Mundi
Roee Hecht
Shavit Bar-On Gal-On Tzin 
Nov Yagur, Law Offices
Aaron Jaffe
Yigal Arnon & Co.
Zeev Katz
PricewaterhouseCoopers
Vered Kirshner
PricewaterhouseCoopers
Gideon Koren
Ben Zvi Koren & Co. Law 
Offices
Orna Kornreich-Cohen
Shavit Bar-On Gal-On Tzin 
Nov Yagur, Law Offices
Michael Lagon
The Israel Electric 
Corporation Ltd.- Dan 
district
Michelle Liberman
S. Horowitz & Co., member 
of Lex Mundi
David Rosen
Idility Consulting
Gerry Seligman
PricewaterhouseCoopers
Yifat Shkedi-Shatz
S. Horowitz & Co., member 
of Lex Mundi
Edward Shtaif
The Israel Electric 
Corporation Ltd.- Dan 
district
Daniel Singerman
Business Data Israel + 
Personal Check
Nir Zalmanov
B.A.S

إيطاليا
Allen & Overy LLP
APL
Marianna Abbatticchio
Ristuccia & Tufarelli
Fabrizio Acerbis
PricewaterhouseCoopers
Paola Albano
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Gaetano Arnò
TLS / 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Maria Pia Ascenzo
Bank of Italy
Romina Ballana
PricewaterhouseCoopers
Paola Barazzetta
TLS / 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Susanna Beltramo
Studio Legale Beltramo
Antonino Boeti
Penelope S.r.l.
Roberto Bonsignore
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP

Luigi Brunetti
SDV
Carlo Bruno
Ashurst
Manuela Caccialanza
Jones Day
Sergio Calderara
Nunziante Magrone
Stefano Cancarini
TLS / 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Alessandro Caridi
PricewaterhouseCoopers
Gennaro Cassiani
GC Architecture Buro
Giorgio Cherubini
Pirola Pennuto Zei  
Associati
Domenico Colella
Portolano Colella 
Cavallo Studio Legale
Fabrizio Colonna
Camozzi Bonissoni 
Varrenti & Associati
Mattia Colonnelli de Gasperis
Lombardi Molinari e 
Associati Studio Legale
Barbara Corsetti
Portolano Colella 
Cavallo Studio Legale
Filippo Corsini
Chiomenti Studio Legale
CRIF S.p.A.
Luis Cristalli
Opdel Snc Di Ilario Dell 
Agnolo & Co.
Salvatore Cuzzocrea
PricewaterhouseCoopers
Antonio de Martinis
Spasaro De Martinis Law 
Firm
Elena D’errico
Abbatescianni Studio 
Legale e Tributario
Claudio Di Falco
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Domenico Di Pietro
Chiomenti Studio Legale
Marco Ettorre
Camozzi Bonissoni 
Varrenti & Associati
Carlo Falcetto
Nunziante Magrone
Emanuele Ferrari
Studio Notarile Ferrari
Linda Frigo
Studio Legale Macchi di 
Cellere e Gangemi
Ivana Genestrone
TLS Associazione 
Professionale di Avvocati 
e Commercialisti
Francesca Gesualdi
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Lucio Ghia
Ghia Law Firm
Vincenzo Giannantonio
Ashurst
Maurizio Giuntoni
Ecoproget S.r.l.
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Federico Guasti
Studio Legale Guasti
Giovanni Izzo
Abbatescianni Studio 
Legale e Tributario
Arena Lanfranco
Prodital Leathers
Stefano Macchi di Cellere
Jones Day
Barbara Magn
Camozzi Bonissoni 
Varrenti & Associati
Fabrizio Mariotti
Mario Miccoli
Notaio Miccoli
Valeria Morossini
Francesca Napoletano
Chiomenti Studio Legale
Gianmatteo Nunziante
Nunziante Magrone
Francesco Nuzzolo
PricewaterhouseCoopers
Luciano Panzani
Supreme Court
Paolo Pasqualis
Notary
Giovanni Patti
Abbatescianni Studio 
Legale e Tributario
Paolo Pedrazzoli
Studio Notaio Pedrazzoli
Andrea Pellicani
Overseas Asia
Federica Peres
Portolano Colella 
Cavallo Studio Legale
Laura Prosperetti
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Giuseppe Ramondelli
Studio Legale Notarile 
Di Fabio Ramondelli 
Cantamagli
Giuseppe Antonio Recchia
Dipartimento sui rapporti 
di lavoro e sulle relazioni 
industriali - University 
of Bari
Tommaso Romolotti
Camozzi Bonissoni 
Varrenti & Associati
Giovanni B. Sandicchi
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Lamberto Schiona
Studio Legale Schiona
Massimiliano Silvetti
Nunziante Magrone
Piervincenzo Spasaro
Spasaro De Martinis Law 
Firm
Giovanni Stefanin
TLS Associazione 
Professionale di Avvocati 
e Commercialisti
Robert Sturgess
SDV
Maria Antonietta Tanico
Tanico law firm
Silvio Tersilla
Lovells

Tommaso Tomaiuolo
TLS Associazione 
Professionale di Avvocati 
e Commercialisti
Luca Tufarelli
Ristuccia & Tufarelli
Benedetta Vannini
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Emanuela Vittelo
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Angelo Zambelli
LabLaw Studio legale - 
Failla, Rotondi & Zambelli
Filippo Zucchinelli
TLS / 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services

جامايكا
Theresa Bowen
LEX Caribbean
Arlene E. Burton
PricewaterhouseCoopers
Eric Alexander Crawford
PricewaterhouseCoopers
Eagle and Whale Ltd. 
Nicole Foga
Foga Daley & Co.
Stephanie Gordon
LEX Caribbean
Herbert Winston Grant
Grant, Stewart, Phillips 
& Co.
Michael Hall
PricewaterhouseCoopers
Corrine N. Henry
Myers, Fletcher & Gordon, 
member of Lex Mundi
Alicia P. Hussey
Myers, Fletcher & Gordon, 
member of Lex Mundi
Emile G.R. Leiba
Myers, Fletcher & Gordon, 
member of Lex Mundi
Sandra Minott-Phillips
Myers, Fletcher & Gordon, 
member of Lex Mundi
Viveen Morrison
PricewaterhouseCoopers
Hilary Reid
Myers, Fletcher & Gordon, 
member of Lex Mundi
Natalie Farrell Ross
Myers, Fletcher & Gordon, 
member of Lex Mundi
Lisa N. Russell
Myers, Fletcher & Gordon, 
member of Lex Mundi
Humprey Taylor
Taylor Construction Ltd.
Lorraine Thomas
LTN Logistics 
International Co. Ltd
Maliaca Wong
Myers, Fletcher & Gordon, 
member of Lex Mundi

اليابان
Allen & Overy
APL

Miho Arimura
Hatasawa & Wakai Law 
Firm
Credit Information Center 
Corp.
Mijo Fujita
Adachi, Henderson, 
Miyatake & Fujita
Yoshimasa Furuta
Anderson Mori & 
Tomotsune
Shigeru Hasegawa
Zeirishi-Hojin 
PricewaterhouseCoopers
Tamotsu Hatasawa
Hatasawa & Wakai Law 
Firm
Takashi Hirose
Oh-Ebashi LPC & Partners
Yuko Inui
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Muriuki Kaindio
Tokyo Trading Co. Ltd.
Yosuke Kanegae
Oh-Ebashi LPC & Partners
Hideki Thurgood Kano
Anderson Mori & 
Tomotsune
Yutaro Kawabata
Nishimura & Asahi
Susumi Kawaguchi
Obayashi Corporation
Kotaku Kimu
Zeirishi-Hojin 
PricewaterhouseCoopers
Kenichi Kojima
Ushijima & Partners
Toshio Miyatake
Adachi, Henderson, 
Miyatake & Fujita
Michihiro Mori
Nishimura & Asahi
Tohru Motobayashi
Mori Hamada & 
Matsumoto
Takafumi Nihei
Nishimura & Asahi
Miho Niunoya
Atsumi & Partners
Naoko Sato
Anderson Mori & 
Tomotsune
Tetsuro Sato
Baker & McKenzie
Eri Sugihara
Nishimura & Asahi
Hidetaka Sumomogi
Nishimura & Asahi
Hiroyuki Suzuki
Zeirishi-Hojin 
PricewaterhouseCoopers
Toshio Taikoji
Kajima Corporation
Junichi Tobimatsu
Mori Hamada & 
Matsumoto
Jun Yamada
Anderson Mori & 
Tomotsune
Michi Yamagami
Anderson Mori & 
Tomotsune

Akio Yamamoto
Kajima Corporation
Kazuhiro Yanagida
Nishimura & Asahi
Setsuko Yufu
Atsumi & Partners

األردن
Saleh Abdelati
Ali Sharif Zu’bi, Advocates 
& Legal Consultants, 
member of Lex Mundi
Chaled Abu-Gharbieh
Arch EPE, Enterprise 
Business Solutions
Anas Abunameh
Law & Arbitration Centre
Ibrahim Abunameh
Law & Arbitration Centre
Bassam Abu-Rumman
Ali Sharif Zu’bi, Advocates 
& Legal Consultants, 
member of Lex Mundi
Sabri Al Khassib
Amman Chamber of 
Commerce
Tamara Al-Banna
Khalifeh & Partners
Eman M. Al-Dabbas
International Business 
Legal Associates
Arafat Alfayoumi
Central Bank
Omar Aljazy
Aljazy & Co.Advocates & 
Legal Consultants
Francis Bawab
PricewaterhouseCoopers
Stephen Carpenter
Customs Administration 
Modernization Program 
(CAMP)
Micheal T. Dabit
Michael T. Dabit & 
Associates
Anwar Elliyan
The Jordanian Electric 
Power Co. Ltd. (JEPCO)
Greater Amman 
Municipality
David H. Harrell
Customs Administration 
Modernization Program 
(CAMP)
George Hazboun
Zeina Jaradat
PricewaterhouseCoopers
Rasha Laswi
Zalloum & Laswi Law Firm
Husam Jamil Madanat
Land and Survey 
Directorate
Firas Malhas
International Business 
Legal Associates
Munaf Malkawi
Mufida Art Mosaic
Maher Melhem
Abu-Ghazaleh 
Professional Consulting 
(AGPC)
Amer Mofleh
International Business 
Legal Associates

Khaldoun Nazer
Khalifeh & Partners
Omq Al Bihar Est.
Ahmad Quandour
Khalifeh & Partners
Osama Y. Sabbagh
The Jordanian Electric 
Power Co. Ltd. (JEPCO)
Stephan Stephan
PricewaterhouseCoopers
Azzam Zalloum
Zalloum & Laswi Law Firm
Iyad Zawaideh
Ali Sharif Zu’bi, Advocates 
& Legal Consultants, 
member of Lex Mundi
Kareem Zureikat
Ali Sharif Zu’bi, Advocates 
& Legal Consultants, 
member of Lex Mundi

كازاخستان
Bolat Abaidullayev
Business Environment 
Improvement Project/
Pragma Corporation
Ardak Aiyekeyeva
PricewaterhouseCoopers
Anvar Akhmedov
First Credit Bureau
Aman Aliev
Assistance, LLC Law Firm
Askar Baigazin
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Nurlan Baimurzayev
Ministry of Justice
Ildus Bariev
Globalink Logistics Group
Aliya Baysenova
Assistance, LLC Law Firm
Gulnur Bekmukhanbetova
McGuireWoods 
Kazakhstan LLP
Shamshidin Bizhkenov
Aristan Project 
Management Group 
(APMG)
Sergey Chetverikov
PricewaterhouseCoopers
Michael Dark
Michael Wilson & Partners 
Ltd.
Almaz Dosserbekov
Aristan Project 
Management Group 
(APMG)
Ardak Dyussembayeva
Aequitas Law Firm
Courtney Fowler
PricewaterhouseCoopers
Oleg Gnoevykh
M&M Logistics
Semion Issyk
Aequitas Law Firm
Vladimir Ivlev
First Credit Bureau
Thomas Johnson
Denton Wilde Sapte
Elena Kaeva
PricewaterhouseCoopers
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Dina Kali
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Nursultan Kassenov
Aristan Project 
Management Group 
(APMG)
Pasha Karim
Globalink Logistics Group
Yekaterina Kim
Michael Wilson & Partners 
Ltd.
Alexander Kurganov
M&M Logistics
Abdulkhamid Muminov
PricewaterhouseCoopers
Assel Musina
Denton Wilde Sapte
Berik Nurgaziyev
Aristan Project 
Management Group 
(APMG)
Yuliya Penzova
Aequitas Law Firm
Saniya Perzadayeva
Macleod Dixon
Elvis Robert
M&M Logistics
Asem Shaidildinova
PricewaterhouseCoopers
Kanat Skakov
Salans
Zhaniya Ussen
Assistance, LLC Law Firm
Dubek Zhabykenov
BA Services International 
LLC
Danat Zhakenov
Zhakenov & Partners 
in association with 
Grundberg Mocatta 
Rakison
Valerie A. Zhakenov
Zhakenov & Partners 
in association with 
Grundberg Mocatta 
Rakison
Liza Zhumakhmetova
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Ainur Zhumanbayeva
Michael Wilson & Partners 
Ltd.

كينيا
George Akoto
Akoto & Company 
Advocates
George Arego
Siginon Freight Ltd
Anil Madhavan Changwony
Siginon Freight Ltd
Oliver Fowler
Kaplan & Stratton
Fiona Fox
Chunga Associates
Peter Gachuhi
Kaplan & Stratton
Francis Gichuhi
Prism Designs Africa
Edmond Gichuru
Gichuru Kiplagat & 
Advocates

William Ikutha Maema
Iseme, Kamau & Maema 
Advocates
Karori Kamau
Iseme, Kamau & Maema 
Advocates
Patrick Karara
PricewaterhouseCoopers
Peter Kenani
Homeline Consolidation 
Services Ltd.
Morris Kimuli
B.M. Musau & Co. 
Advocates
Felix Kioko
B.M. Musau & Co. 
Advocates
Meshack T. Kipturgo
Siginon Freight Ltd
Owen Koimburi
SCI Koimburi Tucker & Co. 
Alexandra Kontos
Walker Kontos Advocates
Gilbert Langat
Kenya Shippers Council
Nicholas Malonza
B.M. Musau & Co. 
Advocates
Victor Majani
Osoro and Co, Certified 
Public Accountants
Sam Mbugua
Philton
Rosemary Mburu
Institute of Trade 
Development
Metropol East Africa Ltd.
Osoro Moses Osano
Muriu Mungai& Co 
Advocates
Washington Muthamia
Alexandria Freight 
Forwarders Ltd.
Judy Mwangi
Chunga Associates
Wachira Ndege
Credit Reference Bureau 
Africa Ltd.
Stephen Okello
PricewaterhouseCoopers
Erastus K. Omolo
Erastus & Co. Certified 
Public Accountants
Elisha Ongoya
Asiema & Co Advocates
Tom Onyango
Ochieng, Onyango, Kibet 
& Ohaga
Cephas Osoro
Osoro and Co, Certified 
Public Accountants
Mohammed Ramadhan
Del Ray Cargo
Sonal Sejpal
Anjarwalla & Khanna 
Advocates
Rodgers Abwire Sekwe
Muriu Mungai & Co 
Advocates
Deepen Shah
Walker Kontos Advocates
Mahat Somane
Kaplan & Straton

John Syekei Nyandieka
Muriu Mungai & Co 
Advocates
Joseph Taracha
The Central Bank
Adrian Topoti
B.M. Musau & Co. 
Advocates

كيريباس
Kenneth Barden
Attorney-at-Law
William Wylie Clarke
Howards Lawyers
Lawrence Muller
Betio City Council
Tion Neemia
Shipping Agency of Kiribati
Ports Authority
Matereta Raiman
Ministry of Finance & 
Economic Development

كوريا
Yong Seok Ahn
Lee & Ko
Dong-Ook Byun
Customs Service
Min-Sook Chae
Korea Credit Bureau
Hyeong-Tae Cho
Samil 
PricewaterhouseCoopers
Han-Jun Chon
Samil 
PricewaterhouseCoopers
Eui Jong Chung
Bae, Kim & Lee LLC
Lionel Darrieutort
SDV
Marc Fally
SDV
Sang-goo Han
Yoon Yang Kim Shin & Yu
Sean C. Hayes
Ahnse Law Offices
Baek Huh
Hwang Mok Park P.C., 
member of Lex Mundi
C.W. Hyun
Kim & Chang
James I.S. Jeon
Sojong Partners
Young-Cheol Jeong
Yonsei University
Kim Jung In
Korea Credit Bureau
Gee-Hong Kim
Horizon Law Group
Jung-In Kim
Korea Credit Bureau
Yong-Deog Kim
Korea Credit Bureau
Kyu-Dong Kim
Samil 
PricewaterhouseCoopers
S.E. Stephan Kim
Sojong Partners
Wonhyung Kim
Yoon Yang Kim Shin & Yu
Korea Information Service

Jung Myung Lee
Hwang Mok Park P.C., 
member of Lex Mundi
Hye Jeong Lee
Ahnse Law Offices
Sung Whan Lee
Ahnse Law Offices
Kwon Lee
Kim & Chang
Kyu Wha Lee
Lee & Ko
Jada Soyun Lee
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Sun-Kyoo Lee
Samil 
PricewaterhouseCoopers
June Ha Lim
Hwang Mok Park P.C., 
member of Lex Mundi
Patrick J. Monaghan
Kim & Chang
Sung-Ho Moon
Horizon Law Group
Ho Joon Moon
Lee & Ko
Je-Sik Myoung
Korea Credit Bureau
Byung-Hun Nam
NamSun Industries co.
Panalpina IAF Ltd.
Sang Il Park
Hwang Mok Park P.C., 
member of Lex Mundi
J.T. Park
Kim & Chang
Jung-Taek Park
Kim & Chang
Jeong Seo
Kim & Chang
Dong-Suk Wang
Korea Credit Bureau
Kim Ji Woong
Korea Credit Bureau
Jee-Yeon Yu
Kim & Chang

الكويت
Ihab AbbasCalderon
Al-Fahad & Co, Deloitte & 
Touche
Labeed Abdal
The Law Firm of Labeed 
Abdal
Amal Abdallah
Al-Saleh & Partners
Mahmoud Abdulfattah
The Law Offices of Mishari 
Al-Ghazali
Lina A. Adlouni
The Law office of Al-Essa 
& Partners
Abdullah Al-Ayoub
Abdullah Kh. Al-Ayoub & 
Associates, member of Lex 
Mundi
Ammar Al-Fouzan
The Law Offices of Mishari 
Al-Ghazali
Mishari M. Al-Ghazali
The Law Offices of Mishari 
Al-Ghazali

Mohammed Al Noor
Al-Twaijri and Partners 
Law Firm
Reema Ali
Ali & Partners
Abdullah Bin Ali
Packaging and Plastic 
Industries Co. (KSC)
Tim Bullock
Al-Fahad & Co, Deloitte & 
Touche
Paul Day
Al Sarraf & Al Ruwayeh
Sam Habbas
Al Sarraf & Al Ruwayeh
Nazih Abdul Hameed
Al-Saleh & Partners
Sunil Jose
Abu-Ghazaleh Consulting 
and Intellectual Property
Mazen A. Khoursheed
Packaging and Plastic 
Industries Co. (KSC)
Jasmin Paurus Kohina
Abdullah Kh. Al-Ayoub & 
Associates, member of Lex 
Mundi
Chirine Krayem Moujaes
The Law Offices of Mishari 
Al-Ghazali
Dany Labaky
The Law Offices of Mishari 
Al-Ghazali
Shaik Haneef Moinuddin
Law Offices of Jamal 
Ahmed Abdullah
Mohamed Omar
Al Markaz Law Firm
Omar Hamad Yousuf Al-Essa
The Law office of Al-Essa 
& Partners
Ahmed Zakaria
Al Sarraf & Al Ruwayeh

جمهورية قيرغيز
Ainura Abdyrakunova
Lorenz Law Firm
Gulnara Ahmatova
International Business 
Council
Nursulu Ahmetova
USAID Business 
Environment Improvement 
Project
Renat Akhmetov
PricewaterhouseCoopers
Sabyrbek Akimabev
USAID Business 
Environment Improvement 
Project
Niyazbek Aldashev
Lorenz Law Firm
Natalia Alenkina
Consultant Holding
Petrova Alevtina 
Engineering Service Ltd
Dogadin Andrei
Union of Entrepreneurs of 
Kyrgyzstan 
Talaybek Asylbekov
International Business 
Council
Denis Bagrov
Grata Law Firm
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Zharkymbai Baiganchuk 
Construction Company 
-KEP Stroi Ltd
Julia Bulatova
Law Firm "Partner"
Natalia Dolinskaya
International Business 
Council
Akjoltoi Elebesova
Credit Information Bureau 
Ishenim
Damir Esenaliev
The World Bank
Saltanat Ismailova
PricewaterhouseCoopers
Nurbek Ismankulov
M&M Logistics
Kalberdiev Junus 
Kalmamtovich
The Gosregister of the 
Kyrgz Republic
Abykeev Kadyr
Avangard Style LTD
Vitaliy Khabarov
Law Firm "Partner"
Tatyana Kim
Chamber of Tax 
Consultants
Galina Kucheryavaya
Organisation Group of 
Procredit Holding
Nurdin Kumushbekov
USAID Business 
Environment Improvement 
Project
Usen Kydyraliev
Entrepreneurs’ Union of 
Kyrgyzstan
Erkin Madmarov
IBC
Barno Marazykova
Law Firm "Partner"
Tatyana Marchenko
Lorenz Law Firm
Olga Moreva
USAID Business 
Environment Improvement 
Project
Janybek Musaev
Almas Nakipov
PricewaterhouseCoopers
Aidin Nazekov
USAID Business 
Environment Improvement 
Project
Sergey Oseledko
Erkin Sakiev
Kanat Seidaliev
Grata Law Firm
Yulia Shapovalova
USAID Business 
Environment Improvement 
Project
Anastasia Shloeva
Globalink Logistics Group
Mirgul Smanalieva
Law Firm "Partner"
Kalybek Sultanov
Avangard Style LTD
Rakhat Suyumkulov
Mens Ltd. 
Azim Usmanov
Grata Law Firm

Alexander Vachtel 
Sentyabr Stroi Ltd

جمهورية الو الدميقراطية 
الشعبية

Kelly Bird
Asian Development Bank
Sithong Chanthasouk
DFDL Mekong Law Group
Lasonexay Chanthavong
DFDL Mekong Law Group
Sounthorn Chanthavong
DFDL Mekong Law Group
Aristotle David
DFDL Mekong Law Group
Chanthaly Douangvilay
People’s Court of 
Vientiane Capital
Daodeuane Duangdara
PricewaterhouseCoopers
Grant Follett
DFDL Mekong Law Group
Daniel Horngren
Vasco Ltd.
Richard Irwin
PricewaterhouseCoopers
Khamkhong Liemphrachan
Ministry of Justice
Ketsana Phommachanh
Ministry of Justice, 
Law Research and 
International Cooperation 
Institute
Thavorn Rujivanarom
PricewaterhouseCoopers
Khongsy Saisouttha
Judgement Enforcement 
Office of Vientiane 
Capital
Sivath Sengdouangchanh
Consultant
Khamphone Sipaseuth
Ministry of Justice
Danyel Thomson
DFDL Mekong Law Group
Andrea Wilson
DFDL Mekong Law Group

التفيا
Ilze Abika
Skudra & Udris Law 
Offices
Mike Ahern
PricewaterhouseCoopers
Martins Aljens
Lejins, Torgans & Partners, 
member of Ius Laboris
Laura Ausekle
Latvijas Banka
Elina Bedanova
Lejins, Torgans & Partners, 
member of Ius Laboris
Eva Berlaus-Gulbe
Sorainen
Iveta Berzina
Skudra & Udris Law 
Offices
Ilze Bukaldere
Liepa, Skopina/ Borenius
Andis Burkevics
Sorainen Law Offices

Andis Čonka
Latvijas Banka
Zane Džule
Liepa, Skopia/Borenius
Zlata Elksnina-Zascirinska
PricewaterhouseCoopers
Ivars Grunte
Loze, Grunte & Cers
Andris Ignatenko
Estma SIA
Aija Klavinska
PricewaterhouseCoopers
Law Offices Blueger & 
Plaude
Oleg Litskevich
Maritime Transport & 
Agencies
Janis Loze
Zane Paeglite
Sorainen
Baiba Plaude
Blueger &Plaude
Ivars Pommers
Lawfirm of Glimstedt and 
partners
Inese Rendeniece
Loze, Grunte & Cers
Sergejs Rudans
Liepa, Skopia/Borenius
Dace Silava-Tomsone
Lejins, Torgans & Partners, 
member of Ius Laboris
Mihails Špika
JSC Dzintars
Sarmis Spilbergs
Klavins&Slaidins/LAWIN, 
member of Lex Mundi
Zane Stalberga - Markvarte
Markvarte & Partneri Law 
Office
Pāvels Tjuševs
Eversheds Bitns - 
Attorneys-at-Law
Maris Vainovskis
Eversheds Bitns - 
Attorneys-at-Law
Vilmars Vanags
RE & RE Ltd.
Maija Volkova
Lejins, Torgans & Partners, 
member of Ius Laboris
Agate Ziverte
PricewaterhouseCoopers

