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 ممارسة أنشطةتقرير حسب  ،زدهارعلى اإل رواد األعمالمساعدة أساس  القوية التنظيمية والحماية القانونية فعاليةال

  األعمال
 

العالم  حولالحكومات  أنّ  مجموعة البنك الدولي عن دراصأفاد تقرير جديد  – 2014أكتوبر/تشرين األول،  29واشنطن، 
 .العام الماضي فيين المحلي لرواد األعمال البيئة التنظيمية اإلصالحات الرامية إلى تحسين مجموعة واسعة من تنفيذواصلت 

 ،الشركات التي تدعم المؤسسات القانونية زتعزّ التنظيمية و اإلجراءات من فعالية نتحسّ  القتصادات التيا أنّ  التقريرجد يو
  النمو والتنمية. تسهيل أكثر قدرة علىهي ي جاربادل التالتو
 

البيئة  في تحسناً  واشهد اقتصاد 123في  رواد األعمال المحليين أنّ  ما بعد الفعالية: 2015 ممارسة أنشطة األعمال تقرير وجد
في  اً اقتصاد 189 التقرير الذي يغطي ثقو ،2014 يونيو حزيران/ و 2013يونيو  حزيران/ فبين العام الماضي. في التنظيمية

، األعمال ةنظمألاالمتثال  ةفلتكو تعقيد هدف إلى الحد مني إصالحا 145 بينها من-   تجارياً  إصالحا 230، جميع أنحاء العالم
من  عدد أكبرعلى  جنوب الصحراء أفريقيا استأثرتوقد . المؤسسات القانونية إلى تعزيزيهدف  إصالحا 85إضافةً إلى 
 . اإلصالحات

 
 ممارسة التي تسهلالتفاصيل ، غالبا ما يتم تجاهلهامن بينها و. على العديد من المتغيرات يعتمدفشله  أونجاح اقتصاد ما "

التي  نظمةاألوأعني بذلك ". في البنك الدولي الرئيسي قتصاديخبير االال و رئيسالنائب ،  باسو كوشيك قالكما ، " األعمال
تحسين هذه األنظمة و. ما إلى آخرهو، للتجارة الالزمةاألوراق و ،العقود إنفاذ فعاليةسرعة وو، النشاط التجاري بدءسهولة  تحدد

  ".والتنمية في تعزيز النمورئيسياً  دوراً وله ، ةكلفتال يتطلب 
 

 أدتوقد . تجاريةالعمال األ أنشطة يسهل اً إصالحا تنظيمي  2,400أكثر من ممارسة أنشطة األعمالأحصى تقرير ، انشائه منذ
 كولومبي أعمال رائدكان يستغرق  على سبيل المثال،و. في جميع أنحاء العالم للشركات الصغيرة نتائج ملموسة إلى هذه الجهود

هو الحال مع رواد كما ،فقط اً موي 13 ذلك هيستغرق، فاآلنأما . من الخارج رئيسيةبضائع ستيراد يوما ال 48، سنوات 10منذ 
أما  ؛يوماً  57،سنوات 10منذ  في السنغالعمال واد األرحد أل تجاري نشاطبدء كان يستغرق  وبالمثل،. في البرتغالاألعمال 

، في الهند عقد من الزمن نما يزيد ع منذ و النرويج. مّدتها في أكثر من يوم واحد مجردأي  -  فقط أيام ستةالعملية  تتطلباآلن ف
 علىصول حال إلى المالية المؤسسات بسبب افتقار ،القليل من الحظ شركتهلتنمية قرض  سعى للحصول علىيأعمال  ائدرل كان

يقدم المعلومات اإلئتمانية  وطني مكتب ائتمانتوسيع إنشاء و، وبفضل اليومأما  الجدارة االئتمانية. لتقييم المعلوماتأنظمة 
 التجارية الصغيرةالشركات  أصبحت المرتفع،ذات الدخل  بعض االقتصادات تلك الموجودة في على قدم المساواة مع والتغطية
 . العمالتوظيف المزيد من و االئتمان احتماال للحصول على جيد أكثر تاريخ ماليالتي تتمتع بفي الهند 

 
العام  منذ مؤشراتالعلى  بشكل كبيرأداءها نت حسّ  االقتصادات التي ممارسة أنشطة األعمال تقارير عرضتكّل عام، و في 

