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السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر( 2012 امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

أغراض المؤسسة وأجهزتها
نشأتها:

عضويتها  في  املؤسسة  إبريل 1975. تضم  مطلع  في  أعمالها  أنشئت املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في عام 1974 وباشرت 
جميع الدول العربية عدا جمهورية جزر القمر اإلسالمية.

أغراض المؤسسة:
وفق اتفاقية إنشائها تعمل املؤسسة على حتقيق هدفني رئيسيني:

• يتمثل األول في توفير خدمات الضمان ضد اخملاطر غير التجارية لالستثمارات العربية البينية واألجنبية املستمرة في املشاريع اإلمنائية بالدول العربية. 	
وضد اخملاطرالتجارية وغير التجارية الئتمان صادرات الدول العربية فيما بينها وخملتلف دول العالم.

• يتمثل الغرض الثاني في املساهمة في زيادة الوعي االستثماري العربي من خالل مجموعة من األنشطة املكملة واخلدمات املساندة التي تساهم في 	
تطوير بيئة ومناخ االستثمارات العربية وأوضاعها وإبراز الفرص االستثمارية املتاحة، وتنمية مهارات الكوادر العربية في هذا اجملال.

وفي سبيل حتقيق أغراضها تقوم املؤسسة بالتمويل الكلي أو اجلزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خالل عمليات التخصيم، وحتصيل ديون الغير، وتأمني 
الكفاالت والتراخيص واالمتيازات وحقوق امللكية الفكرية إضافة إلى املساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية العامة واخلاصة العربية ومتلك 

حصص فيها، وتأسيس شركات املعلومات، واإلنشاء أو املشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة ملصلحة حكومات أو مؤسسات األقطار املتعاقدة.

أجهزة المؤسسة:
مجلس المساهمين )الجمعية العمومية(:

هو أعلى سلطة في املؤسسة، وميثل جميع األعضاء )دوالً وهيئات(، وتنعقد له كافة الصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضها. ومن املهام التي يتوالها - ضمن 
صالحيات أخرى - وضع السياسة العامة التي حتكم عمل املؤسسة، وتفسير نصوص االتفاقية، وتعديلها، وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام.

مجلس اإلدارة:
يتألف مجلس اإلدارة من ثمانية أعضاء غير متفرغني، مت اختيارهم ملدة ثالث سنوات، وينتخب من بني أعضائه رئيساً.

ويتولى اجمللس إدارة أعمال املؤسسة وفق الصالحيات املنصوص عليها في اتفاقية املؤسسة أو اخملولة له من قبل مجلس املساهمني، وتتضمن تلك الصالحيات 
العام للمؤسسة ومتابعة تنفيذها، حتديد  إقرار برامج العمليات والبحوث املقترحة من املدير  املالية واإلدارية  - ضمن مهام أخرى - إقرار النظم واللوائح 

التقديرية، وتقدمي تقرير سنوي عن نشاط املؤسسة جمللس املساهمني. املوازنة  األوجه التي توظف فيها أموال املؤسسة، اعتماد 

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:
رئيساً سعادة األستاذ/ ناصر بن محمد القحطاني   

عضواً سعادة األستاذ/ إسحاق عبد الغني عبد الكرمي  

عضواً سعادة الدكتور/ علي رمضان أشنيبش   

عضواً سعادة األستاذ/ أحمد محمود احلمادي    

عضواً سعادة األستاذ/ أحمد علي بوكشيشة   

عضواً سعادة الدكتور/ جواد ناجي حرز اهلل   

عضواً سعادة األستاذ/ عبد الوهاب علي عبده  

عضواً سعادة األستاذ/ محمد الغلبزوري   

المدير العــــام:
سعادة األستاذ/ فهد راشد اإلبراهيم
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ورغ���م اأن ال���دول العربية �س���ارعت من وترية 
الإ�ساحات خ���ال ال�سن���وات الأربع الأخرية 
وطبقت نحو 132 اإ�ساحا �سهلت بها ممار�سة 
اأن�س���طة الأعمال يف عدد من املجالت �س���ملت 
باخل�س���و�س؛ تاأ�سي�س ال�س���ركات، وا�ستخراج 
الرتاخي�س، واإنفاذ العقود، وت�س���جيل امللكية، 
واحل�س���ول عل���ى الئتم���ان امل�س���ريف، ودف���ع 
ال�سرائ���ب، والتج���ارة عرب احل���دود، وحماية 
امل�ستثمري���ن، اإل اأن���ه لزال���ت هن���اك معوقات 
قائم���ة، يتطل���ب معاجلته���ا وذلك ع���ن طريق 
جمموعة من الإ�ساحات يف املجالت املت�سلة 
ببيئ���ة اأداء الأعم���ال، وعل���ى اأربع���ة م�ستويات 