لبنان
Association of Banks in 
Lebanon (ABL)
Nada Abdelsater-Abusamra
Raphaël & Associés
Wadih Abou Nasr
PricewaterhouseCoopers
Soha Al Masri
Abu Ghazaleh- Legal
Manal Assir
UNDP
Jean Baroudi
Baroudi & Associates
Rita Bou Habib
Audit Department - VAT 
Directorate

Najib Choucair
Central Bank
Bernard Choueiri
Ministry of Justice
Sanaa Daakour
The Levant Lawyers
Bassam Darwich
P & G Levant
Theodore De Mar Youssef
Badri and Salim El 
Meouchi Law Firm, member 
of Interleges
Electricité du Liban
Chadia El Meouchi
Badri and Salim El 
Meouchi Law Firm, member 
of Interleges
Dania George
PricewaterhouseCoopers
Samer Ghalayini
The Levant Lawyers
Fady Ghanem
Badri and Salim El 
Meouchi Law Firm, member 
of Interleges
Greta Habib
Badri and Salim El 
Meouchi Law Firm, member 
of Interleges
Louay Hajj Chehadeh
Ministry of Finance
Abdallah Hayek
Hayek Group
Wajih Hechaime
Hechaime law firm
Fady Jamaleddine
The Levant Lawyers
Maria Jreissat
Badri and Salim El 
Meouchi Law Firm, member 
of Interleges
Georges Jureidini
Coserv sarl - Panalpina 
Agents
Georges Kadige
Kadige & Kadige Law Firm
Michel Kadige
Kadige & Kadige Law Firm
Wael Khaddage
Ministry of Finance
Najib Khattar
Khattar Associates
Albert Laham
Georges Maarawi
Ministry of Finance
Eddy Maghariki
Hyam G. Mallat Law Firm
Georges Mallat
Hyam G. Mallat Law Firm
Nabil Mallat
Hyam G. Mallat Law Firm
Rachad Medawar
Obeid & Medawar Law Firm
Fadi Moghaizel
Moghaizel Law Firm, 
member of Lex Mundi
Mario Mohanna
Patrimoine Conseil SARL
Mirvat Mostafa
The Levant Lawyers

Rahaf Nabbouh
UNDP project of the 
ministry of finance
Toufic Nehme
Law Office of Albert 
Laham
Hermes Peter
Income Tax Department-
Beirut
Moussa Raphaël
Raphaël & Associés
Mazen Rasamny
Badri and Salim El 
Meouchi Law Firm, member 
of Interleges
Mireille Richa
Tyan & Zgheib Law Firm
Jihad Rizkallah
Badri and Salim El 
Meouchi Law Firm, member 
of Interleges
Elias A. Saadé
Moghaizel Law Firm, 
member of Lex Mundi
Joseph Safar
Hayek Group
Christel Salem
Badri and Salim El 
Meouchi Law Firm, member 
of Interleges
Rached Sarkis
Rached Sarkis Office
Camille C. Sifri
PricewaterhouseCoopers
Nady Tyan
Tyan & Zgheib Law Firm
Patricia Yammine
PricewaterhouseCoopers
Ray Yazbeck
Badri and Salim El 
Meouchi Law Firm, member 
of Interleges

ليسوتو
Mark Badenhorst
PricewaterhouseCoopers
Paul De Chalain
PricewaterhouseCoopers
Thuso Green
Procell
Gerhard Gouws
NedBank Ltd.
Harley & Morris
Mankhebe Makume
Lesotho Electricity 
Company (Pty) Ltd
João Martins
PricewaterhouseCoopers
Mathias Matshe
Sheeran & Associates
Kuena Mophethe
K.Mophethe Law Chambers
Thabo Mpaka
Mpaka Chambers
Theodore Ntlatlapa
DNT Architects
Malaika Ribeiro
PricewaterhouseCoopers
Peter Sands
SDV (Pty) Ltd
Duduzile Seamatha
Sheeran & Associates
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Tiisetso Sello-Mafatle
Sello - Mafatle Chambers
Lindiwe Sephomolo
Association of Lesotho 
Employers and Business
Phoka Thene
Sello - Mafatle Chambers

ليبريا
Kelvin Abdallah
PricewaterhouseCoopers
Gideon Ayi-Owoo
PricewaterhouseCoopers
Golda A. Bonah
Sherman & Sherman
G. Raymond Bright
ACE Planning & 
Consulting Group
F. Augustus Caesar, Jr.
Caesar Architects, Inc.
Roy Chalkley
Umarco
City Corporation of 
Monrovia
Henry Reed Cooper
Cooper & Togbah Law Firm
Frank Musah Dean
Dean & Associates
Peter Doe-Sumah
Gbehzon Holdings Inc.
Dzidzedze Fiadjoe
PricewaterhouseCoopers
Christine Sonpon Freeman
Cooper & Togbah Law Firm
Cyril Jones
Jones & Jones
George Kwatia
PricewaterhouseCoopers
Martha Lackay
Liberia Electricity 
Corporation
Steven Neufville
Ministry of Public Works
Togba Ngangana
Ministry of Public Works
Sylvanus O’ Connor
AEP Consultants Inc.
Chan-Chan A. Paegar
Sherman & Sherman
Joseph N. Siaway
Maersk Ltd.
G. Lahaison Waritay
Ministry of Public Works
Darcy White
PricewaterhouseCoopers
Ben Wolo
Liberia 
Telecommunications 
Corporation
Melvin Yates
Compass Inc., Clearing and 
Forwarding
Harvy T. Yuan, Sr.
Liberia Electricity 
Corporation

ليتوانيا
Kęstutis Adamonis
Sorainen
Mike Ahern
PricewaterhouseCoopers

Petras Baltusevicius
DSV Transport UAB
Kim Bartholdy
DSV Transport UAB
Kristina Bartuseviciene
PricewaterhouseCoopers
Vilius Bernatonis
Sutkiene, Pilkauskas & 
Partners
Renata Beržanskienė
Sorainen Law Offices
Vilma Brilinkeviciene
Sutkiene, Pilkauskas & 
Partners
Dovilė Burgienė
Law Firm Lideika, 
Petrauskas, Valinas ir 
partneriai LAWIN, member 
of Lex Mundi
Sergej Butov
Law Firm Lideika, 
Petrauskas, Valinas ir 
partneriai LAWIN, member 
of Lex Mundi
Robertas Ciocys
Law Firm Lideika, 
Petrauskas, Valinas ir 
partneriai LAWIN, member 
of Lex Mundi
Radville Ciricaite
Foigt & Partners / Regija 
Borenius
Giedre Domkute
Law firm AAA Baltic 
Service Company
Ieva Dosinaite
Norcous & Partners, 
member of Ius Laboris
Mindaugas Dovidauskas
Fortune Law Group
Vilma Dovidauskiene
Competent Amerinde 
Consolidated
Stasys Drazdauskas
Foigt & Partners / Regija 
Borenius
Rolandas Galvėnas
Law Firm Lideika, 
Petrauskas, Valinas ir 
partneriai LAWIN, member 
of Lex Mundi
Simas Gudynas
Law Firm Lideika, 
Petrauskas, Valinas ir 
partneriai, member of Lex 
Mund
Agne Jakaite
Law Firm Lideika, 
Petrauskas, Valinas ir 
partneriai LAWIN, member 
of Lex Mundi
Agne Jonaitytė
Sorainen Law Offices
Viktorija Kapustinskaja
Sorainen Law Offices
Jurgita Karvelė
Foigt & Partners / Regija 
Borenius
Jonas Kiauleikis
Foigt & Partners / Regija 
Borenius
Mindaugas Kiškis
Law Firm Lideika, 
Petrauskas, Valinas ir 
partneriai LAWIN, member 
of Lex Mundi

Raminta Klumbyte
Egidijus Kundelis
PricewaterhouseCoopers
Žilvinas Kvietkus
Norcous & Partners, 
member of Ius Laboris
Asta Macijauskiene
Law Firm Bernotas & 
Dominas Glimstedt
Gytis Malinauskas
Sorainen Law Offices
Linas Margevicius
Legal Bureau of Linas 
Margevicius
Kipras Mensevicius
Tomas Mieliauskas
Law firm Foresta
Bronislovas Mikuta
Ieva Navickaitė
Law Firm Zabiela 
Zabielaite & Partners
Žygimantas Pacevičius
Foigt & Partners / Regija 
Borenius
Rytis Paukste
Law Firm Lideika, 
Petrauskas, Valinas ir 
partneriai LAWIN, member 
of Lex Mundi
Algirdas Pekšys
Sorainen
Jonas Pilkauskas
Sutkiene, Pilkauskas & 
Partners
Thomas Saulenas
FORESTA Business Law 
Group
Rimantas Simaitis
Norcous & Partners, 
member of Ius Laboris
Julija Solovjova
PricewaterhouseCoopers
Daiva Ušinskaitė
Law Firm AAA Baltic 
Service Company
Vilija Vaitkutė Pavan
Law Firm Lideika, 
Petrauskas, Valinas ir 
partneriai LAWIN, member 
of Lex Mundi
Agne Vilutiene
Law Firm Foresta
Lina Vosyliene
KPMG
Darius Zabiela
Law Firm Zabiela, 
Zabielaite & Partners
Indre Zakalskyte
Ernst & Young
Jūratė Zarankienė
Ernst & Young
Ernesta Zutautaite
Law Firm Foresta
Audrius Žvybas
Bernotas & Dominas 
Glimstedt

لكسمبرغ
Allen & Overy LLP
Lara Aherne
Bonn Schmitt Steichen, 
Member of Lex Mundi

Rene Beltjens
PricewaterhouseCoopers
Denis Cantele
Oostvogels Pfister Feyten
Guy Castegnaro
Castegnaro Cabinet 
d’avocats, member of Ius 
Laboris
Christel Dumont
Oostvogels Pfister Feyten
Thomas Ecker
Ville de Luxembourg - 
Service de l’électricité
Gérard Eischen
Chamber of Commerce 
of the Grand-Duchy of 
Luxembourg
Martine Gerber Lemaire
Oostvogels Pfister Feyten
Anabela Fernandes
PricewaterhouseCoopers
Jean Luc Heiby
SDV International 
Logistics
Isabelle Lapietra
PricewaterhouseCoopers
Roxanne Le Ligeour
Loyens & Loeff
Michaël Lockman
PricewaterhouseCoopers
Tom Loesch
Linklaters
Nuria Martin
Loyens & Loeff
Séverine Moca
PricewaterhouseCoopers
Peter Moons
Loyens & Loeff
Anne Murrath
PricewaterhouseCoopers
Elisabeth Omes
Bonn Schmitt Steichen, 
Member of Lex Mundi
Laurent Paquet
PricewaterhouseCoopers
Simon Paul
Loyens & Loeff
Paul Wurth S.A. 
Engineering & Project 
Management
Françoise Pfeiffer
Oostvogels Pfister Feyten
Dominique Robinet
PricewaterhouseCoopers
Serge Saussoy
PricewaterhouseCoopers
Jean-Luc Schaus
Loyens & Loeff
Alex Schmitt
Bonn Schmitt Steichen, 
Member of Lex Mundi
Marleen Vandenput
PricewaterhouseCoopers
Davide Visin
PricewaterhouseCoopers

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة

Violeta Angelova Gerovska
IKRP Rokas & Partners
Zlatko Antevski
Lawyers Antevski

Benita Beleskova
IKRP Rokas & Partners
Goran Bonevski
Public Revenue Office
Biljana Čakmakova
Mens Legis Cakmakova 
Advocates
Katerina Carceva
PricewaterhouseCoopers
Zoran Cvetanoski
State Authority for 
Geodetic Works
Pavlinka Dameska
Mens Legis Cakmakova 
Advocates
Aleksandar Dimić
Polenak Law Firm
Aleksandra Donevska
Lawyers Antevski
Vesna Gavriloska
Mens Legis Cakmakova 
Advocates
Ana Hadzieva
Polenak Law Firm
Solobodan Hristovski
Polenak Law Firm
Biljana Ickovska
Law office Nikolovski
Aleksandar Ickovski
Law office Nikolovski
Nena Ivanovska
Judicial Reform 
Implementation Project
Katerina Jordanova
Lawyers Antevski
Kristijan Karapančevski
Karapancevski Company
Dejan Knezović
Law Office Knezovic & 
Associates
Emmanuel Koenig
PricewaterhouseCoopers
Mirjana Markovska
Markovska & Andrevski
Irena Mitkovska
Lawyers Antevski
Goce Mojsoski
PricewaterhouseCoopers
National Bank
Goran Nikolovski
Law office Nikolovski
Ljupcho Nikolovski
Markovska & Andrevski
Vesna Paunkoska
Valentin Pepeljugoski
Law Office Pepeljugoski
Sonja Peshevska
Law Office Pepeljugoski
Kristijan Polenak
Polenak Law Firm
Tatjana Popovski Buloski
Polenak Law Office
Ljubica Ruben
Mens Legis Law Firm
Tatjana Siskovska
Polenak Law Firm
Dejan Stojanoski
Law Office Pepeljugoski
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Dzuli Stojanova
Mens Legis Cakmakova 
Advocates

Suzana Stojkoska
Markovska & Andrevski
Biljana Tofiloska
Lawyers Antevski
Slavica Trckova
Law Office Trckova
Natasa Trifunoska
Empiria International
Vladimir Vasilevski
Betasped International 
Freight Forwarding
Eva Veljanovska
Mens Legis Cakmakova 
Advocates
Sanja Veljanovska
Mens Legis Law Firm
Metodija Velkov
Polenak Law Firm
Darko Vuksanović
Milica Zafirova
Markovska & Andrevski

مدغشقر
Lalao Andriamanga
Economic Development 
Board of Madagascar
Eric Andriamihaja Robson
Economic Development 
Board of Madagascar
Tsiry Andriamisamanana
Madagascar Conseil 
International
Josoa Lucien Andrianelinjaka
Banque Centrale
Philippe Buffier
Espace Ingénierie
 Dseyre
Madagascar Conseil 
International
Yves Duchateau
SDV
John Hargreaves
Economic Development 
Board of Madagascar
Raphaël Jakoba
Madagascar Conseil 
International
Pascaline R. Rasamoeliarisoa
Cabinet Delta Audit 
Deloitte
Sahondra Rabenarivo
Keyserlingk - Rabenarivo 
Associés
Pierrette Rajaonarisoa
SDV
Aina Rakotondrazaka
Lanto Tiana Ralison
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
André Randranto
Ancien Bâtonnier
William Randrianarivelo
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Sahondra Rasoarisoa
Delta Audit Deloitte

Théodore Raveloarison
JARY - Bureau d’Etudes 
Architecture Ingenierie
Andriamisa Ravelomanana
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Jean Marcel Razafimahenina
Cabinet Delta Audit 
Deloitte
Njiva Razanatsoa
Banque Centrale
Louis Sagot
Cabinet d’Avocat Louis 
Sagot
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers

مالوي
Kevin M. Carpenter
PricewaterhouseCoopers
Richard Chakana
PS Cargo Co.
Marshal Chilenga
TF & Partners
Alan Chinula
Stuart Forster
Jim Ghobede
PricewaterhouseCoopers
Roseline Gramani
Savjani & Co.
Aamir Rashid Jakhura
Fargo Group of Companies
Chimwemwe Kalua
Golden & Law
Anthony Kamanga, SC
Ministry of Justice
Dannie J. Kamwaza
Kamwaza Design 
Partnership
Alfred Majamanda
Mbendera & Nkhono 
Associates
Modecai Msisha
Nyirenda & Msisha Law 
Offices
Misheck Msiska
PricewaterhouseCoopers
Isaac Nsamala
Krishna Savjani
Savjani & Co.
Duncan Singano
Savjani & Co.
Don Whayo
Knight Frank

ماليزيا
Nadia Aim Ab. Wahab
Azmi & Associates
Nor Azimah Abdul Aziz
Companies Commission of 
Malaysia
Noor Azhar
S.G. Emas Sendirian Berhad
Zain Azlan
Zain & Co.
Bank Negara Malaysia
Michel Barbesier
SDV Sdn Bhd
Tan Kee Beng
SDV Sdn Bhd

Hong Yun Chang
Tay & Partners
Ying Cheng Chee
PricewaterhouseCoopers
Boon Hong Chen
Skrine & Co., member of 
Lex Mundi
Yuan Yuan Cheng
Skrine & Co., member of 
Lex Mundi
Chee Hoong Chia
Zain & Co.
Sharon Chooi
PricewaterhouseCoopers
Tze Keong Chung
CTOS Sdn Bhd
Nancy Gan
Raslan - Loong
Hazlan Hassan
Nordin Hassan
Armeira Technologies 
Sdn. Bhd.
Sien Yian Hee
PricewaterhouseCoopers
Kumar Kanagasabai
Skrine & Co., member of 
Lex Mundi
Geeta Kaur
SDV Sdn Bhd
Chuan Keat Khoo
PricewaterhouseCoopers
Christopher Lee
Wong & Partners
Theresa Lim
PricewaterhouseCoopers
Koon Huan Lim
Skrine & Co., member of 
Lex Mundi
Caesar Loong
Raslan - Loong
Len Toong Low
North Port
Khin Lian Low
Zain & Co.
Suhara Mohamad Sidik
Azmi & Associates
Azmi Mohd Ali
Azmi & Associates
Zuhaidi Mohd Shahari
Azmi & Associates
Shahri Omar
North Port
Normaizan Rahim
Azmi & Associates
Gayathiry Ramalingam
Zain & Co.
Chandran Ramasamy
PricewaterhouseCoopers
Dinesh Ratnarajah
Azman, Davidson & Co.
Hsian Siong
Wong & Partners
Ee Ling Tan
Tay & Partners
Heng Choon Wan
PricewaterhouseCoopers
Peter Wee
PricewaterhouseCoopers
Kim Hoe Yeo
North Port

Melina Yong
Raslan - Loong

ملديف
Mohamed Akhsan
Archeng Pvt Ltd.
Mohideen Bawa
Horizon Fisheries Pvt. 
Limited
Jatindra Bhattray
PricewaterhouseCoopers
Mohamed Hameed
Antrac Pvt. Ltd.
Nadiya Hassan
Dheena Hussain
Shah, Hussain & Co. 
Barristers & Attorneys
Yudhishtran Kanagasabai
PricewaterhouseCoopers
Laila Manik
Shah, Hussain & Co. 
Barristers & Attorneys
Aishath Rizna
Shah, Hussain & Co. 
Barristers & Attorneys.
Aminath Rizna
Shah, Hussain & Co. 
Barristers & Attorneys
Aishath Samah
Bank of Maldives Plc.
Shuaib M. Shah
Shah, Hussain & Co. 
Barristers & Attorneys

مالي
Traore Baba
TMS - Transit 
Manutention Services 
SARL
Baya Berthé
Amadou Camara
SCP Camara Traoré
Jonathan Darboux
BCEAO
Fatima Diarra
Office Notarial Ahmadou 
Toure, Notaire a Bamako
Mohamed Abdoulaye Diop
SDV
Fatimatou Zahra Diop
BCEAO
Jean Claude Gnamien
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Hermann Gnango
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Mamadou Ismaïla Konate
Jurifis Consult Mali
Mamadou Maiga
L’union des Caisses 
Mutuelles Depagne et des 
Crédits du Mali
Evelyne M’Bassidgé
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Adeline Messou
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Malick Badara Sow
Atelier d’Architecture et 
d’Urbanisme

Salif Tall
Etude de Me Toure
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Ahmadou Toure
Office Notarial Ahmadou 
Toure, Notaire a Bamako
Madhou Traore
Centre National 
de Promotion des 
Investissements - CNPI
Fousséni Traoré
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers

جزر مارشال
Kenneth Barden
Attorney-at-Law
Jerry Kramer
Pacific International, Inc.
Philip Welch
Micronesian Shipping 
Agencies Inc.

موريتانيا
Tidiane Bal
BSD & Associés
Youssoupha Diallo
BSD & Associés
Maouloud Vall El Hady Seyid
Etude Hady Maouloudvall
Hamoud Ismail
SMPN
Cheikani Jules
Cabinet Me Jules
Mohamed Lam
BSD & Associés
Wedou Mohamed
Maurihandling
Ahmed Salem Ould 
Bouhoubeyni
Cabinet Bouhoubeyni
Ahmed Salem Ould Hacen
Banque Centrale
Mohamedou Ould Hacen
Bureau TASMIM
Hamdi Ould Mahjoub
Private Practice
Aliou Sall
Assurim Consulting
Cheikh Sall
Etude Hady Maouloudvall
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Ould Yahya Yeslem
Etude Maître Yeslem 
O.Yahya

موريشيوس
Ryan Allas
PricewaterhouseCoopers
BPML Freeport Services 
Ltd
Philip Bond
PricewaterhouseCoopers
André Bonieux
PricewaterhouseCoopers
Urmila Boolell
Banymandhub Boolell 
Chambers
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Thierry Chellen
Benoit Chambers
Yandraduth Googoolye
Bank of Mauritius
Thierry Koenig
De Comarmond & Koenig
Legis & Partners
Didier Lenette
PricewaterhouseCoopers
Damien Mamet
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Jean Pierre Montocchio
Loganayagan Munian
Artisco International
Khalil Munseea
Farfat Enterprise Ltd.
Camille Pouletty
De Comarmond & Koenig
Iqbal Rajahbalee
BLC Chambers
Andre Robert
Attorney-at-Law
Deviantee Sobarun
Registrar-General’s 
Department
Vikash Takoor
Bank of Mauritius
Parikshat Teeluck
Maersk Ltd.
Bobby Yerkiah
PricewaterhouseCoopers

املكسيك
Gabriel I. Aguilar Bustamente
PricewaterhouseCoopers
Silvia Aguiñiga
PricewaterhouseCoopers
Isis Anaya
SEDECO
Alberto Balderas
Jáuregui, Navarrete y 
Nader, S.C.
Carlos Cano
PricewaterhouseCoopers
María Casas López
Baker & McKenzie
Nallieli Cid
PricewaterhouseCoopers
Rodrigo Conesa
Ritch Mueller, S.C.
Eduardo Corzo Ramos
Holland & Knight-
Gallástegui y Lozano, S.C.
Raul de la Sierra Scauley
Barrera, Siqueiros y Torres 
Landa
Oscar de La Vega
Basham, Ringe y Correa, 
member of Ius Laboris
Dolores Enriquez
PricewaterhouseCoopers
Mariano Enriquez-Mejia
Baker & McKenzie
Salvador Esquivel Bernal
PricewaterhouseCoopers
César Fernando Gomez
Barrera, Siqueiros y Torres 
Landa

Julio Flores Luna
Goodrich, Riquelme y 
Asociados, member of Lex 
Mundi
Carlos Frias
PricewaterhouseCoopers
Manuel Galicia
Galicia y Robles, S.C.
Celina Cossette Garcia
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Hans Goebel
Jáuregui, Navarrete y 
Nader, S.C.
Dalia Goldsmit
PricewaterhouseCoopers
Daniel Gómez Alba
CAAAREM
Teresa de Lourdes Gómez 
Neri
Goodrich, Riquelme y 
Asociados, member of Lex 
Mundi
Hugo Gonzalez
Baker & McKenzie
Cesar Gonzalez
PricewaterhouseCoopers
Eugenia González Rivas
Goodrich, Riquelme y 
Asociados
Alvaro Gonzalez-Schiaffino
PricewaterhouseCoopers
Benito Guerrero
Glucsa del Pacifico
Yves Hayaux-du-Tilly
Jáuregui, Navarrete y 
Nader, S.C.
Rodrigo Hernández Terán
PricewaterhouseCoopers
Alejandro Ledesma
PricewaterhouseCoopers
Adriana Lopez
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Ana Paula López Padilla y 
Lapuente
Barrera, Siqueiros y Torres 
Landa
Gerardo Lozano Alarcón
Holland & Knight-
Gallástegui y Lozano, S.C.
Lorenza Luengo Gomezmont
Baker & McKenzie
Laura Macarty
PricewaterhouseCoopers
Carlos Manuel Martinez
PricewaterhouseCoopers
Edgar Francisco Martínez 
Herrasti
Goodrich, Riquelme y 
Asociados
Bernardo Martínez Negrete
Galicia y Robles, S.C.
Fernando Medel
Notary Public  of the 
Federal District
Carla Mendoza
Baker & McKenzie
Carlos E. Montemayor
PricewaterhouseCoopers
Alonso Martin Montes
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services

Rocío Montes
PricewaterhouseCoopers
Michelle Muciño
PMC Asociados
Gabriela Nassau
Ritch Mueller, S.C.
Marco Nava
PricewaterhouseCoopers
Arturo Pedromo
Galicia y Robles, S.C.
Lázaro Peña
PricewaterhouseCoopers
Juan Manuel Perez
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Nicolás Pérez
Galicia y Robles, S.C.
Gabriela Pérez Castro Ponce 
de León
Miranda & Estavillo, S.C.
Pablo Perezalonso Eguía
Ritch Mueller, S. C.
Leonel Pereznieto
Jáuregui, Navarrete y 
Nader, S.C.
Guillermo Piecarchic
PMC Asociados
José Piecarchic
PMC Asociados
Claudia Ríos
PricewaterhouseCoopers
Mario Alberto Rocha
PricewaterhouseCoopers
Cecilia Rojas
Galicia y Robles, S.C.
Arturo Ruiz Massieu
PricewaterhouseCoopers
Israel Saldaña
PricewaterhouseCoopers
Jorge Sanchez
Goodrich, Riquelme y 
Asociados
Paola Sánchez Hernandez
Barrera, Siqueiros y Torres 
Landa
Cristina Sánchez-Urtiz
Miranda & Estavillo, S.C.
Fernando Santamaria-Linares
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Monica Schiaffino Pérez
Basham, Ringe y Correa, 
member of Ius Laboris
Juan Francisco Torres Landa 
Ruffo
Barrera, Siqueiros y Torres 
Landa
Antonio Torres-Cabello
CAAAREM
Maribel Trigo Aja
Goodrich, Riquelme y 
Asociados, member of Lex 
Mundi
Layla Vargas Muga
Goodrich, Riquelme y 
Asociados, member of Lex 
Mundi
Carlos Vela
PricewaterhouseCoopers