 صحراء.الجنوب  أفريقيا في اقتصادات خمسبينهم من و، التي قامت بذلك العشرة االقتصادات تقرير هذا العام يبرز السابق.
الكونغو ترينيداد وتوباغو، وجمهورية والسنغال و ديفوار وكوتتوغو وبنين و طاجيكستان هي العشرة هذه االقتصادات

 العربية المتحدة. واإلمارات، وأذربيجان، وأيرلندا، الديمقراطية
 

مجموعة بالتنمية، اقتصاد ، المؤشرات العالمية مجموعة، مدير كالروس لوبيز أوغستوقال  "،العالمية عملية التقارب "وتستمر
ممارسات  اعتماد صلاتو ذات الدخل المنخفض االقتصادات أن العديد من ممارسة أنشطة األعمال تقرير يجد " البنك الدولي.

رواد على  العبء صال يقلّ  هذاو القانونية.المعقدة وتعزيز المؤسسات المكلفة و اإلجراءاتالقضاء على عبر ، أفضل تنظيمية
 . "فعاليةأكثر أفضل و بيئة عمل من خالل خلقسبل العيش و االقتصاد أيضاً  يحسن بل  األعمال المحليين فحسب

 
التي يبلغ  عشر اإلحدى قتصاداتاالفي  ثانية مدينةل البيانات ممارسة أنشطة األعمال تقرير جمع، للمرة األولىو، هذا العامو
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والمكسيك  واندونيسيا واليابان والصين والهند بنغالديش والبرازيل هي هذه االقتصادات مليون نسمة. 100أكثر من  عدد سكانها
 التي مؤشراتال شائعة في المدن بين التقرير أن االختالفات  وجدو المتحدة. والوالياتاالتحاد الروسي وباكستان و ونيجيريا

  أكبر. دوراً  المحلية داراتتلعب اإل حيث التنظيمية المعامالتنجاز إل ينالالزموالتكلفة  المدةاإلجراءات و تقيس
 
وسع في بيانات خمس للت طمع خط، تناولهايالتي  العشر موضوعاتال لثالثة من البياناتفي رصد  أيضا هذا العام تقرير وسعتيو
الحد  إلى المسافة من اآلن ممارسة أنشطة األعمال اترتيبتستند ت باإلضافة إلى ذلك، العام المقبل. فيإضافية  وضوعاتم

تشير و. التجارية األنظمةفي  الممارسات العالمية من أفضل مدى اقتراب كل اقتصاد مقياسهذا ال ظهرفي  .األعلى لألداء
 . أقوى ة ومؤسسات قانونيةفعاليأكثر  بيئة أعمال إلى الدرجات المرتفعة

 
 قائمة على إليها وتنضمّ  ممارسة أنشطة األعمال. مؤشر سهولة في العالمي الترتيب تتصدر سنغافورة التقرير أنّ  يجدو

 التابعة الخاصة اإلدارية كونغ هونغ ؛نيوزيلندا مالئمة لألعمال التجارية بيئات تنظيميةب عاالقتصادات العشر األولى التي تتمت
 وأستراليا. ؛فنلندا المتحدة؛ المملكة المتحدة؛ الواليات ؛النرويج كوريا؛ جمهورية ؛ركنماالد؛ للصين

 
 

  ممارسة أنشطة األعمالعن سلسلة تقارير 
ما إقتصاد في األعمال قطاع المطبقة على األنظمة بتحليل  ممارسة أنشطة األعمالالسنوي لمجموعة البنك الدولي يقوم التقرير  

أثناء دورة حياتها، ومنها: بدء النشاط التجاري وتشغيل الشركة، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حاالت 
 189مؤشرات ويشمل  10على  على الحد األعلى لألداءالعام لسهولة ممارسة أنشطة األعمال  رتيبويستند الت اإلعسار.

فهو ال  . بيئة أنشطة األعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرينوال يقيس التقرير  في أنحاء العالم. اً إقتصاد
يقيس، على سبيل المثال، جودة اإلدارة المالية، وغيرها من جوانب استقرار االقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها 

تتوصل إليها التقارير إلى إثراء النقاش على صعيد وقد أدت النتائج التي  القوى العاملة، أو درجة مرونة األنظمة المالية.
على األنظمة التجارية جراء مجموعة متنامية من األبحاث المعنية بكيفية ارتباط المجال إل ةتاحإوالسياسات بأنحاء العالم، 

تعزيز المنهجية و تحسينعلى  كل عام التقرير فريق ويعمل المختلفة.االقتصادات مستوى الشركات بالنواتج االقتصادية في 
 على مر السنين. أصحاب المصلحة العديد من ردود فعل المشروع من وقد استفاداالنتاج. البيانات وتحليلها و جمع على مقدرته