رئي�سية هي؛
الدولي���ة  ال�ش���راكة  م�ش���توى  عل���ى  اأوال: 
العرب���ي  التع���اون  تعزي���ز  يج���ب  والعربي���ة: 
وال���دويل عرب ال�ستم���رار يف بن���اء ال�سراكات 
الرتتيب���ات  م���ن  املزي���د  اإب���رام  والتكت���ات، 
جم���ال  يف  وخ�سو�س���ا  والإقليمي���ة  الدولي���ة 
ال�ستثم���ار، تعزي���ز ال�ستف���ادة م���ن ق���درات 
موؤ�س�سات التمويل العربية، وت�سجيع ال�سركات 

عرب القومية العربية.
ثانيا: على م�شتوى االإ�شالحات الت�شريعية: 
وذلك م���ن خال حتديث وتطوير الت�سريعات، 
حتقي���ق العدالة، اإ�س���اح النظ���ام الق�سائي، 
تقوي���ة �سلطة اإنفاذ القان���ون، احلد من تدخل 
املوؤ�س�س���ات الع�سكري���ة، تعزي���ز الدميقراطية 
لل�سلط���ة،  ال�سلم���ي  والنتق���ال  وال�سفافي���ة 

كفال���ة ال�ستق���رار والأمن، وج���ودة العاقات 
اخلارجية.

ثالثا: على م�شت���وى ال�شيا�شات االقت�شادية: 
عرب تطوير البنى التحتي���ة، �سبط ال�سيا�سات 
القت�س���اد،  وتنوي���ع  الداخلي���ة  القت�سادي���ة 
حت�س���ن الأداء اخلارج���ي وخ�سو�س���ًا امليزان 
التجاري وميزان املدفوع���ات، ت�سجيع القطاع 
اخلا����س ومنح���ه الدع���م والتموي���ل الازمن 
لا�ستثم���ار، ت�سجيع القت�س���اد اجلديد ونقل 
الإح�س���اءات  دق���ة  وحت�س���ن  التكنولوجي���ا، 
ونطاق تغطيتها ملختل���ف امليادين القت�سادية 

والجتماعية.
رابعا: على م�شتوى بيئة اأداء االأعمال: وذلك 
ع���رب تقلي�س وتب�سيط ودم���ج اإجراءات تعامل 
ال�س���ركات وخف�س زمن وكلفة تلك التعامات 
عل���ى اأن تك���ون حتت مظل���ة جهة وحي���دة، مع 
التو�سع يف اإجناز املعامات اإلكرتونيا يف كافة 
املراحل بداية من تاأ�سي�س امل�سروع وا�ستخراج 
الرتاخي�س واحل�سول على الئتمان وتوظيف 
املناف���ذ  �سلط���ات  م���ع   والتعام���ل  العامل���ن 

واجلمارك وال�سرائب وغريها.
قاع���دة  اإن�س���اء  وراء  م���ن  املوؤ�س�س���ة  وت�سع���ى 
البيان���ات وحتلي���ل و�سع ال���دول العربي���ة اإلى 
ر�س���د جوانب ال�سع���ف والقوة املح���ددة ملناخ 
ال�ستثمار يف دول املنطقة واإلى تزويد �سانعي 
القرار بتو�سيف دقي���ق وعملي لكيفية حت�سن 
بيئ���ة اأداء الأعمال وبالتايل من���اخ ال�ستثمار، 

خ�سو�س���ا واأن مب���ادرة املوؤ�س�س���ة ق���د لق���ت 
ا�ستح�سان العديد م���ن احلكومات وتنظيمات 
والدولي���ة  الإقليمي���ة  واملوؤ�س�س���ات  الأعم���ال 