ميكرونيزيا 
Eric Emeka Akamigbo
Pohnpei State Government
Kenneth Barden
Attorney-at-Law

مولدوفا
Dinu Armasu
Foreign Investors 
Association
Maxim Banaga
PricewaterhouseCoopers
Eduard Boian
PricewaterhouseCoopers
Vitaliy Nikolaevich Bulgac
Independent Consultant
Victor Burac
Victor Burac Law Firm
Mihail Buruiana
Buruiana & Partners
Victor Burunsus
The World Bank
Andrei Caciurenco
ACI Partners
Georghu Calugharu
Union of Employers in 
Building and Construction 
Materials Industry
Andrian Candu
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Octavian Cazac
Turcan & Turcan
Svetlana Ceban
PricewaterhouseCoopers
Vitalie Ciofu
Gladei & Partners
Bogdan Ciubotaru
Turcan &Turcan
Aureliu Anatol Colenco
Commercial Court
Alla Cotos
PricewaterhouseCoopers
Sergiu Dumitrasco
PricewaterhouseCoopers
Serghei Filatov
ACI Partners
Feodosia Furculita
Customs Service
Roger Gladei
Gladei & Partners
Silvia Grosu
PricewaterhouseCoopers
Roman Gutu
Oxana Guţu
Valeriu Lazar
BIS
Victor A. Levintsa
Levintsa & Associates
Andrei Lopusneac
Union Fenosa 
International
Cristina Martin
ACI Partners
Mihaela Mitroi
PricewaterhouseCoopers
Marin Moraru
PricewaterhouseCoopers

Gleb Morozov
Alexandru Munteanu
PricewaterhouseCoopers
Igor Odobescu
ACI Partners
Ruslan Pirnevu
Quehenberger-Hellmann 
SRL
Maria Popescu
PricewaterhouseCoopers
Nicolae Posturusu
Customs Service
Silvia Radu
Union Fenosa 
International
Ion Railean
Union of Employers in 
Building and Construction 
Materials Industry
Mihai Roscovan
Business Consulting 
Institute
Pavel Sarghi
PricewaterhouseCoopers
Antonina Sevcenco
Viorel Sirghi
BSMB Legal Counsellors
Tatiana Stavinschi
PricewaterhouseCoopers
Serghei Toncu
PricewaterhouseCoopers
Nicolae Triboi
National Energy 
Regulatory Agency
Alexander Turcan
Turcan & Turcan
Evgeniy Untilo
Union of Employers in 
Building and Construction 
Materials Industry
Irina Verhovetchi
ACI Partners
Daniela Zaharia
ACI Partners
Marina Zanoga
Turcan & Turcan

منغوليا
Tomas Balco
PricewaterhouseCoopers
Badarch Bayarmaa
Lynch & Mahoney
Batzaya Bodikhuu
Anand & Batzaya 
Advocates
David Buxbaum
Anderson & Anderson
Batbayar Byambaa
GTS Advocates
Enkh-Amgalan 
Choidogdemid
Gobi Corporation
Khatanbat Dashdarjaa
Arlex Consulting Services
Delgermaa
Gobi Corporation
Courtney Fowler
PricewaterhouseCoopers
Damdinsuren Khand
Tsets Law Firm
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Odmaa Khurelbold
Anderson & Anderson
Daniel Mahoney
Lynch & Mahoney
Leylim Mizamkhan
PricewaterhouseCoopers
Odonhuu Muuzee
Tsets Law Firm
Bayartsetseg N.
Chono Corporation
Enkhriimaa N.
Tuushin Company Ltd.
Zorigt N.
Tuushin Company Ltd.
Sarantsatsral Ochirpurev
Urkh Company
Christian Packard
Anderson & Anderson
Uranbaatar S.
Arlex Consulting Services
Jocelyn Steiner
Lynch & Mahoney
Odbaatar Sukhbaatar
Anderson & Anderson
Tsogt Tsend
Administrative Court of 
Capital City
Amangyeld Tuul
Credit Registry
Arslaa Urjin
Ulaanbaatar Electricity 
Distribution Network 
Company
Michelle Zorig
Arlex Consulting Services

اجلبل األسود
Rene Bijvoet
PricewaterhouseCoopers
Bojana Bogojević
PricewaterhouseCoopers
Vasilije Bošković
Law Firm Boškovi
Čelebi Company
Mark Crowford
Opportunity Bank
Jelena Djokić
PricewaterhouseCoopers
Jovana Ilić
PricewaterhouseCoopers
Nada Jovanović
Central Bank
Ana Karanikić
Montenegrin Employers 
Federation
Radoš Kastratović
Kastratovi Law Office
Ðorđe Krivokapić
Karanovi & Nikoli
Ana Krsmanović
Institute for Strategic 
Studies and Prognoses
Montenegro Business 
Alliance
Aleksandar Miljković
PricewaterhouseCoopers
Veljko Pavičević
Opportunity Bank
Predrag Pavličić
Montecco INC

Zorica Peshić
Law Office Vujaci
Novica Pešić
Law Office Vujaci
Snežana Pešić
PricewaterhouseCoopers
Dragana Radević
Center for 
Enterpreneurship and 
Economic Development
Jelena Vujišić
Law Office Vujaci
Lana Vukmirović
Prelevic Law Firm
Veselin Vuković
Central Bank

املغرب
Bank Al-Maghrib
Aziz Abouelouafa
Globex Maritime Co.
Mly Hicham Alaoui
Globex Maritime Co.
Myriam Emmanuelle Bennani
Amin Hajji & Associés 
Association d’Avocats
Rachid Benzakour
Cabinet d’Avocats 
Benzakour & Lahbabi
Richard Cantin
Juristructures - Project 
Management & Legal 
Advisory Services LLP
Mahat Chraibi
Alleance advisory Maroc
Driss Debbagh
Kettani Law Firm
Youssef El Falah
ABA Rule of Law 
Initiative-Morocco
Hafid Elbaze
Alleance advisory Maroc
Mourad Faouzi
Oulamine Law Group
Nawal Jellouli
Ministère de l’économie et 
des finances
Azeddine Kabbaj
Barreau de Casablanca
Mehdi Kettani
Ali Kettani Law Office
Nadia Kettani
Kettani Law Firm
Rita Kettani
Kettani Law Firm
Bouchaib Labkiri
Globexline SARL
Wilfried Le Bihan
CMS Bureau Francis 
Lefebvre
Michel Lecerf
Alleance advisory Maroc
Réda Oulamine
Oulamine Law Group
Hassan Rahmouni
Hassan Rahmouni Law Firm
Nesrine Roudane
Nero Boutique Law Firm
Morgane Saint-Jalmes
Kettani Law Firm

Houcine Sefrioui
President de la CAAF
Rachid Senhaji
Ordre des architectes de 
Casablanca
Marc Veuillot
Alleance advisory Maroc

موزامبيق
Salimo Abdula
Confederation of Business 
Associations
Mark Badenhorst
PricewaterhouseCoopers
Carolina Balate
PricewaterhouseCoopers
Armindo Braz Barradas
Ministry of Industry and 
Commerce
Timothy W. Born
USAID
José Manuel Caldeira
Sal & Caldeira - 
Advogados e Consultores, 
Lda
Eduardo Calú
Sal & Caldeira - 
Advogados e Consultores, 
Lda
Alexandra Carvalho 
Monjardino
Kátia Cassamo
Mozlegal lda
Henrique Castro-Arnaro
Arquitectos E Associados, 
LDA
Paulo Centeio
MGA Advogados & 
Consultores
Pedro Chabela
Electricidade de 
Moçambique E.P.
Pedro Ernesto Chambe
MoCargo
Anastácia Chamusse
Banco de Moçambique
Dipak Chandulal
MGA Advogados & 
Consultores
Mucio Chebete
MoCargo
Jonas Chitsumba
Electricidade de 
Moçambique E.P.
Ahmad Chothia
Manica Freight Services 
S.A.R.L
Carol Christie Smit
Mozlegal Lda
Pedro Couto
H. Gamito, Couto, 
Gonçalves Pereira 
e Castelo Branco & 
Associados
Simeai Cuamba
Cuamba Advogado
Paul De Chalain
PricewaterhouseCoopers
Carlos de Sousa e Brito
Carlos de Sousa & Brito & 
Associados
Fulgêncio Dimande
Manica Freight Services 
S.A.R.L

Maria João Dionísio
Pimenta, Dionísio e 
Associados
Telmo Ferreira
H. Gamito, Couto, 
Gonçalves Pereira 
e Castelo Branco & 
Associados
Jose Forjaz
Jose Forjaz Arquitectos
Adrian Frey
Mozlegal Lda
Paulo Fumane
Confederation of Business 
Associations
Martins Garrine
Manica Freight Services 
S.A.R.L
Jennifer Garvey
Nipul Kailashcumar Govan
Pimenta, Dionísio e 
Associados
Jorge Graça
MGA Advogados & 
Consultores
Soraia Issufo
Sal & Caldeira - 
Advogados e Consultores, 
Lda
Jorge Jorge Graça
MGA Advogados & 
Consultores
Neima Jossub
Mozlegal Lda
Friedrich Kaufmann
Ministério da Indústria e 
Comércio
Jim Lafleur
Confederation of 
Business associations of 
Mozambique
Rufino Lucas
TEC Ténicos Construtores, 
LDA
Eugénio Luis
Banco de Moçambique
Ivan Carlos Macôo
Sal & Caldeira - 
Advogados e Consultores, 
Lda
Jaime Magumbe
Sal & Caldeira - 
Advogados e Consultores, 
Lda
Samuel Munzele Maimbo
The World Bank
Manuel Didier Malunga
National Directorate of 
Registry and Notaries
João Martins
PricewaterhouseCoopers
Camilo Mate
MGA Advogados & 
Consultores
Carlos Rafa Mate
Royal Norwegian Embassy
Genaro Moura
Manica Freight Services 
S.A.R.L
Julio Mutisse
Sal & Caldeira - 
Advogados e Consultores, 
Lda

Lara Narcy
H. Gamito, Couto, 
Gonçalves Pereira 
e Castelo Branco & 
Associados
Auxílio Eugénio Nhabanga
Fernanda Lopes & 
Associados Advogados
Emilio R. Nhamissitane
Advogado
Ilidio Alexandre Ombe
Electricidade de 
Moçambique E.P.
Miguel Paiva
Mozlegal Lda
Paulo Pimenta
Pimenta, Dionísio e 
Associados
António de Vasconcelos Porto
Vasconcelos Porto & 
Associados
José Augusto Tomo Psico
Banco de Moçambique
Malaika Ribeiro
PricewaterhouseCoopers
Luís Filipe Rodrigues
Sal & Caldeira - 
Advogados e Consultores, 
Lda
Ana Filipa Russo de Sá
Silva Garcia
Firza Sadek
Pimenta, Dionísio e 
Associados
Carlos Schwalbach
Jose Forjaz Arquitectos
Muchimba Sikumba-Dils
MSD Investments
Katia Tourais
Sal & Caldeira - 
Advogados e Consultores, 
Lda
António Veloso
Pimenta, Dionísio e 
Associados

ناميبيا
Joos Agenbach
Koep Partners
Mark Badenhorst
PricewaterhouseCoopers
Benita Blume
H.D. Bossau & Co.
Hanno D. Bossau
H.D. Bossau & Co. 
Albé Botha
PricewaterhouseCoopers
Lorna Celliers
BDO Spencer Steward
Esi Chase
Advocate
Andy Chase
Stauch+Partners 
Architects
Paul De Chalain
PricewaterhouseCoopers
Eddie Dichtl
Woker Freight Services
Ferdinand Diener
City of Windhoek Power 
Department
Nellie du Toit
PricewaterhouseCoopers
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Hans-Bruno Gerdes
Engling, Stritter & 
Partners
Ismarelda Hangue
Deeds Office
Sebby Kankondi
Ports Authority
Herman Charl Kinghorn
Kinghorn Associatesf
Peter Frank Koep
P.F. Koep & Co.
Frank Köpplinger
G.F. Köpplinger Legal 
Practitioners
Norbert Liebich
Transworld Cargo (PTY) 
Ltd.
John D. Mandy
Stock Exchange
Richard Traugott Diethelm 
Mueller
Koep Partners
Brigitte Nependa
H.D. Bossau & Co.
Carina Oberholzer
PricewaterhouseCoopers
Jesse Schickerling
The Law Society of Namibia
Ndapewa Shipopyeni
Retha Steinmann
The Law Society Of 
Namibia
Axel Stritter
Engling, Stritter & 
Partners
Marius van Breda
TransUnion Namibia
Lourens Willers
G.F. Köpplinger Legal 
Practitioners
Renate Williamson
P.F. Koep & Co.
Paul A. E. Wolff
Manica Group Pty. Ltd.

نيبال
Anil Chandra Adhikari
Credit Information Bureau
Ajay Ghimire
Apex Law Chamber
Jagat B. Khadka
Shangri-La Freight Pvt. 
Ltd.
LD Mahat
CSC & Co. / 
PricewaterhouseCoopers
Ashok Man Kapali
Shangri-La Freight Pvt. 
Ltd.
Purnachitra Pradhan
Karja Suchana Kendra 
Ltd(CIB)
Devendra Pradhan
Pradhan & Associates
Madan Krishna Sharma
CSC & Co. / 
PricewaterhouseCoopers
Sudheer Shrestha
Kusum Law Firm
Ramji Shrestha
Pradhan & Associates

Ram Chandra Subedi
Supreme Court of Nepal, 
Apex Law Chamber
Anup Upreti
Pioneer Law Associates

هولندا
Richard Bakker
Ocean - Trans 
International B.V.
BDO CampsObers 
Accountants & 
Belastingadviseurs B.V. 
Jan Bezem
PricewaterhouseCoopers
Karin W.M. Bodewes
Baker & McKenzie N.V.
Jacqueline van den Bosch
Houthoff Buruma N.V.
Roland Brandsma
PricewaterhouseCoopers
Huub Brinkman
Baker & McKenzie N.V.
Margriet de Boer
De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V.
Rolef de Weijs
Houthoff Buruma N.V.
Friso Feitsma
PricewaterhouseCoopers
Jeroen Holland
NautaDutilh Attorneys
Fons Hoogeveen
PricewaterhouseCoopers
Jan-Wilem de Jong
Houthoff Buruma N.V.
Alexander Kaarls
Houthoff Buruma N.V.
Martine Kos
Houthoff Buruma N.V.
Filip Krsteski
Van Doorne N.V.
Hans Mensonide
Kennedy Van der Laan
Martijn Molenaar
NautaDutilh Attorneys
Charlotte Niggebrugge
Houthoff Buruma N.V.
Hugo Oppelaar
Houthoff Buruma N.V.
Ralf Pieters
PricewaterhouseCoopers
Mark G. Rebergen
De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V.
Hugo Reumkens
Van Doorne N.V.
Stefan Sagel
De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V.
Jan Willem Schenk
Baker & McKenzie N.V.
Robert Schrage
Royal Netherlands 
Notarial Organization
Piet Schroeder
Baker & McKenzie N.V.
Hans Londonck Sluijk
Houthoff Buruma N.V.
SDV B.V.

Jellienke Stamhuis
De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V.
Maarten Tinnemans
De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V. 
Jaap Jan Trommel
NautaDutilh Attorneys
Helene van Bommel
PricewaterhouseCoopers
Caspar van den Thillart
Ministry of Housing, 
Spatial Planning and the 
Environment - Government 
Buildings Agency
Cees van den Udenhout
Paul van der Molen
Cadastre, Land Registry 
and Mapping Agency
Liane van der Vrugt
VédéVé Legal B.V.
Sjaak van Leeuwen
Jan van Oorschot
NV Continuon
Frederic Verhoeven
Houthoff Buruma N.V.
Marcel Willems
Kennedy Van der Laan
Christiaan Zijderveld
Houthoff Buruma N.V.
Kim Zwartscholten
PricewaterhouseCoopers

نيوزيلندا
Douglas Alderslade
Chapman Tripp
Matthew Allison
Veda Advantage
Jania Baigent
Simpson Grierson, member 
of Lex Mundi
Kevin Best
PricewaterhouseCoopers
Geoff Bevan
Chapman Tripp
Shelley Cave
Simpson Grierson, member 
of Lex Mundi
John Cuthbertson
PricewaterhouseCoopers
James Gibson
Bell Gully
Richard Holden
Simpson Grierson, member 
of Lex Mundi
Wanita Lala
PricewaterhouseCoopers
Kate Lane
Minter Ellison Rudd Watts
Thomas Leslie
Bell Gully
Aaron Lloyd
Minter Ellison Rudd Watts
Robert Muir
Land Information New 
Zealand
Ian Page
BRANZ
Mihai Pascariu
Minter Ellison Rudd Watts

John Powell
Russell McVeagh
Mark Russell
Simpson Grierson, member 
of Lex Mundi
Neil Tier
Grant Thornton Ltd. 
SDV
Murray Tingey
Bell Gully
Ross vander Schyff
Ministry of Economic 
Development
Simon Vannini
Daniel Vizor
Bell Gully

نيكاراغوا
Diana Aguilar
ACZALAW
Guillermo Alemán Gómez
ACZALAW
Bernardo Arauz
Bautrans & Logistics
Bertha Argüello de Rizo
F.A. Arias & Muñoz
David Urcuyo Báez
PricewaterhouseCoopers
Minerva Adriana Bellorín 
Rodríguez
ACZALAW
Bendaña & Bendaña
Caroline Bono
PricewaterhouseCoopers
Thelma Carrion
Aguilar Castillo Love
Humberto Carrión
Carrión, Somarriba & 
Asociados
Gloria Maria de Alvarado
Alvarado y Asociados, 
member of Lex Mundi
Francis Díaz
García & Bodán
Maricarmen Espinosa Segura
Molina & Asociados 
Central Law
Mervin Estrada
García & Bodán
Alejandro Fernández de 
Castro
PricewaterhouseCoopers
Terencio García Montenegro
García & Bodán
Gerardo Hernandez
Consortium - Taboada & 
Asociados
Ruth Huete
PricewaterhouseCoopers
Mariela Jiménez
ACZALAW
Pablo Mogollon
TransUnion
Yalí Molina Palacios
Molina & Asociados 
Central Law
Alvaro Molina Vaca
Molina & Asociados 
Central Law
Roberto Montes
Arias & Muñoz

Soraya Montoya Herrera
Molina & Asociados 
Central Law
Amilcar Navarro
García & Bodán
Ramón Ortega
PricewaterhouseCoopers
Silvio G. Otero Q.
GlobalTrans 
Internacional
Andrea Paniagua
PricewaterhouseCoopers
Róger Pérez
Arias & Muñoz
Julio Pinedo
PricewaterhouseCoopers
Carlos Taboada Rodríguez
Consortium - Taboada & 
Asociados
Carlos Jose Salinas Blandino
Alvarado y Asociados, 
member of Lex Mundi
Felipe Sánchez
ACZALAW
Alfonso José Sandino Granera
Consortium - Taboada & 
Asociados
Julio E. Sequeira
Evenor Valdivia P. & 
Asociados
Arnulfo Somarriba
TransUnion
Rodrigo Taboada Rodríguez
Consortium - Taboada & 
Asociados
Juan Tejada
PricewaterhouseCoopers
Carlos Tellez
García & Bodán
David Urcuyo
PricewaterhouseCoopers

النيجر
Aliou Amadou
S.C.P.A. Mandela
Karim Arzika
Conservation Foncière
Mahamane Baba
SDV
Alain Blambert
SDV
Moussa Coulibaly
Cabinet d’Avocats Souna-
Coulibaly
Jonathan Darboux
BCEAO
Aïssa Degbey
EcoBank
Fatimatou Zahra Diop
BCEAO
Bernard Duffros
Société d’Exploitation des 
Eaux du Niger
Jean Claude Gnamien
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Hermann Gnango
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Souley Hammi Illiassou
Etude d’Avocats - Marc Le 
Bihan & Collaborateurs
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Diaouga Haoua
Etude de Maître Djibo 
Aïssatou
Dodo Dan Gado Haoua
Etude de Maître Dodo Dan 
Gado Haoua
Issoufou Issa
Direction Générale des 
Impôts
Seybou Issifi
Communauté Urbaine de 
Niamey
Bernar-Oliver Kouaovi
Cabinet Kouaovi
Fati Kountche-Adji
Cabinet Fati Kountche
Fatouma Lanto
Etude d’Avocats Marc Le 
Bihan et Collaborateurs
Marc Le Bihan
Etude d’Avocats Marc Le 
Bihan & Collaborateurs
Diallo Rayanatou Loutou
Cabinet Loutou - 
Architectes
Laouali Madougou
Etude d’Avocats Marc Le 
Bihan & Collaborateurs
Boubacar Nouhou Maiga
E.N.G.E. 
Saadou Maiguizo
Bureau d’Etudes 
Techniques d’Assistance 
et de Suirveillance en 
Construction Civile
Marie-Virginie Mamoudou
Chambre Nationale des 
Notaires du Niger
Aoula Mamoudou
Ministère de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et du 
Cadastre
Mamane Sani Manane
Bureau d’Etudes Bala & 
Himo
Evelyne M’Bassidgé
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Adeline Messou
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Yayé Mounkaïla
Cabinet d’Avocats 
Mounkaila-Niandou
Ibrahim Mounouni
Bureau d’Etudes Bala & 
Himo
Mayaki Oumarou
Dess Notarial
Sahabi Oumarou
Themis International 
Consultants
Achimi M. Riliwanou
Etude de Maître Achimi 
Riliwanou
Abdou Yacouba Saïdou
Cabinet Aspau
Mano Salaou
Cabinet d’Avocats Mano 
Salaou
Boubacar Salaou
Etude de Maître Boubacar 
Salaou
Daouda Samna
S.C.P.A. Mandela

Halilou Sani
Niger
Abdou Moussa Sanoussi
E.N.G.E. 
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Idrissa Tchernaka
Etude d’Avocats - Marc Le 
Bihan & Collaborateurs
Fousséni Traoré
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Hamadou Yacouba
Etude de Maître Djibo 
Aïssatou

نيجيريا
Oluseyi Abiodun Akinwunmi
Akinwunmi & Busari, Legal 
Practioners (A & B)
Olaleye Adebiyi
WTS Adebiyi & Associates
Temitayo Adegoke
Aluko & Oyebode
Adeola Adeiye
Udo Udoma & Belo-Osagie
Saheed A. Aderemi
Francis Adewale
Vista Bridge Global 
Resources Limited
Adesegun Agbebiyi
Aluko & Oyebode
Gboalhan Agboluaje
Aelex, Legal Practitioners 
& Arbitrators
Daniel Agbor
Udo Udoma & Belo-Osagie
Kenneth Aitken
PricewaterhouseCoopers
Uche Ajaegbu
Nigeria Employers’ 
Consultative Assembly
Owolabi Animashaun
Scotech Universal 
Resources Limited
Linda Arifayan
WTS Adebiyi & Associates
Barr. N.U. Chianakwalam
Legal Standard Consulting
Akinbo A. A. Cornerstone
Yomm Kinboss Nigeria 
Limited
Kofo Dosekun
Aluko & Oyebode
Emmanuel Egwuagu
Obla & Co.
Jude Bienose Ehiedu
Olisa Agbakoba & 
Associates
Nnenna Ejekam
Nnenna Ejekam Associates
Olusoji Elias
Olusoji Elias and Company
Anse Agu Ezetah
Chief Law Agu Ezetah 
& Co.
Yemi Idowu
PricewaterhouseCoopers
Agent Benjamin Ihua-
Maduenyi
Ihua & Ihua

Femi David Ikotun
Ziongate Chamers
Okorie Kalu
Punuka Attorneys & 
Solicitors
Folajimi Mohammed
Olusoji Elias and Company
Ramat Muhammad
J.K. Adamu & Co
Victor Nwakasi
Olisa Agbakoba & 
Associates
Godwin Obla
Obla & Co.
Motunrayo Odumosu
PricewaterhouseCoopers
Ozofu Ogiemudia
Udo Udoma & Belo-Osagie
Mathias Okojie
Punuka Attorneys & 
Solicitors
Patrick Okonjo
Okonjo, Odiawa & Ebie
Dozie Okwuosah
Central Bank
Titilola Olateju
Okonjo, Odiawa & Ebie
Ayodeji Olomojobi
Aluko & Oyebode
Friday Omoregbee
Adono-See Resources 
Nigeria Limited
Fred Onuobia
G. Elias & Co. Solicitors 
and Advocates
Tochukwu Onyiuke
Punuka Attorneys & 
Solicitors
Tunde Osasona
Whitestone Worldwide 
Ltd.
Olufemi Ososanya
HLB Z.O. Ososanya & Co. 
Gbenga Oyebode
Aluko & Oyebode
Olushola Salau
WTS Adebiyi & Associates
Mohammed Sani
Smah Integrated Services 
Ltd.
Tunji Tiamiyu
Multifreightlogistics 
NIG Ltd.
Reginald Udom
Aluko & Oyebode
Uche Ugoi
Akinwunmi & Busari, Legal 
Practioners (A & B)
Aniekan Ukpanah
Udo Udoma & Belo-Osagie
Maxwell Ukpebor
WTS Adebiyi & Associates
Adamu M. Usman
F.O. Akinrele & Co.
Tokunbo Wahab
Aluko & Oyebode

النرويج
Anders Aasland Kittelsen
Advokatfirmaet Schjødt 
da

Bjørn Erik Andersen
DnB Nor
Jan L. Backer
Wikborg, Rein & Co.
Stig Berge
Thommessen Krefting 
Greve Lund AS,  member of 
Lex Mundi
Carl Arthur Christiansen
Raeder Advokatfirma
Magnar Danielsen
Norwegian Mapping 
Authority, Cadastre and 
Land Registry
Knut Ekern
PricewaterhouseCoopers
Stein Fagerhaug
Dalan advokatfirma DA
Marie Fjulsrud
Advokatfirmaet Hjort DA, 
member of Ius Laboris
Claus R. Flinder
Simonsen Advokatfirma DA
Amund Fougner
Advokatfirmaet Hjort DA, 
member of Ius Laboris
Geir Frøholm
Advokatfirmaet Schjødt 
D.A.
Mads Fuglesang
Advokatfirmaet Selmer 
D.A.
Ingenborg Gjølstad
Thommessen Krefting 
Greve Lund AS,  member of 
Lex Mundi
Pål Hasner
PricewaterhouseCoopers
Renate Iren Heggelund
Advokatfirmaet Selmer 
D.A.
Odd Hylland
PricewaterhouseCoopers
Tove Ihle-Hansen
PricewaterhouseCoopers
Jónar Transport
Hanne Karlsen
Raeder Advokatfirma
Niels R. Kiaer
Rime Advokatfirma DA
Bjørn H. Kise
Advokatfirma Vogt & 
Wiig A.S.
Ole Fredrik Melleby
Raeder Advokatfirma
Karl Erik Nedregotten
PricewaterhouseCoopers
Thomas Nordgård
Vogt & Wiig AS
Ole Kristian Olsby
Homble Olsby 
advokatfirma AS
Johan Ratvik
DLA Piper Norway DA
Anne Ulset Sande
Kvale & Co. Advokatfirma 
ANS
Vegard Sivertsen
Deloitte, member of 
Deloitte Touche Tohmatsu
Ståle Skutle Arneson
Advokatfirma Vogt & 
Wiig A.S.