 التنظيمية المحليةتحسين البيئة لفهم و أساس موضوعي هدف توفيرب فعاليةوال لضمان الجودة بمراجعات صارمةالتقرير يمر ف
ممارسة أنشطة من السلسلة العالمية لتقارير الثاني عشر  عددالويمثل تقرير هذا العام  .،في جميع أنحاء العالم لألعمال التجارية

 .األعمال
 
، يُرجى زيارة الموقع التالي: ممارسة أنشطة األعمالللمزيد من المعلومات بشأن سلسلة تقارير  

www.doingbusiness.org  
 doingbusiness.org/Facebook تابعونا على فيسبوك 

 
 عن مجموعة البنك الدولي

وتتألف  .مشتركالالرخاء تعزيز المدقع و للقضاء على الفقر في الجهود العالمية رئيسياً  دوراً   مجموعة البنك الدوليتلعب 
) ـ ويشكالن IDA)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IBRDالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ( ، هي:المجموعة من خمس مؤسسات

)، والمركز الدولي لتسوية MIGA)، والوكالة الدولية لضمان االستثمار (IFCمعاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (
، وتقديم المشورة، التمويل دولة، 100من  المؤسسات التي تعمل معاً في أكثر توفر هذه و  ). ICSIDمنازعات االستثمار (

 .للتنمية األكثر إلحاحا مواجهة التحديات تي تمكن البلدان منال وغيرها من الحلول
  

 للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة اإلنترنت:
 www.worldbank.org ،www.miga.org ،www.ifc.org . 
 
 

  مسؤولو اإلعالم بالمناطق المختلفة:
 شرق آسيا والمحيط الهادئ

  8357-473 (202)1+هاتف: ، ديانا شنج   8115-2509 852+هانفريد فون هندنبورج، هاتف: 
 Dchung1@worldbank.org بريد إلكتروني:                        hvonhindenburg@ifc.org بريد إلكتروني:

http://www.worldbank.org/
http://www.miga.org/
http://www.ifc.org/
mailto:hvonhindenburg@ifc.org


 

 
 

    أوسط وشرق أوروبا 
 2736-458 (202) 1+ هاتف:، شردر كريستين   3986-411 (985) 7+نيزدانا بوكوفا، هاتف:  

 kschrader@worldbank.org بريد إلكتروني:    nbukova@ifc.org بريد إلكتروني:
     

 9277-473 (202) 1+: ، هاتفكربان االنا  750-23-30 (11) 381+، هاتف:  سلوبودان بركيتش
 ekaraban@worldbank.org بريد إلكتروني:    sbrkic@ifc.org بريد إلكتروني:

 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي                              

          5863-473 (202) 1+مارسيال سانشيز بندر، هاتف:     5204-458 (202) 1+، هاتف:  جومزادريانا 
        msanchezbender@worldbank.org بريد إلكتروني:    agomez@ifc.orgبريد إلكتروني: 

  
                   الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  9887-473 (202) 1+الرا سعادة، هاتف:     6400-490-44-380+، هاتف:  حرماش نايلوا
 lsaade@worldbank.org بريد إلكتروني:    :OHarmash@ifc.org بريد إلكتروني

 
                     جنوب آسيا

                          6768-473 (202) 1+، هاتف: اغيالر جبريال  -41111058 (11) 91+ميناكشي سيث، هاتف:  
 gaguilar2@worldbank.org بريد إلكتروني:     mseth@ifc.org بريد إلكتروني:

 
 أفريقيا جنوب الصحراء

 8302-473(202) 1+أبي تور، هاتف:   7117-859-33-221 +، هاتف:   سيباندا. م ظبسيسو
  Akonate@worldbank.org بريد إلكتروني:     ZSibanda@ifc.org بريد إلكتروني:

 
 غرب أوروبا

      3048-69-40 1 (0) 33+فاليري شيفالييه، هاتف:          3195-4069-1-33+أوليفر جريفيث، هاتف: 
 vchevalier@worldbank.org بريد إلكتروني:                           OGriffith@ifc.org بريد إلكتروني:

 
 8402-592 (207) 44+ديريك وارن، هاتف:    3182-4069-1-33+، هاتف:  يتجرمان اجيديو

 dwarren1@worldbank.org بريد إلكتروني:  egermanetti@worldbankgroup.org بريد إلكتروني:
 
 


