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  مستمّرةال تحدياتال مغر اإلصالح التنظيمي تواصل أفريقياالشرق األوسط وشمال  منطقة 

 
 قد رواد األعمال المحليين أنّ  مجموعة البنك الدولي صادر عنجديد  أفاد تقرير – 2014أكتوبر/تشرين األول،  29واشنطن، 

وعلى الرغم من قيام . أفريقيا الشرق األوسط وشمال منطقةالتى تشهدها االضطرابات  وسطالعام الماضي  خالل تحديات عدة واجهوا 
 العشر األكثر قتصاداتاال قائمة تاحتلّ  التي العربية المتحدةدولة اإلمارات  مثل  -المحلية للشركات األعمالمناخ بتحسين  اقتصاداتعدة 

 .في المنطقة نسبياً  بطيئةً  التنظيمي وتيرة اإلصالحكانت فقد   -هذا العامفي العالم ل تحسناً 
 
 الشرق منطقة في التالية عشر حدىاإل االقتصادات أن اليوم صدر الذي : ما بعد الفعالية2015 األعمال أنشطة ممارسة تقرير يجدو

، الجزائر: 14/2013خالل التقرير يرصدها من المجاالت التي  األقل على واحد مجال في إصالحات نفذت قد أفريقيا وشمال األوسط
، العربية المتحدة تونس، اإلمارات، المغرب، ةمالط، األردن، اإلسالميةإيران جمهورية  مصر العربية، جمهورية، جيبوتي، البحرين

 في شرق آسيا في المئة 60 ب مقارنة  -تجارية إصالحات اقتصادات المنطقة في المئة من 55 ذينفت معو وقطاع غزة.الضفة الغربية و
 اإلصالحاتتمتد  لمو .اً قضيّ  تجاريةال اإلصالحات التنظيمية نطاق ظلّ   -أفريقيا جنوب الصحراء في المئة في 74و  والمحيط الهادئ

 .األعسار حاالت تسوية و دوالعق كإنفاذ، ممارسة أنشطة األعمال تقرير هاسيقي التي جميع المجاالت لتشمل
 
، على سبيل المثال، واألردن الجزائر نتفحسّ . مجال التجارة في صالحاتاإل أغلبية منطقةالفي  االقتصادات نفذت في العام الماضي، و

 المطلوبة المستندات عدد المغرب خفضت، في حين  لتنفيذ عمليات الشحن الالزم الوقت تقليص إلى أدى مما ئمرافالبنية التحتية لل
 يوماً  17 ةمغربي أعمالائدة ر يستغرق  كان من الزمن، عقد فمنذ. رواد األعمالعلى تعود هذه اإلصالحات بفوائد ملموسة و. للتصدير
 النمسا. كما في ،فقط أيام 10 ذلك ايستغرقهف اليوم أما. ابلده البضائع من لتصدير

 
في  ملحوظة جهوداً  اقتصادات عدة حققتفقد  أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة  في اإلقليمية االضطرابات إستمرار من بالرغم"

 الماضي، العام في. "الدولي البنك مجموعة ،األعمال أنشطة ممارسة تقريرل ةالرئيسي ةالمؤلف رامالهو، ريتا قالت" اأعماله بيئة تحسين
 بين االقتصادات العشر األكثر من واحدة جعلها مما التقرير، يتناولها متعددة مجاالت عبر أعمالها بيئة المتحدة العربية اإلمارات تحسن

جهودها  عززتو، المعلومات االئتمانية الحصول على، وحسنت راضيسجل األ مكتبل ة اإلداريةالفعالي من تادزف. العالم في تحسناً 
 ".األقلية حماية المستثمرينل

خمس وسع في بيانات للت ط، مع خطالتي يتناولها العشر موضوعاتال لثالثة من البياناتفي قياس  هذا العام تقريرال وسعتي
الحد  إلى المسافة من اآلن ممارسة أنشطة األعمال اترتيبتستند ت باإلضافة إلى ذلك، العام المقبل. فيإضافية  وضوعاتم

وتشير . 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. على مؤشر سهولة العالمي الترتيب تتصدر سنغافورة التقرير أنّ  يجد و

 التابعة الخاصة اإلدارية كونغ هونغنيوزيلندا؛  :التجاريةمالئمة لألعمال  بيئات تنظيميةب عاالقتصادات العشر األولى التي تتمت
 وأستراليا.؛ فنلندا المتحدة؛ المملكة المتحدة؛ الواليات ؛النرويج كوريا؛ جمهورية؛ ركنماالد؛ للصين

 
 
 

  ممارسة أنشطة األعمالعن سلسلة تقارير 
بتحليل األنظمة المطبقة على شركات األعمال في إقتصاد  ممارسة أنشطة األعماليقوم التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي  

ما أثناء دورة حياتها، ومنها: بدء النشاط التجاري وتشغيل الشركة، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حاالت 
 189ويشمل  مؤشرات 10على  على الحد األعلى لألداءالعام لسهولة ممارسة أنشطة األعمال  رتيبويستند الت اإلعسار.
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فهو ال  . وال يقيس التقرير بيئة أنشطة األعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين في أنحاء العالم. اً إقتصاد
يقيس، على سبيل المثال، جودة اإلدارة المالية، وغيرها من جوانب استقرار االقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها 

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

تعزيز المنهجية و تحسينعلى  كل عام التقرير فريق ويعمل صادات المختلفة.مستوى الشركات بالنواتج االقتصادية في االقت
 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 الثاني عشر من السلسلة العالمية لتقارير  عددويمثل تقرير هذا العام ال.،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  .الرخاء المشتركتعزيز المدقع و للقضاء على الفقر في الجهود العالمية دورا رئيسيا  تلعب مجموعة البنك الدولي

) 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 ذهتوفر ه و  ). ICSIDمنازعات االستثمار (
 .للتنمية األكثر إلحاحا مواجهة التحديات التي تمكن البلدان من وغيرها من الحلول

  
 للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة اإلنترنت:

 www.worldbank.org ،www.miga.org ،www.ifc.org . 
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