Simen Smeby Lium
Wikborg, Rein & Co.
Christel Spannow
PricewaterhouseCoopers
Bernt Olav Steinland
Advokatfirmaet Selmer 
D.A.
Svein Sulland
Advokatfirmaet Selmer 
D.A.
Espen Trædal
PricewaterhouseCoopers

عمان
Abdulhakeem Zahran al-Abri
Ministry of Housing
Hazem H. Abu-Ghazaleh
Abu Ghazel Intellectual 
Property
Syed Nasir Ahmed
Damco
Zubaida Fakir Mohamed Al 
Balushi
Central Bank
Ahmed Al Barwani
Denton Wilde Sapte
Azzan Qasim Al Busaidi
International Research 
Foundation
Khamis Abdullah Al-Farsi
Ministry of Commerce and 
Industry
Said bin Saad Al Shahry
Said Al Shahry Law Office
Ali Nassir Seif Al-Bualy
Al-Bualy Attorneys at Law 
& Legal Consultants
Mohsin Ahmed Alawi 
Al-Hadad
Mohsin Al-Hadad & Amur 
Al-Kiyumi & Partners
Khalid Khamis Al-Hashmi
Muscat Municipality
Abdullah Alsaidi
Dr. Abdullah Alsaidi Law 
office
Saif Al-Saidi
Dr. Saif Al-Saidi Advocates 
and Legal Consultants
Mohammed Alshahri
Mohammed Alshahri & 
Associates
Ministry of Housing.
Hamad M. Al-Sharji
Hamad Al-Sharji, Peter 
Mansour & Co.
Jihad Al-Taie
Jihad Al-Taie & Associates
Majid Al Toki
Trowers & Hamlins
Sami Salim Al Asmi
The Omani Center for 
Investment Promotion 
& Export Development 
(OCIPED) 
Gaby Cobos
Curtis Mallet - Prevost, 
Colt & Mosle LLP
M.K. Das
Bank Muscat
Mehreen B. Elahi
Al Alawi, Mansoor Jamal 
& Co.
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Abshaer M. Elgalal
Dr. Saif Al-Saidi Advocates 
and Legal Consultants
Alessandro Gugolz
Said Al Shahry Law Office
Dali Habboub
Denton Wilde Sapte
Sunil Joseph
Maersk Line
P.E. Lalachen MJ
Hassan Al Ansari Legal 
Consultancy
Mohamded Magdi
J. Nassir & Partners
Pushpa Malani
PricewaterhouseCoopers
Mansoor Jamal Malik
Al Alawi, Mansoor Jamal 
& Co.
Kapil Mehta
Maersk Line
Subha Mohan
Curtis Mallet - Prevost, 
Colt & Mosle LLP
Ala Hassan Moosa
Muscat Electricity 
Distribution Company
Jessica Morris
Denton Wilde Sapte
Bruce Palmer
Curtis Mallet - Prevost, 
Colt & Mosle LLP
Marian Paul
Al Alawi, Mansoor Jamal 
& Co.
Reji Paul
Dr. Abdullah Alsaidi Law 
Office
Madhu Sathyaseelan
Jihad Al-Taie & Associates
Peter Sayer
Said Al Shahry Law Office
Charles Schofield
Trowers & Hamlins
Paul Sheridan
Denton Wilde Sapte
Paul Suddaby
PricewaterhouseCoopers
Jeff Todd
PricewaterhouseCoopers
Thomas Willan
Denton Wilde Sapte
Norman Williams
Majan Engineering 
Consultants
Sarah Wright
Denton Wilde Sapte

باكستان
Sh. Farooq Abdullah
Abraham & Sarwana
Ali Jafar Abidi
State Bank of Paksitan
Waheed Ahmad
Chaudhary Law Associates
Masood Ahmed
Abraham & Sarwana
Amjad Ali
Cotton Loop
Aroma Surgical Co.

Shariq Aziz
Online Shipping & Logistics
Major Javed Bashir
Greenfields International
Kashif Butt
Zeeshan Enterprises
Bunker Logistics
Ikram Fayaz
Qamar Abbas & Co.
Tahseen Ghani
Hussain Home Textile
Khalid Habibullah
Abraham & Sarwana
Javed Hassan
Sojitz Corporation
Waqar Hussain
Abraham & Sarwana
Hamid Hussain
Crown Movers Worldwide
Rashid Ibrahim
A.F. Ferguson & Co.
Ali Adnan Ibrahim
Georgetown University 
Law Center
Aman Ullah Iqbal
Crown Trading Company
Tariq Nasim Jan
Datacheck Pvt. Ltd.
Shaukat Ali Khan
Alhabib Textile Industries
Arif Khan
Qamar Abbas & Co.
Asim Khan Hameed
Ivon Trading Company 
Pvt. Ltd.
Muhammad Maki
Abraham & Sarwana
Mehmood Y. Mandviwalla
Mandviwalla & Zafar
Rashid Mehmood
Yasir Mehmood
Al Hafiz Enterprises
T. Ud-Din A. Mirza
A.F. Ferguson & Co.
Moazzam Mughal
Boxing Winner
Mohammad Qasim Qureshi
Azam Chaudhry Law 
Associates
Shaheer Asghar Qureshi
Sahil Freight Pakistan 
Private Limited
Faiza Rafique
Chaudhary Law Associates
Adnan Rafique
Parian International
Abdul Rahman
Qamar Abbas & Co.
Waqar Rana
Cornelius Lane & Mufti
Abid Rauf
ARC International
Mehdi Raza
Moosa Textile Mills (Pvt) 
Ltd
Sajjad Raza
Transocean Shipping 
Agencies
Abdul Razzaq
Qamar Abbas & Co.

Jawad A. Sarwana
Abraham & Sarwana
Mohammad Shafique
Online Shipping & Logistics
Ghulam Haider Shamsi
Haider Shamsi & Co., 
Chartered Accountants
Mohammed Shoukat
Aircon Logistic 
International
Zubair Umer
Textile Home
Ilyas Zafar
Zafar & Associates LLP.

باالو
Kenneth Barden
Attorney-at-Law
Cristina Castro
Western Caroline Trading 
Co.
Lolita Gibbons-Decheny
Koror Planning and 
Zoning Office
David Shadel
The Law Office of Kirk and 
Shadel

بنما
Alejandro Alemán
Alfaro, Ferrer & Ramírez
Amanda C. Barraza de Wong
PricewaterhouseCoopers
Francisco A. Barrios G.
PricewaterhouseCoopers
Caroline Bono
PricewaterhouseCoopers
Jose A. Bozzo
Garrido & Garrido
Jose Ignacio Bravo
COCOLPLAN
Luis Chalhoub
Icaza, Gonzalez-Ruiz & 
Aleman
Shanina J. Contreras
Arosemena Noriega & 
Contreras, member of Ius 
Laboris and Lex Mundi
Julio Cesar Contreras III
Arosemena Noriega & 
Contreras, member of Ius 
Laboris and Lex Mundi
Guadalupe de Coparropa
CEVA Logistics
Ricardo Eskildsen Morales
Eskildsen & Eskildsen
Michael Fernandez
CAPAC (Cámara Panameña 
de la Construcción)
Alejandro Fernández de 
Castro
PricewaterhouseCoopers
Enna Ferrer
Alfaro, Ferrer & Ramírez
Einys K. Fuentes
Panamá Soluciones 
Logísticas Int. - PSLI
Jorge Garrido
Garrido & Garrido
Jorge R. González Byrne
Arias, Alemán & Mora
Ricardo Madrid
PricewaterhouseCoopers

Ana Lucia Márquez
Arosemena Noriega & 
Contreras, member of Ius 
Laboris and Lex Mundi
Ivette Elisa Martínez Saenz
Patton, Moreno & Asvat
Yadira I. Moreno
Aguilar Castillo Love
Erick Rogelio Muñoz
Sucre Arias & Reyes
José Miguel Navarrete
Arosemena Noriega & 
Contreras, member of Ius 
Laboris and Lex Mundi
Ramón Ortega
PricewaterhouseCoopers
Andrea Paniagua
PricewaterhouseCoopers
Sebastian Perez
Union Fenosa - EDEMET - 
EDECHI
Julio Pinedo
PricewaterhouseCoopers
Alfredo Ramírez Jr.
Alfaro, Ferrer & Ramírez
Manuel E. Rodriguez
Union Fenosa - EDEMET - 
EDECHI
Luz María Salamina
Asociación Panameña de 
Crédito
Juan Tejada
PricewaterhouseCoopers
Valentín Ureña III
Arosemena Noriega & 
Contreras, member of Ius 
Laboris and Lex Mundi
Patricia Urriola
Panalpina
Ramón Varela
Morgan & Morgan

بابوا غينيا اجلديدة
Tyson Boboro
Allens Arthur Robinson
Vincent Bull
Allens Arthur Robinson
David Caradus
PricewaterhouseCoopers
Richard Flynn
Blake Dawson
Justin Haiara
Steeles Lawyers
Peter Joseph Heystraten
Sea Horse Pacific
Antonia Laki
PricewaterhouseCoopers
David Lavery
Blake Dawson
John Leahy
Peter Allan Lowing 
Lawyers
Simon Nutley
Peter Allan Lowing 
Lawyers
Steven O’Brien
O’Briens
Kapu Rageau
Rageau, Manua & Kikira 
Lawyers
Steamships Trading 
Company Ltd.

Thomas Taberia
Peter Allan Lowing 
Lawyers

باراغواي
Perla Alderete
Vouga & Olmedo Abogados
Hugo T. Berkemeyer
Berkemeyer, Attorneys & 
Counselors
Luis Alberto Breuer
Berkemeyer, Attorneys & 
Counselors
Esteban Burt
Peroni, Sosa, Tellechea, 
Burt & Narvaja, member of 
Lex Mundi
María Debattisti
Servimex SACI
Lorena Dolsa
Berkemeyer, Attorneys & 
Counselors
Blas Dos Santos
Ferrere Attorneys
Estefanía Elicetche
Peroni, Sosa, Tellechea, 
Burt & Narvaja, member of 
Lex Mundi
Jorge Figueredo
Vouga & Olmedo Abogados
Néstor Gamarra
Servimex SACI
Ilse Gonzalez
Ilse Gonzalez & Asoc
Larisa Guillén
PricewaterhouseCoopers
Jorge Jimenez Rey
Banco Central
Nestor Loizaga
Ferrere Attorneys
Carmela Martínez
PricewaterhouseCoopers
María Esmeralda Moreno
Moreno Ruffinelli & 
Asociados
Roberto Moreno Rodríguez 
Alcalá
Moreno Ruffinelli & 
Asociados
Hector Palazon
Ferrere Attorneys
Rocío Penayo
Moreno Ruffinelli & 
Asociados
Yolanda Pereira
Berkemeyer, Attorneys & 
Counselors
Armindo Riquelme
Fiorio, Cardozo & 
Alvarado
Belen Saldivar Romañach
Ferrere Attorneys
Angela Schaerer de Sosa
Escribana Pública
Ruben Taboada
PricewaterhouseCoopers

بيرو
Walter Aguirre
PricewaterhouseCoopers
Marco Antonio Alarcón Piana
Estudio Echecopar
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Humberto Allemant
PricewaterhouseCoopers
Gisella Alvarado Caycho
Estudio Echecopar
Guilhermo Auler
Forsyth & Arbe Abogados
Raul Barrios
Barrios Fuentes Gallo 
Abogados
German Barrios
Barrios Fuentes Gallo 
Abogados
Vanessa Barzola
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Marianell Bonomini
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
José Ignacio Castro
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Fernando Castro Kahn
Muñiz, Ramírez, Peréz-
Taiman & Luna Victoria 
Attorneys at Law
Javier de la Vega
PricewaterhouseCoopers
Alfonso De Los Heros Pérez 
Albela
Estudio Echecopar
Mariana De Olazaval
Estudio Olaechea, member 
of Lex Mundi
Paula Devescovi
Barrios Fuentes Gallo 
Abogados
Juan Carlos Durand 
Grahammer
Durand Abogados
Arturo Ferrari
Muñiz, Ramírez, Peréz-
Taiman & Luna Victoria 
Attorneys at Law
Guillermo Ferrero
Estudio Ferrero Abogados
Luís Fuentes
Barrios Fuentes Gallo 
Abogados
Juan García Montúfar
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Anabelí González
Estudio Ferrero Abogados
Cecilia Guzman-Barron
Barrios Fuentes Gallo 
Abogados
Jose A. Honda
Estudio Olaechea, member 
of Lex Mundi
Rafael Junco
Camara Peruana de la 
Construccion
Kuno Kafka Prado
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Adolfo Lopez
PricewaterhouseCoopers
German Lora
Payet, Rey, Cauvi Abogados
Raul Lozano-Merino
Peña, Lozano, Faura & 
Asociados

Milagros Maravi
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Jesús Matos
Estudio Olaechea, member 
of Lex Mundi
Milagros Mendoza
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Anna Julia Mendoza
Payet, Rey, Cauvi Abogados
Marlene Molero
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Miguel Mur
PricewaterhouseCoopers
Franco Muschi
Payet, Rey, Cauvi Abogados
Gabriel Musso
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Carmen Padrón
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Adolfo J. Pinillos
Durand Abogados
Lucianna Polar
Estudio Olaechea, member 
of Lex Mundi
Carlos Javier Rabanal Sobrino
Durand Abogados
Fernando M. Ramos
Barrios Fuentes Gallo 
Abogados
Sonia L. Rengifo
Barrios Fuentes Gallo 
Abogados
Alonso Rey Bustamante
Payet, Rey, Cauvi Abogados
Guillermo Acuña Roeder
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Augusto Ruiloba Morante
Estudio Echecopar
Emil Ruppert Yañez
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Carolina Sáenz
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados
Adolfo Sanabria Mercado
Muñiz, Ramírez, Peréz-
Taiman & Luna Victoria 
Attorneys at Law
Diego Sanchez
PricewaterhouseCoopers
Martin Serkovic
Estudio Olaechea, member 
of Lex Mundi
Hugo Silva
Rodrigo, Elías, Medrano 
Abogados
José Antonio Valdez
Estudio Olaechea, member 
of Lex Mundi
Valery Vicente
Forsyth & Arbe Abogados
Manuel Villa-García
Estudio Olaechea, member 
of Lex Mundi
Ursula Villanueva
Estudio Rubio, Leguía, 
Normand y Asociados

Monica Yoland Arteaga 
Chaparro
Registro Predial Urbano

الفلبني
Emilio Amaranto
Puyat Jacinto Santos Law 
Office
Myla Gloria Amboy
Jimenez Gonzales Liwanag 
Bello Valdez Caluya & 
Fernandez
Jazmin Banal
Romulo, Mabanta, 
Buenaventura, Sayoc & de 
los Angeles, member of Lex 
Mundi
Manuel Batallones
BAP Credit Bureau
Alexander B. Cabrera
PricewaterhouseCoopers / 
Isla Lipana & Co.
Rusvie Cadiz
RVFreight and Services
Joseph Omar A. Castillo
Puyat Jacinto Santos Law 
Office
Kenneth Chua
Quisumbing Torres, 
member firm of Baker and 
McKenzie
Emerico O. de Guzman
Angara Abello Concepcion 
Regala & Cruz Law Offices 
(ACCRALAW)
Juana M. Dela Cruz
International 
Consolidator Philippines, 
Inc.
Rachelle Diaz
Quisumbing Torres, 
member firm of Baker and 
McKenzie
Ma. Lourdes Dino
Jimenez Gonzales Liwanag 
Bello Valdez Caluya & 
Fernandez
Rachel Follosco
Follosco Morallos & 
Herce
Catherine Franco
Quisumbing Torres, 
member firm of Baker and 
McKenzie
Gilberto Gallos
Angara Abello Concepcion 
Regala & Cruz Law Offices 
(ACCRALAW)
Geraldine S. Garcia
Follosco Morallos & 
Herce
Gwen Grecia-de Vera
PJS Law
Rafael Khan
Siguion Reyna Montecillo 
& Ongsiako
Genevieve  M. Limbo
PricewaterhouseCoopers / 
Isla Lipana & Co.
Victoria Limkico
Jimenez Gonzales Liwanag 
Bello Valdez Caluya & 
Fernandez
Erich H. Lingad
International 
Consolidator Philippines, 
Inc.

Herminio Liwanag
Jimenez Gonzales Liwanag 
Bello Valdez Caluya & 
Fernandez
Lory Anne Manuel-McMullin
Jimenez Gonzales Liwanag 
Bello Valdez Caluya & 
Fernandez
Yolanda Mendoza-Eleazar
Castillo Laman Tan 
Pantaleon & San Jose Law 
Offices
Elmer R. Mitra, Jr
PricewaterhouseCoopers / 
Isla Lipana & Co.
Jesusito G. Morallos
Follosco Morallos & 
Herce
Freddie Naagas
OOCL Logistics
Alan Ortiz
Follosco Morallos & 
Herce
Nicanor N. Padilla
Siguion Reyna Montecillo 
& Ongsiako
Emmanuel C. Paras
SyCip Salazar Hernandez & 
Gatmaitan
Zayber B. Protacio
PricewaterhouseCoopers / 
Isla Lipana & Co.
Janice Kae Ramirez
Quasha Ancheta Pena & 
Nolasco
Roderick Reyes
Jimenez Gonzales Liwanag 
Bello Valdez Caluya & 
Fernandez
Ricardo J. Romulo
Romulo, Mabanta, 
Buenaventura, Sayoc and 
de los Angeles, member of 
Lex Mundi
Roy Enrico Santos
Puyat Jacinto Santos Law 
Office
Sheryl Tanquilut
Romulo, Mabanta, 
Buenaventura, Sayoc & de 
los Angeles, member of Lex 
Mundi
Bianca Torres
PJS Law
Ma. Melva Valdez
Jimenez Gonzales Liwanag 
Bello Valdez Caluya & 
Fernandez
Redentor C. Zapata
Quasha Ancheta Pena & 
Nolasco
Gil Roberto Zerrudo
Quisumbing Torres, 
member firm of Baker and 
McKenzie

بولندا
Allen & Overy A. Pdzich 
Sp.k.
Grzegorz Banasiukj
Gide Loyrette Nouel 
Polska
Aleksander Borowicz
Biuro Informacji 
Kredytowej S.A.

Tomasz Brudkowski
Kochaski, Brudkowski & 
Partners
Krzysztof Cichocki
SKS Legal
Krzysztof Ciepliński
Gide Loyrette Nouel 
Polska
Bożena Ciosek
Wierzbowski Eversheds, 
member of Eversheds 
International Ltd.
Tomasz Duchniak
SKS Legal
Lech Giliciński
White & Case W. 
Daniłowicz, W. Jurcewicz i 
Wspólnicy sp. k.
Paweł Grześkowiak
Gide Loyrette Nouel 
Polska
Fidala Jaroslaw
Tokarczuk, Jdrzejczyk, 
Wspólnicy. Kancelaria 
prawna Gide Loyrette 
Nouel Polska
Piotr Kaim
PricewaterhouseCoopers
Tomasz Kański
Sołtysiski Kawecki & 
Szlzak
Iwona Karasek
Jagiellonian University 
Krakow
Edyta Kolkowska
Ewa Lachowska - Brol
Wierzbowski Eversheds, 
member of Eversheds 
International Ltd.
Dagmara Lipka-Chudzik
Magnusson
Agata Mierzwa
Wierzbowski Eversheds, 
member of Eversheds 
International Ltd.
Dariusz Okolski
Okolski Law Office
Krzysztof Pawlak
Sołtysiski Kawecki & 
Szlzak
Weronika Pelc
Wardyski & Partners, 
member of Lex Mundi
Anna Maria Pukszto
Salans
Bartłomiej Raczkowski
Bartłomiej Raczkowski 
Kancelaria Prawa Pracy
Piotr Sadownik
Gide Loyrette Nouel 
Polska
Katarzyna Sarek
Bartłomiej Raczkowski 
Kancelaria Prawa Pracy
Zbigniew Skórczyński
Chadbourne & Parke LLP
Dariusz Smiechowski
Union of Polish Architects
Iwona Smith
PricewaterhouseCoopers
Ewelina Stobiecka
Eiselsberg Natlacen 
Walderdorff Cancola 
Rechtsanwälte GmbH
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Dariusz Tokarczuk
Gide Loyrette Nouel 
Polska
Wojciech Wądołowsk
Magnusson
Radoslaw Waszkiewicz
Sołtysiski Kawecki & 
Szlzak
Ewa Wiśniewska
Tomasz Zabost

البرتغال
Victor Abrantes
Victor Abrantes - 
International Sales Agent
Filipa Arantes Pedroso
Morais Leitão, Galvão 
Teles, Soares da Silva & 
Associados, Member of Lex 
Mundi
Miguel Azevedo
Garrigues
Manuel P. Barrocas
Barrocas Sarmento Neves
José Pedro Briosa e Gala
Barrocas Sarmento Neves
Rita Carvalho
PricewaterhouseCoopers
Tiago Castanheira Marques
Abreu Advogados
Susana Cebola
Directorate General of 
Registry & Notary Civil 
Service
Gabriel Cordeiro
Direcção Municipal de 
Gestão Urbanística
João Cadete de Matos
Banco de Portugal
Carlos de Sousa e Brito
Carlos de Sousa & Brito & 
Associados
Cristina Dein
Dein Advogados
John Duggan
PricewaterhouseCoopers
Bruno Ferreira
Garrigues
Jorge Figueiredo
PricewaterhouseCoopers
Inga Kilikeviciene
Martim Krupenski
Barrocas Sarmento Neves
Maria Manuel Leitão Marques
Secretary of State 
for Administrative 
Modernisation
Diogo Léonidas Rocha
Garrigues
Jorge Pedro Lopes
Polytechnic Institute of 
Bragança
Marta Elisa Machado
PricewaterhouseCoopers
Ana Margarida Maia
Miranda Correia 
Amendoeira & Associados
Miguel Marques dos Santos
Garrigues
Filipa Marques Junior
Morais Leitão, Galvão 
Teles, Soares da Silva & 