املعنية.
والأه���م اأن جمم���ل الإج���راءات والإ�ساحات 
الهادف���ة اإلى حت�س���ن بيئ���ة اأداء الأعمال هي 
مبنزلة املدخل الأ�سا�سي لتعزيز ال�ستثمارات 
لت�سه���م يف مواجه���ة العدي���د م���ن التحدي���ات 
عل���ى  املنطق���ة  دول  تواج���ه  الت���ي  ال�سخم���ة 
اختاف م�ستوياتها ومن اأهمها ق�سايا البطالة 
والفق���ر. حيث ت�سري تقديرات املوؤ�س�سة اإلى اأن 
ال�ستثم���ارات الإجمالي���ة احلكومية واخلا�سة 
يف ال���دول العربي���ة املتوقع���ة خ���ال ال�سنوات 
ال�س���ت ما ب���ن عام���ي )2012-2017( تقدر 
بنح���و 4 تريليون���ات دولر متوق���ع اأن ي�ساه���م 
القطاع اخلا�س بحوايل 60% منها، لت�ساعد 
تل���ك ال�ستثمارات يف توفري ما بن 30 اإلى 36 

مليون فر�سة عمل خال نف�س الفرتة.
ول�س���ك اأن تعاون العديد م���ن حكومات الدول 
العربي���ة مع املوؤ�س�سة يف هذا املجال والهتمام 
بتنفيذ الإ�ساحات املطلوب���ة وموا�سلة جهود 
حت�س���ن مناخ ال�ستثمار ميث���ل الطريق الأمثل 
ملواجه���ة العديد م���ن التحدي���ات القت�سادية 
والجتماعي���ة، ب���ل وامل�سي قدم���ا نحو حتقيق 

اأهداف التنمية والتقدم.
واهلل ويل التوفيق 

حت�سن بيئة اأداء االأعمال يف الدول العربية مدخل اأ�سا�سي جلذب اال�ستثمار
يف اإطار حر�ص املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 
)�صمان( على متابعة تطورات مناخ اال�صتثمار وبيئة اأداء االأعمال يف 
الدقيقة  املتابعة  يف   2010 عام  ومنذ  )�صمان(  بداأت  العربية  الدول 
ال�صادرة  العربية  الدول  يف  االأعمال  اأداء  بيئة  لبيانات  والدورية  وال�صاملة 
عن جمموعة البنك الدويل، وخ�ص�صت منذ ذلك التاريخ العدد  الف�صلي الرابع 
اأهم امل�صتجدات يف هذا  من كل عام من ن�صرة »�صمان اال�صتثمار« ال�صتعرا�ص 
املجال. ويف هذا ال�صياق ونتيجة للتطورات واالأحداث وامل�صتجدات ال�صيا�صية 
التي �صهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى االآن فقد ات�صم اأداء 
لعام  االأعمال  اأداء  لبيئة  تقرير  اآخر  يف  ورد  ما  وفق  بالتباين  املنطقة  دول 
2013، الذي ير�صد اأداء 185 دولة حول العامل منها 19 دولة عربية خالل 
الفرتة من يونيو 2011 اإلى يونيو 2012. حيث حت�صن ترتيب 3 دول عربية  

وا�صتقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.

االفتتـــــاحيــــــة 

فهد را�صد االإبراهيم 
املدير العام 
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مجلس اإلدارة 

أنشطة المؤسسة 

دوالر  مليون   591.2 اإجمالية  بقيمه  ال�سادرات  ائتمان  وتاأمني  اال�ستثمار  ل�سمان  طلبا   97

جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة يعقد اجتماعه الرابع ل�سنة 2012
ُعقد الجتماع الرابع ملجل�س اإدارة املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات يوم الأربعاء املوافق 14 نوفمرب 2012 مبقر املوؤ�س�سة يف دولة الكويت 
حي����ث اعتم����د املجل�ض بن�����د جدول الأعمال املعرو�ض علي����ه واأهمها؛ تقرير ال�سيد/ املدير العام ع����ن ن�ساط امل�ؤ�س�سة عن الفرتة من 1 ماي����و اإلى 31 اأغ�سط�س 
2012، املوازن����ة التقديري����ة لع����ام 2013 وتقرير رئي�س التدقيق الداخلي. كما قرر املجل�س عقد اجتماعه املقب����ل الأول لعام 2013 يف يوم الأربعاء املوافق 20 

