
 
 

 2017 ارسة أنشطة األعمالمم
 الشرق األوسط وشمال إفریقیا :حقائق

 
 ما ھو الجدید في الترتیب؟ 

 
  26مع احتاللھا المركز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، المركز األول  اإلمارات العربیة المتحدةتحتل  •

 ). 66( سلطنة عمان)، ثم 63( البحرین، تلیھا في التصنیف العالمي لتقریر ممارسة أنشطة األعمال 
) قائمة اإلقتصادات األدنى 179( الیمن)، و173( سوریا)، 188(لیبیا في خضم عدم اإلستقرار السیاسي، تحتل  •

 ترتیباً في المنطقة. 
المملكة )، 68( المغرب ،(120)إیران  ،(122)مصر : ھو في المنطقةاالخرى  البارزة قتصاداتترتیب بعض اال •

 .)77( تونسو ، )94(العربیة السعودیة 
والحصول على  )84(مع ترتیب متوسط  إستخراج تصاریح البناء مجاليكان اداء دول المنطقة جیداً في  •

المعدل العالمي  مع مقارنة، في المتوسط یوماً  130 بناء مستودع في المنطقةفتستغرق اإلجراءات ل.  (91)الكھرباء
 .Tأیام 157 البالغ

بدء النشاط ) و121وحمایة المستثمرین األقلیة (،  (135)الحصول على االئتمانعلى مؤشر ترتیب المنطقة ضعیف  •
٪ 3 مع مقارنة، في المتوسط من دخل الفرد٪ 26 بدء النشاط التجاري یكلف فعلى سبیل المثال .)117( التجاري

 OECD.البلدان المرتفعة الدخل  في المتوسط في
 

 اإلصالحات؟  اتجاھات ما ھي
 
مما یسھل القیام  إصالح  35مجموع أفریقیا وشمال األوسط في منطقة الشرقإقتصاد  20إقتصاد من أصل  15 نفذ •

السنوي في المنطقة على مدى السنوات من المتوسط  ویمثل ھذا زیادة كبیرة .العام الماضي بأعمال تجاریة في
 إصالح. 19الذي كان یصل إلى  الخمس الماضیة

 .قائمة اإلقتصادات العشرة األكثر تحسناً  البحرینو االمارات العربیة المتحدةاحتلت  •
)، یتبعھ إصالحات 9مع (بدء النشاط التجاري في المنطقة كان المنفذة الذي شھد أكثر عدد من اإلصالحات  المجال •

 .  (6) التجارة عبر الحدود
أنظمة لتحسین لكن منھما إصالحات  5مع في قیادة المنطقة المغرب و اإلمارات العربیة المتحدةاستمرت كل من  •

تفاصیل بعض . المنطقة متعددة في إصالحات والبحرین ومصر واألردن الجزائروسجلت أیضاً . أنشطة األعمال
 اإلصالحات: 

  حمایة المستثمرین األقلیة من خالل توضیح ھیاكل الملكیة واإلدارة ومن خالل إلزام  الشركات المغربعززت 
 بالمزید من الشفافیة.

  من خالل تنفیذ عملیات التفتیش على أساس المخاطر إستخراج تصاریح البناء  اإلمارات العربیة المتحدةسھلت
 اإلنجاز.ودمج التفتیش النھائي في عملیة الحصول على شھادة 

 
 من جدید 2017ممارسة أنشطة األعمال تقریر  ما یتضمن

 
 الصومال. زیادةاقتصادا، مع  190یغطي تقریر ھذا العام  •
ألول مرة البعد الجنساني في ثالثة مؤشرات: بدء النشاط التجاري،  2017یتضمن تقریر ممارسة أنشطة األعمال  •

مختلفة بین نساء  قوانینفي المئة من اقتصادات المنطقة  70 لدى التقریر أن یجد وتسجیل الملكیة وتنفیذ العقود. و
ثالثة إجراءات إضافیة للنساء المتزوجات  ھناك أعمال. على سبیل المثال، في المملكة العربیة السعودیة،  ورجال

 لبدء وتشغیل األعمال التجاریة.
استرداد ضریبة القیمة اع، مثل التدقیق الضریبي وتم توسیع مؤشر دفع الضرائب لتغطیة عملیات ما بعد اإلید •

في ھذه المجاالت الجدیدة. عموما اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا جیدا  وكان أداء. المضافة
 واالستثناء الملحوظ ھو لبنان، حیث الوقت لالمتثال السترداد ضریبة القیمة المضافة مرتفع إلى حد كبیر.



 
 78في  ""البیع إلى الحكومةعملیة درس تالمشتریات العامة. ویتعلق بقوانین  تجریبيمؤشر لویتضمن التقریر مرفق  •

والشفافیة، إمكانیة الوصول خمسة مجاالت رئیسیة ھي: ویحلل المؤشر غیر مدرجة في الترتیب العام.  وھياقتصاد 
  .وىاالشكتقدیم وآلیات  ،الصغیرة والمتوسطة الحجمشركات الالدفع، حوافز  عن ، التأخرالضمان في العروض

 
 الشرق األوسط وشمال أفریقیا  منطقة بیانات ترتیب

 

 المسافة من الحد األعلى لألداء الترتیب قتصاداال
DTF (0-100)  اإلصالحات عدد 

 DB2016 DB2017 DB2016 DB2017 DB2016 DB2017 
 4 2 47.76 45.88 156 163 الجزائر
 3 0 68.44 66.38 63 66 البحرین
 0 0 44.50 44.42 171 168 جیبوتي 

 2 1 56.64 55.18 122 126 مصر
 1 0 57.26 57.08 120 117 إیران
 2 0 45.61 44.99 165 166 العراق
 2 0 57.30 57.02 118 119 األردن
 1 1 59.55 60.12 102 98 الكویت
 0 0 55.90 56.08 126 122 لبنان
 0 0 33.19 33.33 188 188 لیبیا
 2 1 65.01 62.52 76 83 مالطا

 5 4 67.50 65.82 68 68 المغرب
 2 2 67.73 65.65 66 69 عمان
 2 1 63.66 64.68 83 74 قطر

 2 1 61.11 60.33 94 96 السعودیة
 1 0 41.43 42.85 173 172 سوریا
 1 2 64.89 63.91 77 75 تونس

 5 4 76.89 74.83 26 34 اإلمارات العربیة المتحدة
 0 2 53.21 51.81 140 138 الضفة الغربیة وقطاع غزة

 0 0 39.57 39.92 179 179 الیمن
 ممارسة أنشطة األعمالقاعدة بیانات : المصدر
 الترتیب في المواضیع العشرة   المدرجة في) DTFاالقتصاد عن الحد األعلى لالداء ( كل مسافة متوسط الترتیب على یستند :مالحظة
تشیر أعلى . تنظیم األعمال التجاریة في الممارسات العالمیة من أفضل ھذا الترتیب مدى إقتراب كل اقتصاد یظھر. ھذا العام في اإلجمالي

  أقوى. مؤسسات قانونیة كفاءة وإلى بیئة عمل أكثر إلى درجة
 
 
 

 
 