Associados, Member of Lex 
Mundi
Isabel Martínez de Salas
Garrigues
Susana Melo
Grant Thornton 
Consultores, Lda 
Joaquim Luis Mendes
Grant Thornton 
Consultores, Lda. 
João Moucheira
Directorate General of 
Registry & Notary Civil 
Service
Mouteira Guerreiro, Rosa 
Amaral & Associados - 
Sociedade de Advogados 
R.L.
Rita Nogueira Neto
Garrigues
Felipe Oliviera
Carlos de Sousa & Brito & 
Associados
Rui Peixoto Duarte
Abreu Advogados
Pedro Pereira Coutinho
Garrigues
Acácio Pita Negrão
PLEN - Sociedade de 
Advogados, RL
Margarida Ramalho
Associação de Empresas 
de Construção e Obras 
Públicas
Paulo Ribeiro
Quinta do Figueiral
Filomena Rosa
Directorate General of 
Registry & Notary Civil 
Service
David Salgado Areias
Abreu Advogados
Pedro Santos
Andromeda
Pedro Santos
Grant Thornton 
Consultores, Lda 
Raquel Santos
Morais Leitão, Galvão 
Teles, Soares da Silva & 
Associados, Member of Lex 
Mundi
Manuel Silveira Botelho
António Frutuoso de Melo 
e Associados - Sociedade de 
Advogados, R.L.
Carmo Sousa Machado
Abreu Advogados
João Paulo Teixeira de Matos
Garrigues

بورتو ريكو
Viviana Aguilu
PricewaterhouseCoopers
Israel Alicea
Quiñones & Sánchez, PSC
Ignacio Alvarez
Pietrantoni Méndez & 
Alvarez LLP
Alfredo Alvarez-Ibañez
O’Neill & Borges
Juan Aquino
O’Neill & Borges

Javier Arbona
Quiñones & Sánchez, PSC
James A. Arroyo
TransUnion
Hermann Bauer
O’Neill & Borges
Nikos Buxeda Ferrer
Adsuar Muñiz Goyco Seda 
& Pérez-Ochoa, P.S.C
Mildred Caban
Goldman Antonetti & 
Córdova P.S.C
Jorge Capo
O’Neill & Borges
Walter F. Chow
O’Neill & Borges
Myrtelena Díaz Pedora
Adsuar Muñiz Goyco Seda 
& Pérez-Ochoa, P.S.C
Alberto G. Estrella
William Estrella Law 
Offices
Carla Garcia
O’Neill & Borges
Carlos Hernandez
Reichard & Escalera
Gerardo Hernandez
William Estrella Law 
Offices
Francisco Hernández-Ruiz
Reichard & Escalera
Donald E. Hull
Pietrantoni Méndez & 
Alvarez LLP
Luis Marini
O’Neill & Borges
Rubén M. Medina-Lugo
Cancio, Nadal, Rivera & 
Díaz
Oscar O Meléndez - Sauri
Coto Malley & Tamargo, 
LLP
Pedro A. Morell
Goldman Antonetti & 
Córdova P.S.C
Carlos Nieves
Quiñones & Sánchez, PSC
Joaquin M Nieves
Sun Air Expedite Service
Jorge Peirats
Pietrantoni Méndez & 
Alvarez LLP
Edwin Quiñones
Quiñones & Sánchez, PSC
Victor Rodriguez
Multitransport & Marine 
Co.
Victor Rodriguez
PricewaterhouseCoopers
Jorge M. Ruiz Montilla
McConnell Valdés LLC
Javier Sánchez
Ineabelle Santiago
Reichard & Escalera
Yasmin Umpierre-Chaar
O’Neill & Borges
Carlos Valldejuly
O’Neill & Borges
Fernando Van Derdys
Reichard & Escalera
Travis Wheatley
O’Neill & Borges

قطر
Naveed Abdulla
Gulf Star Group
Shawki Abu Nada
Central Tenders 
Committee
Abdelmoniem Abutiffa
Qatar International Law 
Firm
Ali Al Amari
Central Bank
Kholoud Al Faihani
Maitha Al Hajri
Mohammed Saleh Al Jilani
Central Bank
Hassan Abdulla Al Khouri
Abdullah Al Muslemani
Legal Advisor
Nada Mubarak Al Sulaiti
Al Sulaiti, Attorneys, 
Legal Consultants & 
Arbitrators
Mohammed A. Ali
Al Khorri Advocate & 
Legal Consultants
Adnan Ali
PricewaterhouseCoopers
Abdul Rahman Ali Almotawa
Customs and Ports 
General Authority
A. Rahman Mohamed 
Al-Jufairi
A. Rahman Mohamed 
Al-Jufairi
Juma Ali Rashed Al-Kaabi
Ministry of Economy & 
Commerce
Rashid Bin Abdulla Al-Khalifa
Law Office of Rashid Bin 
Abdulla AI-Khalifa
Khalil Al-Mulla
Customs and Ports 
General Authority
Muna Al-Mutawa
Advocate & Legal 
Consultant
Mohammed H. Al-Naimi
Central Tenders 
Committee
Ahmad Al-Remehi
Real Estate Registration 
Department
Ahmed Mohammed 
Al-Rmehy
Ministry of Justice
Walid A. Moneim Amen
Labour Department
Ian Clay
PricewaterhouseCoopers
Dalal K. Farhat
Arab Engineering Bureau
Steuart Anthony Greig
Bin Yousef Cargo Express 
W.L.L
Robert A. Hager
Patton Boggs LLP
Tajeldin Idris Babiker
ABN Law Firm
Samar A. Ismail
Khatib & Alami
Ibrahim Jaidah
Arab Engineering Bureau

Abdul Jaleel
Lex Chambers.
Milan Joshi
Bin Yousef Cargo Express 
W.L.L
Upuli Kasthuriarachchi
PricewaterhouseCoopers
Sajid Khan
PricewaterhouseCoopers
Ali Kudah
Customs and Ports 
General Authority
Ahmed Sayed Rekaby Mansy
Law Office of Rashid Bin 
Abdulla AI-Khalifa
Abdul Muttalib
Gulf Star Group
Najwan Nayef
Clyde & Co.Legal 
Consultants
Ali Said Othman
Central Tenders 
Committee
Mohammed SHK. Qasem
Khatib & Alaml
Annette Seiffert
Clyde & Co. Legal 
Consultants 
Sarah Simms
Clyde & Co. Legal 
Consultants
Laura Warren 
Clyde & Co. Legal 
Consultants
Terence G.C. Witzmann
HSBC

رومانيا
Adriana Almasan
Stoica & Asociatii 
Attorneys-at-Law
Alina Badea
Muat & Asociaii
Emanuel Bancila
PricewaterhouseCoopers
Irina Bănică
Muat & Asociaii
Irina Barbu
D & B David si Baias S.C.A.
Cristian Bichi
National Bank
Monica Biciusca
Anghel Stabb & Partners
Roxana Bolea
D & B David si Baias S.C.A.
Cosmin Bonea
Salans
Cezara Chirica
D & B David si Baias S.C.A.
Anamaria Corbescu
Salans
Dorín Coza
Babiuc Sulica 
Protopopescu Vonica
Tiberiu Csaki
Salans
Peter De Ruiter
PricewaterhouseCoopers
Luminita Dima
Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen, member 
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of Ius Laboris, of Lex 
Mundi & of SEE Legal
Alexandru Dobrescu
Lina & Guia S.C.A
Ion Dragulin
National Bank
Laura Adina Duca
Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen, member 
of Ius Laboris, of Lex 
Mundi & of SEE Legal
Cristina Ene
PricewaterhouseCoopers
Serban Epure
Biroul de Credit
Adriana Gaspar
Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen, member 
of Ius Laboris, of Lex 
Mundi & of SEE Legal
Gina Gheorghe
Tanasescu, Leaua, Cadar & 
Asociatii
Sergiu Gidei
D & B David si Baias S.C.A.
Alexandru Gosa
D & B David si Baias S.C.A.
Veronica Gruzsniczki
Babiuc Sulica 
Protopopescu Vonica
Mihai Guia
Lina & Guia S.C.A
Nicolae Hariuc
Zamfirescu Racoi Predoiu 
Law Partnership
Hidropneumatica
Roxana Ionescu
Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen, member 
of Ius Laboris, of Lex 
Mundi & of SEE Legal
Iulian Iosif
Muat & Asociaii
Crenguta Leaua
Tanasescu, Leaua, Cadar & 
Asociatii
Cristian Lina
Lina & Guia S.C.A
Dumitru Viorel Manescu
National Union of 
Romanian Notaries
Alina Manescu
PricewaterhouseCoopers
Oana Manuceanu
PricewaterhouseCoopers
Gelu Titus Maravela
Muat & Asociaii
Carmen Medar
D & B David si Baias S.C.A
Raluca Mocanu
PricewaterhouseCoopers
Dominic Morega
Muat & Asociaii
Adriana Neagoe
National Bank
Manuela Marina Nestor
Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen, member 
of Ius Laboris, of Lex 
Mundi & of SEE Legal
Madalin Niculeasa
Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen, member 

of Ius Laboris, of Lex 
Mundi & of SEE Legal
Lavinia Nucu
Anghel Stabb & Partners
Alina Oancea
PricewaterhouseCoopers
Marius Pătrăşcanu
Muat & Asociaii
Cristina Popescu
Lina & Guia S.C.A
Alina Popescu
Muat & Asociaii
Mariana Popescu
National Bank
Diana Emanuela Precup
Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen, member 
of Ius Laboris, of Lex 
Mundi & of SEE Legal
Irina Preoteasa
PricewaterhouseCoopers
Alina Proteasa
Lina & Guia S.C.A
Adriana Puscas
Babiuc Sulica 
Protopopescu Vonica
Raluca Radu
Salans
Laura Radu
Stoica & Asociatii 
Attorneys-at-Law
Alina Rafaila
PricewaterhouseCoopers
Angela Rosca
Taxhouse SRL
Alex Rosca
Taxhouse SRL
Ana-Maria Rusu
Salans
Romana Schuster
PricewaterhouseCoopers
Cristina Simion
PricewaterhouseCoopers
Alexandru Slujitoru
D & B David si Baias S.C.A.
Alexandra Sova
Sova & Partners
Ileana Sovaila
Muat & Asociaii
David Stabb
Anghel Stabb & Partners
Marta Stefan
Anghel Stabb & Partners
Cristiana Stoica
Stoica & Asociatii 
Attorneys-at-Law
Sorin Corneliu Stratula
Stratula Tomosoiu 
Mocanu
Potyesz Tiberu
Bitrans Ltd., member of 
World Mediatrans Group
Anca Vatasoiu
Salans
Mihai Vintu
PricewaterhouseCoopers

االحتاد الروسي
Marat Agabalyan
Herbert Smith CIS LLP

Darya Angelo
Law Firm ALRUD
Ekaterina Avilova
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Fedor Bogatyrev
Law Firm ALRUD
Alexia Borisov
Andreas Neocleous & Co., 
Legal Consultants
Julia Borozdna
Baker & McKenzie
Maria Bykovskaya
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
ESPRO Real Estate
Valery Getmanenko
Baker & McKenzie
Maria Gorban
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Evgeniy Gouk
PricewaterhouseCoopers 
CIS Law Offices B.V.
Marlena Hurley
TransUnion CRIF Decision 
Solution
Irina Im
PricewaterhouseCoopers
Sergej Juzovitski
Ramboll
Maxim Kandyba
PricewaterhouseCoopers 
CIS Law Offices B.V.
Ekaterina Kotova
PricewaterhouseCoopers 
CIS Law Offices B.V.
Dmitry Kurochkin
Herbert Smith CIS LLP
Sergei L. Lazarev
Russin & Vecchi, LLC.
Maxim Likholetov
Magnusson
Dmitry Lyakhov
Russin & Vecchi, LLC.
Anastasia Malashkevich
PricewaterhouseCoopers
Irina Martakova
PricewaterhouseCoopers
Vladimir Melnikov
Herbert Smith CIS LLP
Lyudmila Merzlikina
ALRUD Law Firm
Yuri Monastyrsky
Monastyrsky, Zyuba, 
Stepanov & Partners
OAO Pigment
Gennady Odarich
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Tatiana Ponomareva
Igor Porokhin
Magnusson
Maria Priezzheva
Orrick Herrington & 
Sutcliffe LLP
Roman Reshetyuk
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Evgeny Reyzman
Baker & McKenzie

Konstantin Salichev
Andrey Shpak
PricewaterhouseCoopers
Olga Sirodoeva
Orrick Herrington & 
Sutcliffe LLP
Steven Snaith
PricewaterhouseCoopers
Pavel Solovyev
Magnusson
Irina Strizhakova
Andreas Neocleous & Co., 
Legal Consultants
Elena Subocheva
Russin & Vecchi, LLC
Mikhail Usubyan
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Andrey Zhdanov
Baker & McKenzie 

رواندا
Banque Commerciale du 
Rwanda
Emmanuel Abijuru
Université Libre de Kigali
Alberto Basomingera
Cabinet d’Avocats 
Mhayimana
Pierre Célestin Bumbakare
Rwanda Revenue 
Authority
José Habimana
Umwlimu Sacco
Jean Havugimana
Rwanda Revenue 
Authority
Suzanne Iyakaremye
SDV
Project Kaburege
Cabinet d’Avocat Kaburege
Annie Kairaba-Kyambadde
Rwanda Initiative for 
Sustainable Development / 
LandNet
Marcellin Kamanzi
Robert Kamugisha
Ministry of Justice
Angélique Kantengwa
National Bank
Theophile Kazaneza
Kigali Bar Association
Rodolphe Kembukuswa
SDV
Narasimha Kollegal
World Freight s.a.r.l.
Isaïe Mhayimana
Cabinet d’Avocats 
Mhayimana
Minette Mutoni
Barreau de Kigali
Pothin Muvara
David Ngaracu
World Freight s.a.r.l.
Athanase Rutabingwa
Kigali Allied Advocates
Vincent Shyirambere
Office of the Registrar of 
Land Titles

André Verbruggen

ساموا
Tiffany Acton
Quantum Contrax Ltd
Mike Betham
Transam Ltd.
Lawrie Burich
Quantum Contrax Ltd
Murray Drake
Drake & Co.
Ruby Drake
Drake & Co.
George Latu
Latu Ey & Clarke Lawyers
Arthur R. Penn
Lesa ma Penn
John Ryan
Transam Ltd.
Shan Shiraz Ali Usman
Tradepac Marketing Ltd.

ساو تومي وبرينسيبي
António de Barros A. Aguiar
SOCOGESTA
André Aureliano Aragão
André Aureliano Aragão 
Jurisconsulta & Advogado
Fernando Barros
PricewaterhouseCoopers
Jorge Bonfim
Direcção do Comércio
Pedro Calixto
PricewaterhouseCoopers
Edmar Carvalho
Miranda Correia 
Amendoeira & Asociados
Abreu Conceição
Soares Da Costa
João Cristovão
Banco Internacional de 
São Tomé e Príncipe
Frederico da Glória
Tribunal de Primeira 
Instância de São Tomé 
Pascoal Daio
Pascoal Daio - Advogado & 
Consultore
Abílio de Carvalho Dema
Cabinet Africain de 
Gestion Informatique et 
Contable
Celiza Deus Lima
JPALMS Advogados
Direcção das Alfândegas
Agostinho Q.S.A. Fernandes
Directorate of Taxes
Cesaltino Fernandes
Serviços Geograficos e 
Cadastrais
Raul Gomes
ATS Logistics Co. 
Metalurgica Santo Amaro
Jean-Paul Migan
Ecobank
Faustino Manuel Neto
EMAE
Eduardo Paiva
PricewaterhouseCoopers
Luisélio Pinto
United Investments
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Guilherme Posser da Costa
De Juris - Advocacia e 
Consultoria, Lda.
Cosme Bonfim Afonso Rita
Câmara de Comércio, 
Agricultura e Serviços
Deodato Gomes Rodrigues
ENAPORT
Maria do Céu Silveira
Direcção de Obras 
Públicas e Urbanismo
Carlos Stock
Direcção dos Registros e 
Notariado
Sara Ranito Trigueiros
Banco Internacional de 
São Tomé e Príncipe
Rui Veríssimo
Soares Da Costa

اململكة العربية السعودية
Emad Fareed Abdul Jawad
Globe Marine Services Co.
Abdulaziz Abdullatif
Al-Soaib Law Firm
Ali Abedi
The Allaince of Abbas 
F. Ghazzawi & Co. and 
Hammad, Al-Mehdar & Co.
Nasreldin Ahmed
The Law Firm of Salah 
Al-Hejailany
Omar Al Saab
Mohanned Bin saudi Al 
Rasheed Law Firm in 
Association with Baker 
Botts L.L.P
Nasser Alfaraj
Baker & McKenzie Ltd.
Mohammed Al-Ghamdi
Fulbright & Jaworski LLP
Hesham Al-Homoud
The Law Firm of Dr. 
Hesham Al-Homoud
Mohammed Al-Jaddan
The Law Firm of Yousef 
and Mohammed Al-Jaddan
Nabil Abdullah Al-Mubarak
Saudi Credit Bureau - 
SIMAH
Fayez Al-Nemer
Talal Bin Naif Al-Harbi 
Law Firm
Sami Al-Sarraj
Al Juraid & Company / 
PricewaterhouseCoopers
Mohammed Al-Soaib
Al-Soaib Law Firm
Ali Awais
Baker Botts LLP
Joseph Castelluccio
Fulbright & Jaworski LLP
Maher El Belbeisi
Abu-Ghazaleh Legal office
Adel El Said
Panalpina
Adel ElZein
Mohamed Ben Laden Law 
Firm
Imad El-Dine Ghazi
Law Office of Hassan 
Mahassni

Shadi Haroon
Baker Botts LLP
Jochen Hundt
Al-Soaib Law Firm
David K. Johnson
Al Juraid & Company / 
PricewaterhouseCoopers
Marcus Latta
The Law Firm of Salah 
Al-Hejailany
Muhammad Lotfi
Toban Law Firm
Hassan Mahassni
Law Office of Hassan 
Mahassni
Muntasir Osman
Law Office of Hassan 
Mahassni
K. Joseph Rajan
Globe Marine Services Co.
Mustafa Saleh
Turner International
Abdul Shakoor
Globe Marine Services Co.
Sameh M. Toban
Toban Law Firm
Natasha Zahid
Baker Botts LLP
Abdul Aziz Zaibag
Alzaibag Consultants
Soudki Zawaydeh
Al Juraid & Company / 
PricewaterhouseCoopers
Ebaish Zebar
The Law Firm of Salah 
Al-Hejailany

السنغال
Ibrahima Abdoulaye
Senelec
Khaled Abou El Houda
Cabinet Kanjo Koita
Cabinet Sarr & Associés, 
member of Lex Mundi
Magatte Dabo
Transfret Dakar
Jonathan Darboux
BCEAO
Fallou Diéye
APIX -Agence chargée 
de la Promotion de 
l’Investissement et des 
Grands Travaux
Issa Dione
Senelec
Patricia Lake Diop
Fodé Diop
Art Ingegierie Afrique
Fatimatou Zahra Diop
BCEAO
Amadou Drame
Cabinet d’Avocat
Cheikh Fall
Cabinet d’Avocat
Aïssatou Fall
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Mame Adama Gueye
Mame Adama Gueye & 
Associes
Khaled A. Houda
Avocat à la Cour

Matthias Hubert
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Oumy Kalsoum Gaye
Chambre de Commerce 
d'Industrie et 
d'Agriculture de Dakar
Seydina Kane
Senelec
Sidy Kanoute
Avocat à la Cour
Moussa Mbacke
Etude notariale Moussa 
Mbacke
Mamadou Mbaye
SCP Mame Adama Gueye & 
Associés
Ibrahima Mbodj
Avocat à la Cour
Pierre Michaux
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Pape Oumar Ndiaye
Avocat à la Cour
Cheikh Tidiane Ndiaye
Secom
Moustapha Ndoye
Cabinet d’Avocats
Cheikh Oumar Sall
Mbacké Sene
Senelec
Daniel-Sedar Senghor
Notaire
SDV
Djibril Sy
Secom
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Ibra Thiombane
SCP Mame Adama Gueye & 
Associés
Moustapha Thioune
Societe Generale de 
Banques au Senegal
Adama Traore
SCP Mame Adama Gueye & 
Associés
Baba Traore
Transfret

صربيا
Rade Bačković
Association of Serbian 
Banks
Rene Bijvoet
PricewaterhouseCoopers
Bojana Bogojević
PricewaterhouseCoopers
Marija Bojović
PricewaterhouseCooper
Nataša Cvetićanin
Law Offices Jankovi, 
Popovi & Miti
Aleksandar Dimitrov
Prica & Partners Law 
Office
Jelena Djokić
PricewaterhouseCoopers
Uroš Djordjević
Zivkovic & Samardzic Law 
Office

Jelena Edelman
Prica & Partners Law 
Office
Olga Serb Gretić
Ninkovi Law Office
Oliver Haussmann
Moravevic, Vojnovi 
& Zdravkovi o.a.d. u 
saradnji sa Schönherr
Harrison Solicitors
Jovana Ilić
PricewaterhouseCoopers
Anna Jankov
PricewaterhouseCoopers
Nikola Janković
Law Offices Jankovi, 
Popovi & Miti
Martina Jović
PricewaterhouseCoopers
Mirko Kevac
PricewaterhouseCoopers
Dubravka Kosić
Law Office Kosic
Marija Kostić
Law Offices Jankovi, 
Popovi & Miti
Ivan Krsikapa
Ninkovi Law Office
Aleksandar Mančev
Prica & Partners Law 
Office
Aleksandar Miljković
PricewaterhouseCoopers
Dimitrije Nikolić
Cargo T. Weiss
Djurdje Ninković
Ninkovi Law Office
Darija Ognjenović
Prica & Partners Law 
Office
Igor Oljačić
Law Office Kosic
Vladimir Perić
Prica & Partners Law 
Office
Snežana Pešić
PricewaterhouseCoopers
Mihajlo Prica
Prica & Partners Law 
Office
Marko Repić
Law Office Kosic
Vladimir Savić
CPI Investement
Nenad Stanković
Joksovic, Stojanovic and 
Partners
Ana Stanković
Moravevic, Vojnovi 
& Zdravkovi o.a.d. u 
saradnji sa Schönherr
Petar Stojanović
Joksovic, Stojanovic and 
Partners
Jovana Stojanović
PricewaterhouseCoopers
Zoran Teodosijević
Law Offices Jankovi, 
Popovi & Miti
Jovana Tomašević
Živkovi & Samardži Law 
Office

Clare Vernon
PricewaterhouseCoopers
Miloš Vulić
Prica & Partners Law 
Office
Relja Zdravković
Moravevic, Vojnovi 
& Zdravkovi o.a.d. u 
saradnji sa Schönherr
Branislav Živković
Zivkovic & Samardzic Law 
Office
Miloš Živković
Živkovi & Samardži Law 
office

سيشيل
Gerry Adam
Mahe Shipping Co. Ltd. 
Jules G. Baker
Ports Authority
France Gonzalves Bonte
Andre D. Ciseau
Seychelles Ports 
Authority
Alex Ellenberger
Locus Architecture Pty. 
Ltd.
Daniel Houareau
Ports Authority
Joe Morin
Mahe Shipping Co. Ltd. 
Bernard L. Pool
Pool & Patel
Roddy Ramanjooloo
Hoolooman Project 
Services
Unice Romain
Ports Authority
Serge Rouillon
Attorney-at-Law

سيراليون
Kelvin Abdallah
PricewaterhouseCoopers
Gideon Ayi-Owoo
PricewaterhouseCoopers
Mohamed Sahid Bangura
Macauley, Bangura & Co.
H.A. Bloomer
Ports Authority
A.Y Brewah
Brewah & Co.
Nicholas Colin Browne-Marke
Court of Appeals
Charles Campbell
Charles Campbell & Co.
John Carter
KPMG
Leslie Theophilus Clarkson
Ahmry Services
Neneh Dabo
Anti-Corruption 
Commission
Vidal Decker
KPMG
Mariama Dumbuya
Renner Thomas & Co., 
Adele Chambers
Dzidzedze Fiadjoe
PricewaterhouseCoopers
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Cecil French
National Power Authority
Denis John Scott Garvie
National Power Authority
Eke Ahmed Halloway
Halloway & Partners
Millicent Hamilton-Hazeley
Clas Legal
Michael A.O. Johnson
Ministry of Lands, 
Country Planning and the 
Environment
Mariama Kallay
Government of Sierra 
Leone
Alex Konoima
Ministry of Lands, 
Country Planning and the 
Environment
George Kwatia
PricewaterhouseCoopers
Centus Macauley Esq.
Macauley, Bangura & Co.
Joseph Daniel Mahayei
Ministry of Energy & 
Power
Sullay A. Mannah
Bank of Sierra Leone
Noah Mansaray
Ports Authority
Corneleius Adeyemi Max-
Williams I
Shipping Agencies Ltd.
A.P. Moller-Maersk
Maersk Ltd.
Augustine Musa, Esq.
Brewah & Co.
Oliver Onylander
Adele Chambers
Eduard Parkinson
National Power Authority
Prashatn Poduval
Maersk Ltd.
Roger Rogers
International 
Construction Co. Ltd.
Susan Sisay
Sisay & Associate
Lornard Taylor
Macauley, Bangura & Co.
Alhaji Timbo
National Power Authority
Mohamed Ahmad Tunis
Ahmry Services
Ayodele Wak-Williams
Del-Wak Agencies
Darcy White
PricewaterhouseCoopers
Claudius Williams-Tucker
KPMG
Amy Wright
EcoBank Sierra Leone Ltd.
Rowland Wright
Wright & Co.
Alfred Yarteh
National Power Authority