فرباير 2013 مبقر املوؤ�س�سة يف دولة الكويت.
وق����د بلغ����ت طلبات ال�سمان خ����ال الفرتة 97 طلبا ل�سم����ان ال�ستثمار وتاأمن ائتم����ان ال�سادرات، بقيم����ه اإجمالية بلغت  591.2 ملي����ون دولر )167 مليون 
د.ك(، منه����ا 96 طلب����ا لتاأمن ائتمان ال�س����ادرات بقيمة اإجمالية بلغت 217.8 مليون دولر )61.5 مليون د.ك( توزع����ت على؛ 5 طلبات تاأمن ائتمان جتارة 
داخلية بقيمة 21.1 مليون دولر )6 ماين د.ك(، تقدمت بها �سركات وموؤ�س�سات مالية من 8 دول عربية بالإ�سافة اإلى عدد من امل�سارف العربية الأجنبية 
امل�سرتكة، جاءت يف مقدمتها امل�سارف العربية الأجنبية امل�سرتكة بن�سبة 47% من اإجمايل قيمة الطلبات، تليها اململكة الأردنية الها�سمية بن�سبة %21.35 
ثم اململكة العربية ال�سعودية بن�سبة 12.78% ثم جمهورية م�سر العربية بن�سبة 6.13% فاجلمهورية التون�سية بن�سبة 5.28% فاجلمهورية اللبنانية بن�سبة 

3.79% فاجلمهورية ال�سورية بن�سبة 2% فدولة الإمارات العربية املتحدة بن�سبة 1.12% واأخريا دولة الكويت بن�سبة %0.55.

عمليات ال�صمان:
عل���ى �سعي���د عمليات تاأمن ائتمان ال�س���ادرات خال الربع الرابع )اأكتوبر- دي�سمرب( من عام 2012 ت�سلمت املوؤ�س�س���ة 79 طلبًا لتاأمن ائتمان �سادرات من 
�س���ركات عربي���ة م�س���درة تنتمي اإلى 10 دول عربية وجهة عربي���ة اأجنبية م�سرتكة ، وبلغ عدد عقود التاأمن املربمة 28 عق���دًا و 96 ملحق عقد، بلغت قيمتها 
ح���وايل 254 ملي���ون دولر. كم���ا ت�سلم���ت املوؤ�س�سة طلب���ن لتاأمن م�سروعن ا�ستثماري���ن بقيمة تبلغ ح���وايل 210 ماين دولر يف دولت���ن عربيتن من الدول 

الأع�ساء. 

اتفاقيات تعاون:
قام���ت املوؤ�س�سة بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون م���ع كل من البنك الرتكي للت�سدير وال�سترياد واملوؤ�س�سة الإ�سامية لتاأمن ال�ستثمار وتامن ائتمان 

ال�سادرات ومكتب ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي يف الكويت واأحد مكاتب ال�ست�سارات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

اجلهود الت�صويقية:
• مت خ���ال ف���رتة التقرير تنفيذ حوايل 90 زيارة ميدانية لعدد من امل�سّدرين وامل�ستثمرين واملوؤ�س�س���ات املالية يف كل من م�سر والأردن ولبنان والإمارات 	

وال�سعودية بالإ�سافة اإلى دولة املقر.
• نفذت املوؤ�س�سة مهمة ت�سويقية يف لبنان خال �سهر اأكتوبر 2012 مت خالها زيارة عدد من ال�سركات.	
• زار وفد من املوؤ�س�سة م�سر خال �سهر نوفمرب 2012، وعقد اجتماعات مع عدد من م�سئويل البنوك والبنك املركزي. 	
• عقد وفد املوؤ�س�سة الزائر لاأردن اجتماعات مع م�سئويل وزارة املالية والبنك املركزي خال �سهر نوفمرب 2012، وذلك لبحث عدد من املو�سوعات ذات 	

الهتمام امل�سرتك.
• قام���ت املوؤ�س�س���ة مبهمتن ت�سويقيتن يف كل من اإمارت���ي دبي وال�سارقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة خ���ال �سهري نوفمرب ودي�سمرب 2012 حيث مت 	

زيارة عدد من ال�سركات امل�سدرة وامل�ستثمرة واملوؤ�س�سات املالية بهدف تعريفها بخدمات املوؤ�س�سة التاأمينية.