سنغافورة
Kala Anandarajah
Rajah & Tann

Hui Jia Ang
PricewaterhouseCoopers
Hooi Yen Chin
Gateway Law Corporation
Paerin Choa
TSMP Law Corporation
Kit Min Chye
Tan Peng Chin LLC
Troy Doyle
Clifford Chance Wong
Cyril Dumon
SDV International 
Logistics
Paula Eastwood
PricewaterhouseCoopers
Chi Duan Gooi
Donaldson & Burkinshaw
Muhammad Hattar
Rodyk & Davidson LLP
Ong Hway Cheng
Rajah & Tann
Nanda Kumar
Rajah & Tann
Lee Lay See
Rajah & Tann
Airinn Loh
Schenker Pte. Ltd.
Ministry of Trade and 
Industry
Sheikh Babu Nooruddin
Al Noor International 
Pte. Ltd.
Beng Hong Ong
Wong Tan & Molly Lim LLC
QBB (Pte) Ltd.
See Tiat Quek
PricewaterhouseCoopers
Mark Rowley
Credit Bureau Pte Ltd.
Andrew Seah
Schenker Pte. Ltd.
Priya Selvam
Rajah & Tann
Lee Chuan Seng
Beca Carter Holdings & 
Ferner Pte Ltd. 
Nish Shetty
WongPartnership LLP
Shook Lin & Bok LLP (In 
joint venture with Allen 
& Overy LLP)
May Yee Tan
Wong Tan & Molly Lim LLC
Winston Tay
Customs
Siu Ing Teng
Singapore Land Authority
Liew Yik Wee
WongPartnership LLP
Lim Wee Teck
Rajah & Tann
Eddie Wong
City Developments Ltd.
Paul Wong
Rodyk & Davidson LLP
Valerie Wu
Donaldson & Burkinshaw
Stephanie Yuen Thio
TSMP Law Corporation

سلوفاكيا
Zuzana Amrichova
PricewaterhouseCoopers.
Martina Behuliaková
Geodesy, Cartography and 
Cadastre Authority of the 
Slovak Republic
Vladimir Beles
PricewaterhouseCoopers
Radmila Benkova
PricewaterhouseCoopers
Todd Bradshaw
PricewaterhouseCoopers
Ján Budinský
Slovak Credit Bureau, s.r.o.
Kristina Cermakova
Peterka & Partners
Elena Chorvátová
Peterka & Partners
Zuzana Dragúnová-Valerová
PricewaterhouseCoopers
Viera Gregorova
Peterka & Partners
Simona Halakova
Čechová & Partners, 
member of Lex Mundi
Andrea Jezerska
Čechová & Partners, 
member of Lex Mundi
Tomas Jucha
PricewaterhouseCoopers
Michaela Jurková
Čechová & Partners, 
member of Lex Mundi
Soňa Lehocká
Alianciaadvokátov ak, 
s.r.o.
Katarina Leitmannová
Geodesy, Cartography and 
Cadastre Authority
Marek Lovas
PricewaterhouseCoopers
Michal Luknár
Squire Sanders s.r.o.
Přemysl Marek
Peterka & Partners
Tomáš Maretta
Čechová & Partners, 
member of Lex Mundi
Viktor Mišík
Dedák & Partners
Panalpina Welttransport 
GmbH
Zora Puškáčová
Zukalová Counselors-at-
Law
Peter Rozbora
Čechová & Partners, 
member of Lex Mundi
Gerta Sámelová-Flassiková
Alianciaadvokátov ak, 
s.r.o.
Peter Varga
Procházka Randl Kubr, 
member of Ius Laboris & 
Lex Mundi
Clare Moger
PricewaterhouseCoopers
Zuzana Wallova
National Bank

Michal Zeman
Čechová & Partners, 
member of Lex Mundi
Dagmar Zukalová
Zukalová Counselors-at-
Law

سلوفينيا
Ana Berce
Odvetniki Šelih & 
Partnerji
Crtomir Borec
PricewaterhouseCoopers
Branko Boznik
EFT Transportagentur 
GmbH
Nataša Božović
Bank of Slovenia
Eva Budja
Law Office Jadek & Pensa 
d.o.o.
Nada Drobnic
Deloitte d.o.o
Aleksander Ferk
PricewaterhouseCoopers
Ana Filipov
Schönherr Rechtsanwälte 
GmbH / Attorneys-at-Law
Masa Grgurevic Alcin
The Supreme Court
Barbara Guzina
Deloitte d.o.o
Andrej Jarkovič
Janeži & Jarkovi 
Attorneys-at-Law & Patent 
Attorneys
Aleksandra Jemc
Law Office Jadek & Pensa 
d.o.o.
Jernej Jeraj
Schönherr Rechtsanwälte 
GmbH / Attorneys-at-Law
Janos Kelemen
PricewaterhouseCoopers
Danijel Kerševan
Panalpina Welttransport 
GmbH
Barbara Kozaric
Deloitte d.o.o.
Bozena Lipej
Surveying & Mapping 
Authority
Klemen Mir
PricewaterhouseCoopers
Matjaz Nahtigal
Odvetniki Šelih & 
Partnerji
Sonja Omerza
PricewaterhouseCoopers
Pavle Pensa
Law Office Jadek & Pensa 
d.o.o.
Tomaž Petrovič
Schönherr Rechtsanwälte 
GmbH / Attorneys-at-Law
Natasa Pipan Nahtigal
Odvetniki Šelih & 
Partnerji
Petra Plevnik
Attorneys at Law Miro 
Senica in Odvetniki
Elektro Ljubljana d.d. 

Anka Pogačnik
PricewaterhouseCoopers
Tamara Šerdoner
PricewaterhouseCoopers
Andreja Škofič-Klanjšček
Deloitte d.o.o
Beta Štembal
PricewaterhouseCoopers
Renata Šterbenc Štrus
Law Office Jadek & Pensa 
d.o.o.
Laura Thomson
PricewaterhouseCoopers
Nives Uljan
Panalpina Welttransport 
GmbH
Matthias Wahl
Schönherr Rechtsanwälte 
GmbH / Attorneys-at-Law
Alenka Zaveršek
PricewaterhouseCoopers
Brigita Žunič
Deloitte d.o.o
Tina Žvanut Mioč
Law Office Jadek & Pensa 
d.o.o.

جزر سليمان
Don Boykin
Pacific Architects Ltd
John Katahanas
Sol - Law
Andrew Radclyff
Barrister & Solicitor
Roselle R. Rosales
Pacific Architects, Ltd.
Gregory Joseph Sojnocki
Morris & Sojnocki 
Chartered Accountants
Gerald Stenzil
TRADCO Shipping

جنوب أفريقيا
Theo Adendorff
KCSA
Ross Alcock
Edward Nathan 
Sonnenbergs Inc.
Mark Badenhorst
PricewaterhouseCoopers
Bay Language Institute
Kobus Blignaut
Edward Nathan 
Sonnenbergs Inc
Matthew Bonner
Baker & McKenzie LLP
Lloyd Chater
Bowman Gilfillan, member 
of Lex Mundi
Paul Coetser
Brink Cohen Le Roux
Haydn Davies
Webber Wentzel
Paul De Chalain
PricewaterhouseCoopers
Gretchen De Smit
Edward Nathan 
Sonnenbergs Inc.
Tim Desmond
Garlicke & Bousfield Inc
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Rudolph Du Plessis
Bowman Gilfillan, member 
of Lex Mundi.
Miranda Feinstein
Edward Nathan 
Sonnenbergs Inc.
Hennie Geldenhuys
Department of Land 
Affairs
Sean Gilmour
PricewaterhouseCoopers
Tim Gordon-Grant
Bowman Gilfillan, member 
of Lex Mundi
Igno Gouws
Webber Wentzel
Roelof Grové
Adams & Adams
King Impex 
Unathi Kondile
Bowman Gilfillan, member 
of Lex Mundi
Erle Koomets
PricewaterhouseCoopers
Renee Kruger
Webber Wentzel
Irvin Lawrence
Garlicke & Bousfield Inc
Sam Lefafa
Department of Land 
Affairs
João Martins
PricewaterhouseCoopers
Joey Mathekga
CIPRO ( Companies & IPR 
Registration Office)
Gabriel Meyer
Deneys Reitz / Africa 
Legal
Amit Parekh
Bowman Gilfillan, member 
of Lex Mundi
Q & N West Export 
Trading House
Eamonn Quinn
Eamonn David Quinn 
Attorney
Antoinette Reynolds
Department of Land 
Affairs
Malaika Ribeiro
PricewaterhouseCoopers
Nyasha Samuriwo
Bowman Gilfillan, member 
of Lex Mundi
Peter Sands
SDV Ltd
Richard Shein
Bowman Gilfillan, member 
of Lex Mundi
Rob Smorfitt
Chamber of Commerce & 
Industries
Chris Todd
Bowman Gilfillan, member 
of Lex Mundi
TransUnion ITC
Jacques van Wyk
Cliffe Dekker
Llewellyn van Wyk
CSIR

Claire Van Zuylen
Bowman Gilfillan, member 
of Lex Mundi
Allen West
Department of Land 
Affairs
St Elmo Wilken
Deneys Reitz / Africa 
Legal
Rozalynne Wright
Webber Wentzel

أسبانيا
Allen & Overy LLP
Ana Armijo
Ashurst
Cristina Ayo Ferrándiz
Uría & Menéndez, member 
of Lex Mundi
Arancha Badillo
Garrigues
Vicente Bootello
Garrigues
Agustín Bou
Jausas
James Bryant
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe
Cristina Calvo
Ashurst
Ariadna Cambronero Ginés
Uría & Menéndez, member 
of Lex Mundi
Francisco Conde Viñuelas
Cuatrecasas
Jaume Cornudella Marquès
Landwell, Abogados y 
Asesores Fiscales
Miguel Cruz
Landwell, Abogados y 
Asesores Fiscales
Fernando de la Puente Alfaro
Colegio de Resgitradores 
de la Propiedad y 
Mercantiles de España
Agustín Del Río Galeote
Gómez-Acebo & Pombo 
Abogados
Iván Delgado González
Pérez - Llorca
Miguel Díez de los Ríos
Baker & McKenzie
Rossanna D’Onza
Baker & McKenzie
Ronald Ferlazzo
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Antonio Fernández
Garrigues
Juan Carlos Fernández 
Fernández-Avilés
Sagardoy Abogados
Alicia Gamez
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Valentín García González
Cuatrecasas
Borja García-Alamán
Garrigues
Ana Gómez
Monereo Meyer Marinel-
lo Abogados

Juan Ignacio Gomeza Villa
Notario de Bilbao
Igor Kokorev
Pérez - Llorca
Alfonso Maíllo del Valle
Sánchez Pintado, Núñez & 
Asociados
Daniel Marín
Gómez-Acebo & Pombo 
Abogados
Jorge Martín - Fernández
Clifford Chance
José Manuel Mateo
Garrigues
Andrés Monereo Velasco
Monereo, Meyer & 
Marinel-Lo
Nicolás Nogueroles Peiró
Colegio de Registradores 
de la Propiedad y 
Mercantiles de España
Alberto Núñez-Lagos 
Burguera
Uría & Menéndez, member 
of Lex Mundi
Jose Palacios
Garrigues
Juan Manuel Pardiñas Aranda
Equifax Iberica
Daniel Parejo Ballesteros
Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios
Pedro Pérez-Llorca Zamora
Pérez - Llorca
Juan Ramon-Ramos
Landwell, Abogados y 
Asesores Fiscales
Enrique Rodriguez
Alitus S.A.
Iñigo Sagardoy
Sagardoy Abogados, 
member of Ius Laboris
Pilar Salinas Rincón
Sánchez Pintado, Núñez & 
Asociados
Pablo Santos
Gómez-Acebo & Pombo 
Abogados
Sönke Schlaich
Monereo, Meyer & 
Marinel-Lo
Rafael Sebastián
Uría & Menéndez, member 
of Lex Mundi
Lindsay Simmons
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Javier Simón
Baker & McKenzie
Cristina Soler
Gómez-Acebo & Pombo 
Abogados
Gabriel Solís
Garrigues
Juan Soravilla
Monereo Meyer Marinel-
lo Abogados
Raimon Tagliavini
Uría & Menéndez, member 
of Lex Mundi
Francisco Téllez
Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios

Adrián Thery
Garrigues
Alejandro Valls
Baker & McKenzie
Juan Verdugo
Garrigues
Fernando Vives
Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios

سري النكا
APL
N.P.H. Amarasena
Credit Information Bureau
Chiranga Amirthiah
F.J. & G. De Saram, member 
of Lex Mundi
Manoj Bandara
F.J. & G. De Saram, member 
of Lex Mundi
Savantha De Saram
D.L. & F. De Saram
Chamari de Silva
F.J. & G. De Saram, member 
of Lex Mundi
Sharmela de Silva
Tiruchelvam Associates
Sadhini Edirisinghe
F.J. & G. De Saram, member 
of Lex Mundi
Champika Fernando
Tiruchelvam Associates
Samadh Gajaweera
Nithya Partners
Naomal Goonewardena
Nithya Partners
Priyanthi Guneratne
F.J. & G. De Saram, member 
of Lex Mundi
Ruwanthi Herat-Gunaratne
Nithya Partners
Vindya Hettige
Nithya Partners
Dhanushke Jayarathne
Hayleys Agro Biotech
Kishani Jayasooriya
Julius & Creasy
Tudor Jayasuriya
F.J. & G. De Saram, member 
of Lex Mundi
Inoka Jayawardhana
F.J. & G. De Saram, member 
of Lex Mundi
Mahes Jeyadevan
PricewaterhouseCoopers
Husni Jiffry
Lanka ORIX Securities 
Pvt Ltd
Julius & Creasy
LAN Management 
Development Service
Ruvindu Manathunga
HIF Logistics (PVT) Ltd.
Dian Nanayakkara
Tiruchelvam Associates
Asiri Perera
MIT Cargo (Pvt) Ltd.
Lakshana Perera
Sudath Perera Associates
Hiranthi Ratnayake
PricewaterhouseCoopers

Paul Ratnayeke
Paul Ratnayeke Associates
Tiruchelvam Associates
Harini Udugampola
F.J. & G. De Saram, member 
of Lex Mundi
Shehara Varia
F.J. & G. De Saram, member 
of Lex Mundi
Charmalie Weerasekera
Sudath Perera Associates
Shashi Weththasinghe
Julius & Creasy

سانت كيتس ونيفيس
Trilla 
Daniel Brantley & 
Associates
Department of Labour
Michella Adrien
Michella Adrien Law 
Office
Nicholas Brisbane
N. Brisbane & Associates
Bertill Browne
St. Kitts Electricity 
Department
Scott Caines
Frank B. Armstrong Ltd.
Idris Fidela Clarke
Financial Services 
Department
Neil Coates
PricewaterhouseCoopers
Kennedy de Silva
Customs and Excise 
Department
Kamesha Graham
WalwynLaw
Renee Gumbs
Financial Services 
Department
Rodney Harris
Customs and Excise 
Department
Dollrita Jack-Cato
Webster Dyrud Mitchell
Dahlia Joseph
Daniel Brantley & 
Associates
L. Everette Martin
Eastern Caribbean Central 
Bank
Ayoub Morancie
Royal Bank of Canada
Patrick Patterson
Caribbean Associated 
Attorneys
Randy Prentice
Frank B. Armstrong Ltd.
Marscha Prince
PricewaterhouseCoopers
Warren Thompson
Constsves
Vernon S. Veira
Vernon S. Veira & 
Associates
Charles Walwyn
PricewaterhouseCoopers
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سانت لوسيا
Thaddeus M. Antoine
Francis & Antoine
Aisha Baptiste
High Court Registry
Gerard Bergasse
Tropical Shipping
Desma F. Charles
Registry of Companies and 
Intellectual Property
Peter I. Foster
Peter I. Foster & 
Associates
Peterson D. Francis
Peterson D. Francis 
Worldwide Shipping & 
Customs Services Ltd.
Carol J. Gedeon
Chancery Chambers
Gordon & Gordon Co
Anderson Lake
Bank of St Lucia Ltd
Brian Louisy
The St. Lucia Chamber of 
Commerce Industry and 
Agriculture
Duane C. Marquis
NLBA Architects
Stephen Mcnamara
Mcnamara & Co. 
Richard Peterkin
PricewaterhouseCoopers
Eldris Pierre-Mauricette
Tropical Shipping
Paul Popo
Land Registry
Gilroy Pultie
St. Lucia Electricity 
Services Limited (LUCELEC)
Margaret Anne St. Louis
Ministry of Planning, 
Development, Environment 
and Housing
Gillian Vidal-Jules
Ministry of Justice
Brenda M. Williams
Chase, Skeete & Boland

سانت فنسنت وجزر غرينادين
Kay R.A. Bacchus-Browne
Kay Bacchus - Browne 
Chambers
Aurin Bennett
Aurin Bennett Architects
Graham Bollers
Regal Chambers
Evelyn Cambridge
Dougie’s Customs & 
Shipping Agency
Parnel R. Campbell
Campbell’s Chambers
Mira E. Commissiong
Equity Chambers
Paula E. David
Saunders & Huggins
Stanley DeFreitas
Defreitas & Associates
Bernadine Dublin
Labour Department
Marlene Edwards
Campbell’s Chambers

Theona R. Elizee-Stapleton
Commerce & Intellectual 
Property Office (CIPO) 
Tamara Gibson-Marks
High Court Registrary
Venessa Gibson
National Commercial Bank 
(SVG) Ltd. 
Stanley Harris
St. Vincent Electricity 
Services Limited VINLEC
Charleston H. Jackson
Dr. Lewis Law Chambers
Leroy James
Customs Authority
Sean Joachim
CaribTrans
Brenan B. King
Equinox Marine Surveying 
& Consulting
Rosann N.D. Knights
Regal Chambers
Errol E. Layne
Errol E. Layne Chambers
Linton A. Lewis
Dr. Lewis Law Chambers
Andrea Young Lewis
Commerce & Intellectual 
Property Office (CIPO)
Clairmonte Lynch
Customs Authority
Moulton Mayers
Moulton Mayers 
Architects
Sabrina Neehall
Scotiabank
Kathy-Ann Noel
Saunders & Huggins
Floyd A. Patterson
Pannell Kerr Forster
Richard Peterkin
PricewaterhouseCoopers
Maria Reece
Scotiabank
Nicole O.M. Sylvester
Caribbean International 
Law Firm
Gertel Thom
High Court Kingstown
L.A. Douglas Williams
Law Firm of Phillips & 
Williams
Arthur F. Williams
Williams & Williams
Steve J. Wyllie
St. Vincent Electricity 
Services Limited VINLEC

السودان
Omer Abdel Ati
Omer Abdel Ati Solicitors
Abdullah Abozaid
Law Office of Abdullah A. 
Abozaid
Mohamed Ibrahim Adam
Dr. Adam & Associates
Jamal Ibrahim Ahmed
Attorney-at-Law
Ashraf A.H. El Neil
Mahmoud Elsheikh Omer & 
Associates Advocates

Tariq Mohmoud Elsheikh 
Omer
Mahmoud Elsheikh Omer & 
Associates Advocates
Yassir Elsiddig
Marwaco for Medical & 
Chemical Imports Ltd.
Kastaki S. Ganbert
K.S. Ganbert & Sons Ltd.
Osman Mekki Abdurrahman
HLCS
Mekki Osman
HLCS
Osman Osman
HLCS
Amal Sharif
Mahmoud Elsheikh Omer & 
Associates Advocates
Abdel Gadir Warsama
Dr. Abdel Gadir Warsama 
Ghalib & Associates Legal 
Firm
Tag Eldin Yamani Sadig
Montag Trading & 
Engineering Co. Ltd.

سورينام
G. Clide Cambridge
Paramaribo Custom Broker 
& Packer
Anoeschka Debipersad
A.E. Debipersad & 
Associates
Marcel K. Eyndhoven
N.V. Energiebedrijven 
Suriname
Carel van Hest
Architect
Hakrinbank N.V. 
Johan Kastelein
KDV Architects
Stanley Marica
Advokatenkantoor Marica 
Law Firm Marica
Anouschka Nabibaks
BDO AbrahamsRaijmann & 
Partners
B.M. Oemraw
N.V. Global Expedition
Angèle J. Ramsaransing-Karg
BDO AbrahamsRaijmann & 
Partners
Adiel Sakoer
N.V. Global Expedition
Inder Sardjoe
N.V. Easy Electric
Albert D. Soedamah
Soedamah & Associates
Radjen A. Soerdjbalie
Notariaat R.A. Soerdjbalie
Jennifer van Dijk-Silos
Law Firm Van Dijk-Silos
M.E. van Genderen-Relyveld
High Court of Justice
J.R. von Niesewand
High Court of Justice
Perry D. Wolfram
BroCad N.V.

سوازيلند
Vincent Galeromeloe
TransUnion ITC

Tina Phumlile Khoza
Municipal Council of 
Manzini
Paul Lewis
PricewaterhouseCoopers
Andrew Linsey
PricewaterhouseCoopers
C.J. Littler
C.J. Littler & Co.
Jerome Ndzimandze
Speed Limit Construction
José Rodrigues
Rodrigues & Associates
P.M. Shilubane
P.M. Shilubane & 
Associates
Mahene Thwala
Thlwawa Attorneys
Bradford Mark Walker
Brad Walker Architects

السويد
Mats Berter
MAQS Law Firm
Linda Broström-Cabrera
PricewaterhouseCoopers
Roger Gavelin
PricewaterhouseCoopers
Olof Hallberg
Advokatfirman Lindahl
Emil Hedberg
Advokatfirman Vinge KB, 
member of Lex Mundi
Petter Holm
Gärde Wesslau 
Advokatbyrå
Bengt Kjellson
Lantmäteriet
Christoffer Monell
Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå
Karl-Arne Olsson
Gärde Wesslau 
Advokatbyrå
Mattias Örnulf
Hökerberg & Söderqvist 
Advokatbyrå KB
Carl Östring
Magnusson
Patrik Ottoson
MAQS Law Firm
Panalpina AB
Jesper Schönbeck
Advokatfirman Vinge KB, 
member of Lex Mundi
Odd Swarting
Setterwalls Advokatbyrå

سويسرا
Peter R. Altenburger
Altenburger
Rashid Bahar
Bär & Karrer AG
Beat M. Barthold
Froriep Renggli
Marc Bernheim
Staiger Schwald & Partner
Bernhard G. Burkard
Notariat Bernhard 
Burkard

Mauro Cavadini
Brunoni Molino Mottis 
Adami
Robert P. Desax
PricewaterhouseCoopers
Cyrill Diem
Suzanne Eckert
Wenger Plattner
Olivier Hari
Schellenberg Wittmer
Jakob Hoehn
Pestalozzi Lachenal Patry, 
member of Lex Mundi
Ueli Huber
Homburger
David Hürlimann
CMS von Erlach Henrici 
AG
Vincent Jeanneret
Schellenberg Wittmer
Hanspeter Klaey
Wassilos Lytras
APM Global Logistics 
Switzerland Ltd.
Christian P. Meister
Niederer Kraft & Frey
Valerie Meyer
Niederer Kraft & Frey
Andrea Molino
Brunoni Molino Mottis 
Adami
Georg Naegeli
Homburger
Gema Olivar
Elena Sampedro
Schellenberg Wittmer
Daniel Schmitz
PricewaterhouseCoopers
Daniel Steudler
Swisstopo, Directorate for 
Cadastral Surveying
Barbara Stöckli-Klaus
Froriep Renggli
Andrin Waldburger
PricewaterhouseCoopers
ZEK Switzerland

سوريا
Mazen Abo Nasr
Yaser Hmedan Law Office.
Sulafah Akili
Ministry of Economy & 
Trade
Mouazza Al Ashhab
Auditing Consulting 
Accounting Center
Hani Al Jaza’ri
Syrian Arab Consultants 
Law Office
Rawaa Al Midani
Ministry of Trade & 
Economy
Abd Anaser Al Saleh
Sbaneh
Alissar Al-Ahmar
Al-Ahmar & Partners
Nabih Alhafez
SFS (Speed Forward 
Shipping)
Bisher Al-Houssami
AL-ISRAA Int’l Freight 
Forwarder
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Rasem Al-Ikhwan
Home Textile Company
Wasim Anan
Yaser Hmedan Law Office.
Nasim Awad
Legality - Lawyers & 
Consultants
Karam I. Bechara
Bank Audi
Hani Bitar
Syrian Arab Consultants 
Law Office
Riad Daoudi
Syrian Arab Consultants 
Law Office
Lina El-Hakim
Hakim Law Firm
Youssef El-Hakim
Hakim Law Firm
Wael Hamed
Yaser Hmedan Law Office.
Abdul Raouf Hamwi
Civil Engineering Office
Bashir Haza
Ministry of Trade & 
Economy
Yaser Hmedan
Yaser Hmedan Law Office.
Ibrahim Ibrahim
Ministry of Trade & 
Economy
Joumana Jabbour
Attorney-at-Law
Antoun Joubran
Syrian Arab Consultants 
Law Office
Osama Karawani
Karawani Law Office
Raed Karawani
Karawani Law Office
Fadi Kardous
Kardous Law Office
Mazen N. Khaddour
Law Office of M. 
Khaddour & Associates
Salah Kurdy
Yaser Hmedan Law Office.
Moussa Mitry
University of Damascus / 
Louka & Mitry Law Office
Gabriel Oussi
Syrian Arab Consultants 
Law Office
Housam Safadi
Safadi Bureau
Maya Saleh
Yaser Hmedan Law Office.
Samer Sultan
Sultans Law

تايوان، الصني
Victor Chang
LCS & Partners
John Chen
Formosa Transnational
Nicholas V. Chen
Pamir Law Group
Din Shin Chen
Supertech Consultants 
International

Paul F. Chen
Supertech Consultants 
International
Frances F.Y. Chen
Tai E International Patent 
& Law Office
Yu-Li Chen
Taiwan Shihlin District 
Court
Edgar Y. Chen
Tsar & Tsai Law Firm
Tina Chen
Winkler Partners
Chun-Yih Cheng
Formosa Transnational
Abraham Cheng
Lexcel Partners
Yu-Chung Chiu
Ministry of The Interior
Julie C. Chu
Jones Day
Steven Go
PricewaterhouseCoopers
May Han
Tai E International Patent 
& Law Office
Yuling Hsu
Formosa Transnational
Tony Hsu
Pamir Law Group
Barbara Hsu
SDV Ltd. 
Robert Hsu
SDV Ltd.
Inu Hsu
Taipower
T.C. Huang
Huang & Partners
Margaret Huang
LCS & Partners
Joanne Hung
Yangming Partners
Zue Min Hwang
Asia World Engineering & 
Construction Co.
Charles Hwang
Yangming Partners
Nathan Kaiser
Wenfei Law
Wen-Horng Kao
PricewaterhouseCoopers
Lawrence Lee
Huang & Partners
Michael D. Lee
Pamir Law Group
Poching Lee
Wenfei Law
Chih-Shan Lee
Winkler Partners
Hung-Lieh Liang
PricewaterhouseCoopers
Tory C.T. Liao
Tai E International Patent 
& Law Office
Perkin T.Y. Liaw
Tai E International Patent 
& Law Office
Ming-Yen Lin
Deep & Far, Attorneys-
at-Law

Jeffrey Lin
Joint Credit Information 
Center
Rich Lin
LCS & Partners
Emily Lin
Pamir Law Group
Yishian Lin
PricewaterhouseCoopers
Frank Lin
Rexmed Industries Co., Ltd.
Youlanda Liu
Pamir Law Group
Charlotte Liu
PricewaterhouseCoopers
Catherine Liu
SDV Ltd.
Julia Liu
SDV Ltd.
Jennifer Lo
PricewaterhouseCoopers
Mike Lu
Lexcel Partners
Lloyd G. Roberts III
Winkler Partners
Michael Schreiber
Yangming Partners
Jasmine C. Shen
Pamir Law Group
Tanya Y. Teng
Huang & Partners
Bee Leay Teo
Baker & McKenzie
C.F. Tsai
Deep & Far, Attorneys-
at-Law
Eric Tsai
Puhua & Associates, 
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Rita Tsai
APL
Joe Tseng
LCS & Partners
Richard Watanabe
PricewaterhouseCoopers
Robin J. Winkler
Winkler Partners
Main-Main Wu
Asia World Engineering & 
Construction Co.
Pei-Yu Wu
Baker & McKenzie
Quiao-ling Wu
Deep & Far, Attorneys-
at-Law
Shin Mei Wu
Joint Credit Information 
Center
Echo Yeh
Lexcel Partners
Andrew Yeh
Panalpina
Shih-Ming You
Ministry of The Interior

طاجيكستان
Bakhtiyor Abdulhamidov
Akhmedov, Azizov & 
Abdulhamidov Attorneys

Ardak Aiyekeyeva
PricewaterhouseCoopers
Shavkat Akhmedov
Akhmedov, Azizov & 
Abdulhamidov Attorneys
Dilshod Alimov
USAID/BEI, Pragma 
Corporation
Abdulbori Baybayev
Lex Law Firm
Faridun Boboev
Golden Lion Group 
Companies
Sergey Chetverikov
PricewaterhouseCoopers
Adkham Ergashev
IFC
Courtney Fowler
PricewaterhouseCoopers
Elena Kaeva
PricewaterhouseCoopers
Abdulkhamid Muminov
PricewaterhouseCoopers
Mizrobiddin Nugmanov
Globalink Logistics Group
Madina Nurmatova
Tajikistan BEE - SME Policy 
Project
Zarina Odinaeva
IFC
Manuchehr Rakhmonov
USAID/BEI, Pragma Corp
Nurali Shukurov
USAID/BEI, Pragma Corp
Djasurbek Teshaev
Golden Lion Group 
Companies
Victoria Victorova
IFC
Wendy  Jo Werner
IFC

تنزانيا
Patrick Ache
Mkono & Co.
Krista Bates van Winkelhof
FK Law Chambers
Steven de Backer
Mkono & Co.
Santosh Gajjar
Sumar Varma Associates
Farija Ghikas
REX Attorneys
Christopher Giattas
REX Attorneys
Eve Hawa Sinare
REX Attorneys
Johnson Jasson
Johnson Jasson & 
Associates Advocates
Ngwaru Maghembe
Mkono & Co.
Victoria  Lyimo Makani
REX Attorneys
Bruno Marilhet
Sharbatho
Tabitha Maro
REX Attorneys
Ken Mkondya
REX Attorneys

Nimrod Mkono
Mkono & Co.
Angela Mndolwa
FK Law Chambers
Arafa Mohamed
REX Attorneys
Chris Msuya
Horwarth Tanzania
Lugano J.S. Mwandambo
REX Attorneys
Shabani Mwatawala
PSM Architects Co. Ltd.
Alex Thomas Nguluma
REX Attorneys
Gilbert Nyantanyi
Mkono & Co.
Conrad Nyukuri
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Adalbert Rusagara
Breakthrough Holdings
Charles R.B. Rwechungura
REX Attorneys
Rishit Shah
PricewaterhouseCoopers
Geoffrey Sikira
Tanganyika Law Society
Eve Hawa Sinare
REX Attorneys
Mohamed H. Sumar
Sumar Varma Associates
David Tarimo
PricewaterhouseCoopers
Mustafa Tharoo
Ringo & Associates, 
member of the Africa 
Legal Network

تايلند
Allen & Overy
Khunying Natthika 
Wattanavekin Angubolkul
Eastern Sugar and Cane 
Company Limited
Janist Aphornratana
PricewaterhouseCoopers
Angsurus Areekul
Thai Contractors 
association under H.M. The 
King’s Patronage
Chalee Chantanayingyong
Securities & Exchange 
Commission
Phadet Charoensivakorn
National Credit Bureau 
Co., Ltd.
Thunyaporn Chartisathian
Siam Premier International 
Law Office Ltd.
Chinnavat Chinsangaram
White & Case
John Fotiadis
Tilleke & Gibbins 
International Ltd., member 
of Lex Mundi
Seetha Gopalakrishnan
PricewaterhouseCoopers
Vira Kammee
Siam City Law Offices Ltd.
Yingyong Karnchanapayap
Tilleke & Gibbins 
International Ltd., member 
of Lex Mundi
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Sakares Khamwalee
Komkrit Kietduriyakul
Chaiyut Kumkun
Customs Standard 
Procedure and Valuation 
Division
LawPlus Ltd.
William Lehane
Sakchai Limsiripothong
White & Case
Pratchayapa Mahamontree
Siam City Law Offices Ltd.
Anawat Malawan
Vickery& Worachai Ltd.
Douglas D. Mancill
Deacons
Pauline A. Manzano
PricewaterhouseCoopers
Steven Miller
Mayer Brown JSM, member 
of Lex Mundi
Kulachet Nanakorn
White & Case
Thawatchai Pittayasophon
Securities and Exchange 
Commission
Viro Piyawattanameth
Sompong Pongsakulrangsee
Metropolitan Electricity 
Authority
Cynthia M. Pornavalai
Tilleke & Gibbins 
International Ltd., member 
of Lex Mundi
Supan Poshyananda
Securities and Exchange 
Commission
Chanet Precharonaset
APL Logistics Services Ltd.
Sudthana Puntheeranurak
National Credit Bureau 
Co., Ltd.
Michael Ramirez
Tilleke & Gibbins 
International Ltd., member 
of Lex Mundi
Piyanuj Ratprasatporn
Tilleke & Gibbins 
International Ltd., member 
of Lex Mundi
Dussadee Rattanopas
Thavorn Rujivanarom
PricewaterhouseCoopers
Maythawee Sarathai
Mayer Brown JSM, member 
of Lex Mundi
Kowit Somwaiya
LawPlus Ltd.
Rachamarn Suchitchon
Securities and Exchange 
Commission
Picharn Sukparangsee
Siam City Law Offices Ltd.
Chusert Supasitthumrong
Tilleke & Gibbins 
International Ltd., member 
of Lex Mundi
Ornjira Tangwongyodying
PricewaterhouseCoopers
Krisada Thamviriyarak
Chodthanawat Co., Ltd

Alongkorn Tongmee
Tilleke & Gibbins 
International Ltd., member 
of Lex Mundi
Paisan Tulapornpipat
Blue Ocean Logistics Co., 
Ltd.
Pattara Vasinwatanapong
Vickery& Worachai Ltd.
Harold K. Vickery Jr.
Vickery & Worachai Ltd.
Pimvimol Vipamaneerut
Tilleke & Gibbins 
International Ltd., member 
of Lex Mundi
Avoot Wannvong
Office of the Public 
Sector Development 
Commission
Kobkarn Wattanavrangkul
Toshiba Co. Ltd
Somsak Witnalakorn
Metropolitan Electricity 
Authority

تيمور- ليشتي
Candido da Conceição
USAID
Roberto Monteiro
SDV
Cornelio Pacheco
JVK International Movers
Tjia Soh Siang
Tjia & Tchai Associates
Francisco Soares
Serviço do Imposto de 
Timor Leste

توغو
Bolloré DTI - SDV
Jean-Marie Adenka
Cabinet Adenka
Da-Blece Afoda-Sebou
Ordre National 
des Architectes du 
Togo,(ONAT)
Kokou Gadémon Agbessi
Cabinet Lucreatif
Kafoui Agboyibor
Cabiet Me Yawovi Agboyibo
Martial Akakpo
SCP Martial Akakpo
Adzewoda Ametsiagbe
Direction Générale de 
l’Urbanisme et de l’Habitat
Kokou Darius Atsoo
SCP Martial Akakpo
Philippe Attoh
SCP Martial Akakpo
Sylvanus Dodzi Awutey
Cabinet Lucreatif
Jonathan Darboux
BCEAO
Fatimatou Zahra Diop
BCEAO
Foli Doe-Bruce
A.U.D.E.P. International
Koffi Joseph Dogbevi
Cabinet LUCREATIF
Firmin Kwami Dzonoukou
Notaire

Sonhaye Gbati
Fondation Heinrich Klose
Franklin Koffi Gbedey
Engineer
Jean Claude Gnamien
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Hermann Gnango
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Evelyne M’Bassidgé
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Adeline Messou
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Tiburce Monnou
SCP Martial Akakpo
Olivier Pedanou
Cabinet Lucreatif
Galolo Soedjede
Avocat à la Cour
Dominique Taty
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Inès Mazalo Tekpa
Cabinet Lucreatif
Fousséni Traoré
FIDAFRICA / 
PricewaterhouseCoopers
Adjé Prince Wilsom Adjete
Avocat à la Cour
Prince Zacharie Adjé Wilson-
Adjete
Cabinet de Maître Galolo 
Soedjede, avocat au 
Barreau du Togo

تونغا
Inoke Afu
Dateline Shipping & Travel 
Ltd.
Ramsay R. Dalgety
Tonga Electric Power 
Board
Fine Tohi
Dateline Shipping & Travel 
Ltd. 
William Clive Edwards
Law Office
Aisake Eke
Ministry of Finance
Sione Etika
Etika Law Office
Anthony Ford
Supreme Court
Salesi Fotu
Land Registry
L. Aloma Johansson
R. Albin Johansson & Co. 
Public Accountants and 
Business Consultants
Lusio Lausi’i
Ministry of Labor, 
Commerce and Industries
Maliu Mafi
Island Enterprises Ltd.
Mele Mafi Otuafi
Lee Miller
Waste Management Ltd.
Laki M. Niu
Laki Niu Offices

Samiuela M. Palu
Magistrate’s Court
Siaosi Peleki Moala
Ministry of Works
Sipiloni Raas
Jaimi Associates - 
Architects
David Reesby
Fletcher Royco Joint 
Venture
Ian Skelton
Shoreline Distribution 
Ltd.
Dana Stephenson
Law Office
Ralph Stephenson
Law Office
Maliu Taione
Sione Havea Taione
Supreme Court of Justice
Hiva Tatila
Tonga Development Bank
Christine Uta’atu
Uta’atu & Associates
Isileli Vea
Jaimi Associates - 
Architects
Diana Warner
Skip’s Custom Joinery Ltd.

ترينيداد وتوباغو
Andre Bass
The Fast Freight Group 
Steve Beckles
R.D. Rampersad & Co.
Tiffanny Castillo
M. Hamel-Smith & Co., 
member of Lex Mundi.
Terry Curtis
TransUnion
Rachael Cyrus
M. Hamel-Smith & Co., 
member of Lex Mundi
Gary Edwards
T & K Engineering Limited
Nicole Ferreira-Aaron
M. Hamel-Smith & Co., 
member of Lex Mundi
Larry Hackshaw
Caribbean Shipping & 
Consolidating Corp
Peter Inglefield
PricewaterhouseCoopers
Colin Laird
Colin Laird Associates
Marcia Leonard
The Fast Freight Group
Keomi Lourenco
M. Hamel-Smith & Co., 
member of Lex Mundi
Ramesh Lutchman
TransUnion
Marjorie Nunez
LEX Caribbean
Gregory Pantin
M. Hamel-Smith & Co., 
member of Lex Mundi
Sonji Pierre Chase
LEX Caribbean
Deborah Ragoonath
PricewaterhouseCoopers

Mark Ramkerrysingh
Fitzwilliam Stone Furness-
Smith & Morgan
Ramdath Dave Rampersad
R.D. Rampersad & Co.
Danzel Reid
Trinidad & Tobago 
Electricity Commission
Bryan Rooplal
Employers’ Consultative 
Association of Trinidad 
and Tobago
Winston R. Simmonds
Caribbean Shipping & 
Consolidating Corp
Stephen A. Singh
LEX Caribbean
Patricia Thomas
World Freight s.a.r.l.
Jonathan Walker
M. Hamel-Smith & Co., 
member of Lex Mundi
Grantley Wiltshire
M. Hamel-Smith & Co., 
member of Lex Mundi

تونس
Samir Abdelly
Abdelly & Associes
Monêm Achour
Achour & Associates
Mokhtar Amor
Société Tunisienne de 
l’Electricité et du Gaz
Mohamed Moncef Barouni
ACR
Adly Bellagha
Adly Bellagha & 
Associates
Mohamed Ben Abdallah
Agence de Promotion de 
l’Industrie
Hend Ben Achour
Adly Bellagha & 
Associates
Rafika Ben Aissa Bouslama
Ministère de la Justice
Othman Ben Arfa
Société Tunisienne de 
l’Elecricite et du Gaz
Ismail Ben Farhat
Adly Bellagha & 
Associates
Béatrice  Ben Hassen
SLTC Graveleau, Dachser 
Group
Elyès Ben Mansour
Avocats Conseils Associés
Miriam Ben Rejeb
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Kamel Ben Salah
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Abdelfattah Benahji
Ferchiou & Associés 
Meziou Knani
Belkacem Berrah
Tribunal de ère Instance 
de Tunis
Manel Bondi
PricewaterhouseCoopers
Salaheddine Caid Essebsi
CE&P Law Firm
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Salma Chaari
Abdelly & Associes
Faouzi Cheikh
Banque Centrale
Abdelmalek Dahmani
Dahmani Transit 
International
Eric Douay
SDV
Mohamed Lotfi El Ajeri
Avocat a la Cour et 
mediateur agree par le 
B.B.MC
Mourad El Aroui
Amen Bank
Yassine El Hafi
Adly Bellagha & 
Associates
Faïza Feki
Banque Centrale
Abderrahmen Fendri
PricewaterhouseCoopers
Yessine Ferah
CE&P Law Firm
Amel Ferchichi
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Noureddine Ferchiou
Ferchiou & associés 
Meziou Knani
Afif Gaigi
Avocats Conseils Associés
Lamia Harguem
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Institut d’Economie 
Quantitative
Badis Jedidi
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Najla Jezi
ACR
Sami Kallel
Kallel & Associates
Adlene Kooli
Comete Engineering
Ministère du 
Développement et 
de la Coopération 
Internationale
Amina Larbi
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Mohamed Louzir
Cabinet M.S. Louzir
Mabrouk Maalaoui
PricewaterhouseCoopers
Slim Malouche
Malouche law Firm
Khaled Marzouk
République Tunisienne 
Centre Informatique du 
Ministere des Finances
Mohamed Ali Masmoudi
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Sarah Mebezaa
Comete Engineering
Radhi Meddeb
Comete Engineering
Faouzi Mili
Mili and Associates

Hedidar Moufida
Agence de Promotion de 
L’Industrie
Mohamed Taieb Mrabet
Banque Centrale
Ahmed Ouerfelli
Legal and Judicial 
research Centre
Imed Tanazefti
Gide Loyrette Nouel, 
member of Lex Mundi
Rachid Tmar
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Amine Turki
Ordre des Architectes de 
Tunisie
Anis Wahabi
AWT Audit & Conseil
Sebai Youssef
République Tunisienne, 
Ministère de L’Intérieur et 
du développement local
Mohamed Ali Masmoudi
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services

تركيا
Melike Akan
Mehmet Gün & Co.
Ceyda Akbal
Turunç Law Office
Melis Akkurt
Bener Law Office, member 
of Ius Laboris
Miray Akovalıgil
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal
Ceren Aktaş
PricewaterhouseCoopers
Bora Aktürk
Aktürk & Çetiner AB
Mehmet Alakas
Alacloth
Duygu Alkan
Alkan Deniz Maviolu 
Dilmen Law Office
Mustafa Alper
YASED - International 
Investors Association
Arda Alposkay
Devres Law office
Uğur Amasya
Amasya Law Office
Melsa Ararat
Corporate Governance 
Forum of Turkey, Sabanci 
University
Şeref Can Arat
Mehmet Gün & Co.
Naci Arkan
Ministry of Finance
Özen Atihan
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal
Pınar Aybek
Bener Law Office, member 
of Ius Laboris
Levent Aydaş
Ayda Liman Kurman
Yasemin Aydoğmuş
Mehmet Gün & Co.

Elvan Aziz Bikmen
Paksoy & Co. Law Firm
Derya Baksı Pekyalçın
Tarlan & Pekyalçın Law 
Office
Selin Barlak
Paksoy & Co. Law Firm
Burçin Barlas
Alkan Deniz Maviolu 
Dilmen Law Office
Cansel Baydinç
Herguner Bilgen Ozeke
Erim Bener
Bener Law Office, member 
of Ius Laboris
Yvonne Bensason
Mehmet Gün & Co.
Sinan Borovalı
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal
Tuba Burcu Senel
Turkish Confederation of 
Employer Associations
Gulnur Camcı
Somay Hukuk Burosu
Esin Çamlıbel
Turunç Law Office
Can Canko
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal
M. Fadlullah Cerrahoğlu
Cerraholu Law Firm
F. Şebnem Çetiner
Aktürk & Çetiner AB
Fikret Çetinkaya
KPMG Yetkin Ymm A.Ş
Gulnisa Coşkun
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal
Ebru Dabbagh
Turunç Law Office
Kürşat Demirezen
ICT International Trading
Orkun Deniz
Kredit Kayit Bureau
Eda Denize
Alkan Deniz Maviolu 
Dilmen Law Office
Rüçhan Derici
e Danımanlık Ltd. Şti.
Emine Devres
Devres Law office
Başak Diclehan
KPMG Yetkin Ymm A.Ş
Onur Dönmez
Orhaner Law Office
Dilara Duman
Sarıibrahimolu Law 
Office
Erdem Egemen
PricewaterhouseCoopers
Murat Emirhanoğlu
KPMG Yetkin Ymm A.Ş
Sedat Eratalar
Deloitte & Touche
Gökben Erdem Dirican
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal

Esin Ertek
PricewaterhouseCoopers
Luc Fourcade
SDV - Horoz Logistics
Hakkı Gedik
Herguner Bilgen Ozeke
Arman Gezer
Deloitte & Touche
Sait Gözüm
Deloitte & Touche
Ali Gözütok
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal
Hakan Güleçyuz
Ultrasonik Ltd.
Onur Gülsaran
Cerraholu Law Firm
Rıfat Günay
Central Bank
A. Feridun Güngör
Ernst & Young
Hande Hamevi
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal
Şebnem Işık
Mehmet Gün & Partners
Oğuz Kain
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal
Egemen Karaduman
Ernst & Young
Ozan Karaduman
Mehmet Gün & Co.
Ekin Kavukçuoğlu
Deloitte & Touche
Gözde Kayacık
Pekin & Bayar Law Firm
Betül Kencebay
YASED - International 
Investors Association
Özlem Kızıl
Çakmak Avukatlık Bürosu
Özcan Koç
Gulhan Marble
Sertak Kokenek
Bener Law Office, member 
of Ius Laboris
Cumhur Köseoğlu
Kentsel Machinery Co. Ltd.
Cengiz Koyuncu
Tektron Dı Tic. Ltd. Şti.
Kürşat Kunter
Central Bank 
Burcak Kurt
Somay Hukuk Burosu
Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu
Istanbul Metropolitan 
Municipality
Altan Liman
Ayda Liman Kurman
Koshy Mathai
IMF
Orhan Yavuz Mavioğlu
Alkan Deniz Maviolu 
Dilmen Law Office
Rana Mazlum Yılmaz 
Yilmaz Law Offices

Lerzan Nalbantoğlu
Turunç Law Office
Yılmaz Nalçakar
Med Shipping Logistics 
Transport & Trade Ltd. 
Corporation
Jacques Naudin
SDV - Horoz Logistics
Zeynephan Oğuz
Cerraholu Law Firm
Fahri Okumuş
Central Bank
Şebnem Önder
Çakmak Avukatlık Bürosu
Ertaç Öner
The Chamber of Architects 
of Turkey
Çağlayan Orhaner Dündar
Orhaner Law Office
Selin Özbek
Ozbek Attorneys at Law
Selin Özdoğan
Cerraholu Law Firm
Ekin Vukçuoğlu Özgülsen
Deloitte & Touche
Funda Özsel
Bener Law Office, member 
of Ius Laboris
Tuba Özsezen
YASED - International 
Investors Association
Alaattin Özyürek
Investment Support and 
Promotion Agency of 
Turkey
Ferhat Pekin
Pekin & Bayar Law Firm
Çağıl Şahin Biber
PricewaterhouseCoopers
Bilge Saltan
Dülger Law Firm
Hasan Sarıçiçek
KPMG Yetkin Ymm A.Ş
Selim Sarıibrahimoğlu
Sarıibrahimolu Law 
Office
Mustafa Serdaroğlu
Pekin & Pekin, member of 
Lex Mundi, member of SEE 
Legal
Ayşe Sert
Çakmak Avukatlik Bürosu
Ufuk Soğütlüoğlu
Deloitte & Touche
Sera Somay
Somay Hukuk Burosu
Emine Sönmez
PricewaterhouseCoopers 
Legal Department
Naz Tamer
Mehmet Gün & Co.
Aylin Tarlan
Tarlan & Pekyalçın Law 
Office
Bülent Taş
Ministry of Finance
Güzel Toker
PricewaterhouseCoopers
Filiz Toprak
Mehmet Gün & Partners
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Şule Tunalı
Salkim Tarim Ürünleri San. 
ve Tic. Ltd. Şti.
Turkish Industrialists’ and 
Businessmen’s Association 
(TUSIAD)
Noyan Turunç
Turunç Law Office
Ibrahim Tutar
Penetra Consulting and 
Auditing
Ebru Tuygun
Deloitte & Touche
Gökçe Ucuzal
Bener Law Office, member 
of Ius Laboris
Tuğçe Uğurlu
Herguner Bilgen Ozeke
Arzu Uluç
Central Bank
Hilal Ünal
Gokser Machine Ltd
Furkan Ünal
PGlobal Advisory Services 
Ltd. 
Begüm Yavuzdoğan
Mehmet Gün & Partners
Banyu Yılmaz 
Union of Chambers and 
Commodity Exchanges
Asım Serdar Yılmaz
Çakmak Avukatlik Bürosu
Hülya Yılmaz
Deloitte & Touche
Cağatay Yılmaz
Yilmaz Law Offices
Aylin Yontar
Cerraholu Law Firm
Murat Yülek
PGlobal Advisory Services 
Ltd. 
Serap Zuvin
Serap Zuvin Law Offices

أوغندا
Joachim Alinaitwe
Shonubi, Musoke & Co. 
Advocates
Joseph Baliddawa
PricewaterhouseCoopers
Walugembe Christopher
MMAKS Advocates
Frederick M.S Egonda-Ntende
High Court
Moses Jurua Adriko
MMAKS Advocates
Francis Kamulegeya
PricewaterhouseCoopers
John Fisher Kanyemibwa
Kateera & Kagumire 
Advocates
Phillip Karugaba
MMAKS Advocates
Edwin Karugire
Kiwanuka & Karugire 
Advocates
Jim Kasigwa
PricewaterhouseCoopers
Vincent Katutsi
Kateera & Kagumire 
Advocates

Peter Kauma
Kiwanuka & Karugire 
Advocates
Sophie Kayemba
PricewaterhouseCoopers
Robert Kiggundu
Arch Forum Ltd.
Geoffrey Kiryabwire
Justice
Kiryowa Kiwanuka
Kiwanuka & Karugire 
Advocates
Robert Komakec
Arch Forum Ltd.
Eeshi Kutugu
PricewaterhouseCoopers
James Kyazze
Shonubi, Musoke & Co. 
Advocates
Joseph Luswata
Sebalu & Lule Advocates 
and Legal Consultants
Robinah Lutaaya
PricewaterhouseCoopers
Ben Luwum
BVL & Co. 
John Mpambala
Kampala City Council
Paul Frobisher Mugambwa
PricewaterhouseCoopers
Simon Muhumuza
Kampala City Council
Cornelius Mukiibi
C. Mukiibi Sentamu & Co.
Fatuma Nabulime
SDV Transami Ltd.
Plaxeda Namirimu
PricewaterhouseCoopers
Rachel Nansikombi
PricewaterhouseCoopers
Diana Ninsiima
MMAKS Advocates
Alex Rezida
Nangwala, Rezida & Co. 
Advocates
Kenneth Rutaremwa
Kateera & Kagumire 
Advocates
Ali Sengendo
Mwebe, Sebaggala & Co.
Stephen Serunjogi
Kateera & Kagumire 
Advocates
Alan Shonubi
Shonubi, Musoke & Co. 
Advocates
Manish Siyani
Seyani Brothers & Co. (U) 
Ltd
Parbat Siyani
Seyani Brothers & Co. (U) 
Ltd
Sebadduka Swaibu
Shaba Motors Ltd.
Godfrey Zziwa
Muwanguzi, Zziwa & Musisi 
Advocates

أوكرانيا
Oleg Y. Alyoshin
Vasyl Kisil & Partners

Sasha Androschuk
Grischenko & Partners
Aleksandra Androschyk
Grischenko & Partners
Andrey Astapov
Astapov Lawyers 
International Law Group
Olga Balytska
DLA Piper
Ron J. Barden
PricewaterhouseCoopers
Igor Bessonov
Florentin Blanc
IFC
Timur Bondaryev
Arzinger & Partners 
International Law Firm
Tatiana Buchko
Shevchenko Didkovskiy & 
Partners
Igor Dankov
PricewaterhouseCoopers
Vladimir Didenko
PricewaterhouseCoopers
Eugene Freyuk
Ilyashev & Partners
Karyna Gorovaya
International Law Offices
Kseniya Guretskaya
International Law Offices
Lesia Iakovenko
IFC
Sanjar Ibragimov
IFC
Nataliya Khutoryanets
Zamorska & Partners LLC
Andriy Kirmach
Chadbourne & Parke LLP
Kateryna Kokot
The Silecky Firm
Sergei Konnov
Konnov & Sozanovsky
Maksym Kopeychykov
Ilyashev & Partners
Kseniya Koryukalova
Konnov & Sozanovsky
Tatyana Kuzmenko
Astapov Lawyers 
International Law Group
Borys Lobovyk
Konnov & Sozanovsky
Valeriy Lukinov
Venissa Ltd.
Mikhail Malkov
Dmitry Maximov
Rem Shipping Ltd. 
Vadym Mizyakov
Shevchenko Didkovskiy & 
Partnersagh
Natalya Myroshnychenko
International Law Offices
Sergiy Onishchenko
Chadbourne & Parke LLP
Kateryna Onul
IFC
Dmytro Orendarets
Arzinger & Partners 
International Law Firm

Oleksandr Padalka
Shevchenko Didkovskiy & 
Partners
Magdalena Patrzyk
PricewaterhouseCoopers
Olexiy V. Pokotylo
Hannes Snellman, 
Attorneys-at-Law Ltd.
Sava P. Poliakov
Grischenko & Partners
Vitaliy Pravdyuk
Konnov & Sozanovsky
Anna Putintseva
Chadbourne & Parke LLP
Dmitry Pyatachenko
IFC
Marina Savchenko
Astapov Lawyers 
International Law Group
Olga Serbul
Law Firm IP & C. Consult 
LLC
Mykhailo Shchitka
Vasyl Kisil & Partners
Olga Shumikhina
Grischenko & Partners
Markian B. Silecky
The Silecky Firm
Svitlana Silecky
The Silecky Firm
Anna Sisetska
Vasil Kisil & Partners
Artem Skorobogatov
International Law Offices
Oleksander Subbotin
Arzinger & Partners 
International Law Firm
Iryna Telychko
Grischenko & Partners
Oleg Vusochinskiy
Grischenko & Partners
Tetyana Vydoborets
Konnov & Sozanovsky
Anna Yakubenko
PricewaterhouseCoopers
Olexiy Yanov
Law Firm IP & C. Consult, 
LLC
Tatiana Zamorska
Zamorska & Partners LLC
Sergiy Zheka
Chadbourne & Parke LLP

اإلمارات العربية املتحدة
Allen & Overy LLP
Taleb Abdel Karim Jafar
Dubai Municipality
Daoud Abdel Rahman 
Al-Hajri
Dubai Municipality
Mohamed Ahmed Saleh
Dubai Municipality
Mahmood Al Bastaki
Dubai Trade
Rasha Al Saeed
Baker Botts LLP
Saeed Al-Hamiz
Central Bank
Ashraf Ali
Golden Building Materials 
Trading

Saaran Alshammari
Jubail Pearl
Khaled Amin
Shalakany Law Office, 
member of Lex Mundi
Ali Awais
Baker Botts LLP
Jennifer Bibbings
Trowers & Hamlins
Salmeen Dahi Bin Salmeen
Dubai Municipality
Lisa Dale
Al Tamimi & Co.
Precilla D’Souza
Al Tamimi & Co.
Sydene Helwick
Al Tamimi & Co.
Zaid Kamhawi
Emcredit
Manijeh Khan
Shalakany Law Office, 
member of Lex Mundi
Suneer Kumar
Al Suwaidi & Co.
Ravi Kumar
Dubai Trade
John Kunjappan
Maersk Line
Mohamed Mahmood 
Mashroom
Dubai Municipality
Khulood Obaid
Yasser Omar
Shalakany Law Office, 
member of Lex Mundi
Iqbal Pedhiwala
Silk Bridge Trading Est
Henrik Petersen
Maersk Kanoo LLC
Dean Rolfe
PricewaterhouseCoopers
Luke Sajan
Damco
Munir Suboh
Abu-Ghazaleh Legal
Neil Taylor
Mariel Yard
PricewaterhouseCoopers
Natasha Zahid
Baker Botts LLP

اململكة املتحدة
Allen & Overy LLP
Kon Asimacopoulos
Kirkland & Ellis LLP
Jon Atkey
Her Majesty’s Land 
Registry
Nick Benwell
Simmons & Simmons
Georgie Blyth
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services LLP
Becky Borman
PricewaterhouseCoopers
Techia Braveboy
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Penny Bruce
PricewaterhouseCoopers 
Legal LLP
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Richard Collier-Keywood
PricewaterhouseCoopers
Simon Cookson
Ashurst
Laura Cram
Ashurst
David Crosthwaite
Davis Langdon LLP
Shreya Damodaran
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Kirsten Dettmanl
Simmons & Simmons
Aaron Espin
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Nick Francis
PricewaterhouseCoopers
Paul Gilbert
Finers Stephens Innocent 
LLP
Helen Gorty
Simmons & Simmons
Lynn Hiestand
Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom
Neville Howlett
PricewaterhouseCoopers
Stefano Iacomelli
Iosto International 
Services LTD
Simon Jay
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Nistha Jeram-Dave
PricewaterhouseCoopers 
Legal LLP
Tam John
Addison Technology Ltd
Gillian Key-Vice
Experian Ltd.
Shinoj Koshy
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Kwame Asamoah
HW Chartered 
Accountants
Kristi Lehtis
Simmons & Simmons
Emma Malkin
Weil, Gotshal & Manges
Christopher Mallon
Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom
Charles Mayo
Simmons & Simmons
David McCullogh
TPS Consultancy
John Meadows
HM Land Registry, 
England & Wales
Alison Murrin
Ashurst
Lyndon Norley
Kirkland & Ellis LLP
Oludare Omoyayi
Conjor Investment Ltd.
Fiona Patterson
Simmons & Simmons
Christian Pilkington
Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom

Security Foiling Limited
Andrew Shutter
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Katherine Stones
Weil, Gotshal & Manges
Lance Terry
Glanvilles Solicitors
Paul Timmins
Approved Inspector 
Services Limited
Andrew van der Lem
Better Regulation 
Executive
Maria-Eleni Vlachakou
PricewaterhouseCoopers
Sally Willcock
Weil, Gotshal & Manges

الواليات املتحدة
Stephen Anderson
PricewaterhouseCoopers
Birute Awasthi
Competent Amerinde 
Consolidated
Asheet Awasthi
Fortune Law Group
Luke A. Barefoot
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Donald Bernstein
Walter Bobadilla
Agouti Construction 
Consulting, LLC.
Agne Ceskeviciute
Fortune Law Group
Victor Chiu
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Richard Conza
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Jean Pierre de Nes
Bollore – SDV
Joshua L. Ditelberg
Seyfarth Shaw LLP
Lindsay Dunn
Craig Eisele
Trans-African 
Development Strategies, 
L.L.C.
Julija Gecaite
Competent Amerinde 
Consolidated
Benjamin E. Gehrt
Seyfarth Shaw LLP
Lindsee P. Granfield
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Steven Horowitz
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Monika Knyzelyte
Fortune Law Group
Arthur Kohn
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Azniv Ksachikyan
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Fiana Kwasnik
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP

Michael Lazerwitz
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Bradford L. Livingston
Seyfarth Shaw LLP
Colin Lloyd
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Paul Marquardt
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Karen Monroe
Siller Wilk LLP
Robert Morris
PricewaterhouseCoopers
Kelly J. Murray
PricewaterhouseCoopers
Philippe A. Naudin
SDV
Samuel Nolen
Richards, Layton & Finger, 
P.A., member of Lex Mundi
Sean O’Neal
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Jeffrey Penn
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Maria Priezzheva
Orrick Herrington & 
Sutcliffe LLP
Stephen Raslavich
United States Bankruptcy 
Court
Sandra Rocks
Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Olga Sirodoeva
Orrick Herrington & 
Sutcliffe LLP
Catharine Slack
David Snyder
Snyder & Snyder, LLP
My Chi To
Debevoise & Plimpton LLP
Frederick Turner
Snyder & Snyder, LLP
Mikhail Usubyan
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Penny Vaughn
PricewaterhouseCoopers
Karen Wagner

أوروغواي
Bernardo Amorín
Olivera & Delpiazzo
Jonás Bergstein
Estudio Bergstein
Corina Bove
Guyer & Regules, member 
of Lex Mundi
Carlos Brandes
Guyer & Regules, member 
of Lex Mundi
Nicolas Brause
Jiménez de Aréchaga, Viana 
& Brause
Virginia Brause
Jiménez de Aréchaga, Viana 
& Brause
Jorge De Vita
Jorge de Vita Studio

Leonardo Decarlini
PricewaterhouseCoopers
María Durán
Hughes & Hughes
Noelia Eiras
Hughes & Hughes
Gabriel Ejgenberg
Estudio Bergstein
Fabrizio Fava
Panalpina World 
Transport Ltd
Marcelo Femenías Vidal
Bado, Kuster, Zerbino & 
Rachetti
Agustina Fernádez 
Giambruno
Guyer & Regules, member 
of Lex Mundi
Javier Fernández Zerbino
Bado, Kuster, Zerbino & 
Rachetti
Juan Federico Fischer
LVM Attorneys at Law
Federico Formen
LVM Attorneys at Law
Sergio Franco
PricewaterhouseCoopers
Nelson Alfredo Gonzales
SDV S.A.
Gabriela Gutierrez
Estudio Bergstein
Ariel Imken
Superintendencia 
de Instituciones de 
Intermediación Financiera 
- Banco Central del 
Uruguay
Alfredo Inciarte Blanco
Estudio Pérez del Castillo, 
Inciarte, Gari Abogados
Alma Kubachek
Estudio Juridico Notarial 
de Alma Kubachek
Ricardo Mezzera
Estudio Dr. Mezzera
Alejandro Miller Artola
Guyer & Regules, member 
of Lex Mundi
Matias Morgare
SDV S.A.
Luis Muxi
LVM Attorneys at Law
Juan Martín Olivera
Olivera & Delpiazzo
María Concepción Olivera
Olivera & Delpiazzo
Ricardo Olivera-García
Olivera & Delpiazzo
Gabriel Pedro
PricewaterhouseCoopers
Juan Pablo Pesce
Conatel S.A.
Ismael Pignatta Sánchez
Guyer & Regules, member 
of Lex Mundi
María José Poey
Guyer & Regules, member 
of Lex Mundi
Verónica Raffo
Ferrere Attorneys

Aejandro Rey Jiménez de 
Aréchaga
Guyer & Regules, member 
of Lex Mundi
María Noel Riotorto
Guyer & Regules, member 
of Lex Mundi
Analía Rodríguez
Banco Central
Agustina Rodríguez
Ferrere Attorneys
Monica Santos
Olivera & Delpiazzo
Juan Troccoli
LVM Attorneys-at-Law
Gerardo Viñoles
Vinoles Studio
Alexandra Weisz
Dovat, Carriquiry & 
Asociados

أوزبكستان
Jakhongir Abdurazaqov
Avent Advocat
Rimat Achmedshin
Fides
Mels Akhmedov
BAS
Dildar M. Alimbekova
Business Women’s 
Association of Uzbekistan
Umid Aripdjanov
Grata Law Firm
Nelly Djurabaeva
M&M
Khalid Farooq
Globalink Logistics Group
Irina Gosteva
Denton Wilde Sapte
Nail Hassanov
Law Firm Leges Advokat
Rustam Ikramov
Himoya Law Office
Mansurkhon Kamalov
Foreign Enterprise of 
Huawei Tech Investment of 
Tashkent
Mouborak Kambarova
Denton Wilde Sapte
Babur Karimov
Grata Law Firm
Khurshid Kasimdzhanov
M&M Logistics
Nurali Eshibaevich 
Khalmuratov
Central Bank
Zafar Khashimov
Anglesey Food
Arif Nasibov
IFC
Vera Ni
Anglesey Food
Malika Norova
Grata Law Firm
Vsevolod Payevskiy
IFC
PricewaterhouseCoopers
Laziza Rakhimova
Grata Law Firm
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Valeria Samborskaya
National Centre of 
Geodesy & Cartography
Alexander Samborsky
National Centre of 
Geodesy & Cartography
Sofiya Shaikhraziyeva
Grata Law Firm
Nizomiddin Shakhabutdinov
Law Firm Leges Advokat
Alisher Shaykhov
Chamber of Commerce and 
Industry
Alishev Shurkurlaev
Berad Group Co. 
Petros Tsakanyan
Azizov & Partners
Ihtiyorjon Turaboyev
IFC
Rafael Valyulin
General Motors

فانواتو
Christopher Dawson
Dawson Builders
Express Customs Services 
Ltd.
David Hudson
Hudson & Sugden
Mark Stafford
BDO Barrett & Partners
Dani Yawa
Pacific Lawyers

فنزويال
Jorge Acedo-Prato
Hoet Pelaez Castillo & 
Duque, member of Lex 
Mundi
Juan Enrique Aigster
Hoet Pelaez Castillo & 
Duque, member of Lex 
Mundi
Servio T. Altuve Jr.
Servio T. Altuve R. & 
Asociados
Carlos Bachrich Nagy
De Sola Pate & Brown, 
Abogados - Consultores
Mercedes Briceño
CONAPRI
Diego Castagnino
Hoet Pelaez Castillo & 
Duque, member of Lex 
Mundi
Lubín Chacón
Benson, Perez Matos, 
Antakly & Watts
María Paola D´Onghia
Hoet Pelaez Castillo & 
Duque, member of Lex 
Mundi
Arturo De Sola Lander
De Sola Pate & Brown, 
Abogados - Consultores
Carlos Domínguez Hernández
Hoet Pelaez Castillo & 
Duque, member of Lex 
Mundi
Jose Fereira
Rodriguez & Mendoza
Francisco Gámez Arcaya
Gámez & Vera Abogados

Alejandro Giolito
PricewaterhouseCoopers
Ruben Gottberg
PricewaterhouseCoopers
Jose Guerra
PricewaterhouseCoopers
Maigualida Ifill
PricewaterhouseCoopers
Enrique Itriago
Rodriguez & Mendoza
Lorena Mingarelli Lozzi
De Sola Pate & Brown, 
Abogados - Consultores
Fernando Miranda
PricewaterhouseCoopers
Fernando Miranda
PricewaterhouseCoopers 
Legal Services
Bruno Paredes
Logistika TSM
John R. Pate
De Sola Pate & Brown, 
Abogados - Consultores
Bernardo Pisani
Rodriguez & Mendoza
Eduardo Porcarelli
CONAPRI
Melissa Puga Santaella
CONAPRI
Laura Silva Aparicio
Hoet Pelaez Castillo & 
Duque, member of Lex 
Mundi
John Tucker
Hoet Pelaez Castillo & 
Duque, member of Lex 
Mundi

فييتنام
Vuong Kim Anh
Hoa Binh Chinh Phuc Dinh 
Cao
A.T.A Architects Co. Ltd
Nicolas Audier
Gide Loyrette Nouel
Nguyen Xuan Bang
Descon Construction 
Corporation
Tam Bu
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Anne-Lise Chatelain
Gide Loyrette Nouel
Daniel Chernov
DFDL Mekong
Giles Thomas Cooper
Duane Morris LLC
Anna Craven
Freshfields Bruckhaus 
Deringer
Trong Hieu Dang
Vision & Associates
Nguyen Dang Viet
Bizconsult
Minh Day
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Dang The Duc
Indochine Counsel
Minh Duong
Allens Arthur Robinson

Tieng Thu Duong
Vision & Associates
John Farmer
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe, LLP
David Fitzgerald
PricewaterhouseCoopers
Albert Franceskinj
DS Avocats
Giang Ha Thi Phuong
PricewaterhouseCoopers
Pham Hanh
Duane Morris LLC
Le Hong Phong
Bizconsult
Lê Thj Hônh Hai
Hoa Binh Chinh Phuc Dinh 
Cao
Konrad Hull
Lucy Wayne & Associates
Tuong Long Huynh
Gide Loyrette Nouel
Etienne Laumonier
Gide Loyrette Nouel
Kevin Le
City Ocean Logistics Co., 
Ltd. 
Cong Dinh Le
DC Law
Viet Hai Le
Hoa Binh Chinh Phuc Dinh 
Cao
Nguyen Huy Thuy Le
Indochine Counsel
Truan Chien Le
Novapro & Associates
Thi Loc Le
YKVN Lawyers
Thuy Anh Le Phan
Kevin Lê Viêt Há
City Ocean Logistics Co., 
Ltd. 
Tien Ngoc Luu
Vision & Associates
Hoang Minh Duc
Duane Morris  LLC
Michelle Mobley
Freshfields Bruckhaus 
Deringer
Hoang Kim Oanh Nguyen
Baker & McKenzie
Linh Chi Nguyen
Baker & McKenzie
Tran Van Quynh Nguyen
Baker & McKenzie
Ngoc Bich Nguyen
DC Law
Cong To Nguyen
Gide Loyrette Nouel
Bien Nguyen
Hoai Trung Tea Company
Phan Manh Long Nguyen
Hung & Partners
Thi Xuan Trinh Nguyen
Lucy Wayne & Associates
Dao Nguyen
Mayer Brown JSM
Van Anh Nguyen
Vietbid Law Firm

Linh D. Nguyen
VILAF - Hong Duc Law Firm
Tram Nguyen – Huyen
Gide Loyrette Nouel
Tuan Nguyen Anh
DP Consulting Ltd
Panalpina
Bac Pham Nghiem Xuan
Vision & Associates
Anh Vu Phan
Indochine Counsel
Dinh Thi Quynh Van
PricewaterhouseCoopers
Isabelle Robineau
DFDL Mekong Law Group
Nguyen Thang
Vietcombank (Bank of 
Foreign Trade of Vietnam) 
Pham Thi Thanh Huyen
Indochine Counsel
Nguyen Thi Thu Huyen
Gide Loyrette Nouel
Nhung Thieu Hong
PricewaterhouseCoopers
Ngo Quanc Thuy
Duane Morris LLC
Tan Heng Thye
Chen Shan & Partners
Trung Tran
Mayer Brown JSM
Lan Tran
Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP
Hai Tran Thanh
PBC Partners
Nam Hoai Truong
Indochine Counsel
Robert Vernon
Vietnam Consultants Ltd
Nguyen Thu Thuy Vo
SDV Ltd. 
Tuyêt Hanh Vō Thi
Chen Shan & Partners
Thu Hang Vu
Baker & McKenzie
Trang Vu
Credit Information Centre 
- State Bank of Vietnam
Dzung Vu
YKVN Lawyers
Benjamin Yap
Kelvin Chia Partnership

الضفة الغربية وقطاع غزة
Nidal Abu Lawi
Palestine Real Estate 
Investment Co.
Amal Abujaber
Palestinian Monetary 
Authority
Safwan Al-Nather
German Technical 
Cooperation
Sharhabeel Al-Zaeem
Sharhabeel Al-Zaeem and 
Associates
Haytham L. Al-Zu’bi
Al-Zu’bi Law Office, 
Advocates & Legal 
Consultants

Mohammed Amarneh
Legal Aid& Human Rights 
coordinator
Moyad Amouri
PricewaterhouseCoopers
Khalil Ansara
Catholic Relief Services
Nizam Ayoob
Ministry of National 
Economy
Ali Faroun
Palestinian Monetary 
Authority
Ali Hamoudeh
Jerusalem District 
Electricity Co. Ltd.
Samir Huleileh
PADICO
Hiba Husseini
Husseini & Husseini
Fadi Kattan
Transjordanian 
Engineering Ltd.
Mohamed Khader
Lausanne Trading 
Consultants
Wadee Nofal
Nofal Law firm
Samer Odeh
Land Registration
Michael F. Orfaly
PricewaterhouseCoopers
Ali Saffarini
Saffarinin Law firm
Maha Sbeih
Ministry of National 
Economy
Karim Fuad Shehadeh
A.F. & R. Shehadeh Law 
Office
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منوذج طلب شراء مفتوح

تتاح طلبات الشراء املفتوحة للعمالء من املؤسسات فقط.
إذا كنت ترغب أنت أو املؤسسة التي تتبعها في احلصول على كل إصدار جديد من تقارير ممارسة 

أنشطة األعمال تلقائياً عند صدوره، يرجى وضع عالمة على الصندوق أدناه، واستيفاء تفاصيل عنوانك 

البريدي،  ثم أرسل هذا النموذج لنا عن طريق البريد أو الفاكس. وسيتيح ذلك إجراء طلب شراء مفتوح 

ملؤسستك، وسيتم إرسال فاتورة إلى عنوانك سنوياً باملبلغ املستحق عند صدور التقرير اجلديد. ميكنك 

أيضاً مراسلتنا على بريدنا اإللكتروني  books@worldbank.org لطلب منوذج الشراء املفتوح لتقارير 

ممارسة أنشطة األعمال.  كما ميكنك في أي وقت إلغاء طلب الشراء املفتوح عن طريق إرسال بريد 

 .books@worldbank.org :إلكتروني إلينا

 أود أن أتلقى بشكل تلقائي كل عدد من األعداد اجلديدة لتقرير ممارسة أنشطة األعمال.

أدرك أنني سأتلقى فاتورة سنوياً عند صدور التقرير اجلديد.

االسم:

اللقب:

املؤسسة:

العنوان:

املدينة:

رقم املنطقة/الرقم البريدي: الوالية/احملافظة: 

البلد:

الهاتف:

الفاكس:

البريد اإللكتروني:

للعمالء من املؤسسات الكائنني في الواليات املتحدة فقط: يرجى إدراج طلب الشراء.

تتوفر للعمالء األمريكيني فقط، وفيما يتعلق بالعمالء الدوليني، يرجى االتصال باملوزعني احملليني في 
بلدكم، وعمل طلب شراء مفتوح.

وعلى األفراد الراغبني في تلقي أعداد من تقرير ممارسة أنشطة األعمال في املستقبل، طلب إضافة 
.books@worldbank.org :أسمائهم إلى قائمة البريد اخلاصة بنا على البريد اإللكتروني التالي

يرجى اإلشارة في بريدك اإللكتروني إلى أنك ترغب في إضافة اسمك إلى قائمة البريد اإللكتروني 

اخلاصة بتقرير ممارسة أنشطة األعمال.
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عن طريق البريد:
مطبوعات البنك الدولي

P.O. Box 960, Herndon

VA 20172-0960, USA

عن طريق شبكة اإلنترنت:
www.worldbank.org/publications

عن طريق الفاكس:
+ 1-703-661-1501

وإذا كانت لديك أية أسئلة؟
ميكن مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي: 

books@worldbank.org

عن طريق الهاتف:
1580-661-703-1 +  أو 800-645-7247