الندوات واملوؤمترات:
• �سارك���ت املوؤ�س�س���ة يف »املوؤمتر ال�سنوي اخلام�س لتمويل التجارة والت�سدير«  وال���ذي عقد  يف م�سر يوم 10 اأكتوبر 2012، حيث مت التوا�سل مع عدد من 	

املوؤ�س�سات املالية وال�سركات ال�سناعية الكربى امل�ساركة بهدف بحث اإمكانية التعاون يف جمال تامن ومتويل املبادلت التجارية امل�سرية.
• �س���ارك وف���د املوؤ�س�س���ة يف اجتماع املجل�س التنفيذي ال�سنوي الثالث لحت���اد اأمان يف العا�سمة املاليزية  كوالملبور خ���ال �سهر نوفمرب 2012، حيث متت 	

مناق�سة خمتلف اأن�سطة الحتاد وبرنامج عمله للفرتة املقبلة.
• نظمت املوؤ�س�سة خال �سهر نوفمرب 2012 دورة تدريبية يف جمال تاأمن ائتمان التجارة الداخلية ملوظفي احدى هيئات ال�سمان العربية حيث مت خالها 	

التطرق اإلى خ�سائ�س هذا النوع من التاأمن ل�سيما على م�ستوى الت�سويق والكتتاب واإعادة التاأمن.
• نظم���ت املوؤ�س�س���ة ور�سة عمل بعنوان »تاأمن ائتمان ال�س���ادرات و�سمان ال�ستثمار« يف دبي خال �سهر دي�سم���رب 2012 بالتعاون مع وزارة املالية و�سركة 	

الإم���ارات لتاأم���ن وائتمان ال�سادرات ودائرتي التنمية القت�سادية يف دبي واأبو ظبي وبرعاية معايل ال�سيخ حمدان بن را�سد وزير املالية، وذلك لتعريف 
املوؤ�س�سات املالية وامل�سدرين وامل�ستثمرين مبختلف خدمات واأنظمة التاأمن التي تديرها املوؤ�س�سة.
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خدمات المؤسسة

ال�سمانات توفر مزايا عديدة وترفع من القدرة التناف�سية لل�سادرات العربية يف االأ�سواق اخلارجية

" قدمت 3.6 مليار دوالر خالل 5 �سنوات ك�سمانات "�سمان 
 للم�سدرين من الدول العربية �سد املخاطر التجارية وغري التجارية

اأنواع املخاطر املغطاة:

ويغط���ي هذا النظ���ام نوعن م���ن املخاطر 
التي تواجه امل�سدر بالن�سبة لتاأمن ائتمان 

ال�سادرات، 

اأ-  يف  وتتمث���ل  التجاري���ة:  املخاط���ر   -1
وف���اء  ع���دم  ب-  امل�س���رتي،  اإفا����س 

امل�سرتي مبا ا�ستحق عليه.

املخاط���ر غ���ري التجاري���ة: وتتمث���ل يف   -2
اأ- من���ع حتويل العمل���ة، ب- عدم وفاء 
اجله���ات احلكومية بال�س���داد، ج- يف 
حالة الأعمال الع�سكرية وال�سطرابات 

الأهلية العامة.

وتق���دم املوؤ�س�س���ة خدماته���ا لعمائه���ا من 
خ���ال جمموعة من عق���ود التاأم���ن والتي 
تتن���وع ح�س���ب ن���وع العملي���ة حم���ل التاأمن 
وهي: 1-عقد تاأمن ائتمان �سامل. 2-عقد 
تاأمن حمدد. 3-عقد تاأمن خطاب اعتماد 
م�ستندي غري معزز. 4-عقد تاأمن ائتمان 

م�سرتين.

مزايا ال�شمان:

ويوف���ر ه���ذا النظ���ام ع���ددا م���ن املزاي���ا 
للم�سدرين واأهمها:

• م���ن 	 للم�سدري���ن  امل�سبق���ة  الوقاي���ة 
خماط���ر ع���دم دف���ع قيم���ة الب�سائ���ع 

امل�سدرة. 

• زي���ادة ق���درة امل�س���در عل���ى املناف�سة 	
مب���ا يتيح���ه التاأمن م���ن اإمكانية منح 
يف  ت�سهي���ات  امل�ستوردي���ن  العم���اء 
ال�سداد و�سروط دفع مي�سرة كال�سيكات 
اأو الكمبي���الت اأو التحويل البنكي دون 
الإ�س���رار على الدفع نق���دا اأو مبوجب 
خطابات اعتماد معززة ودون التخوف 

من احتمال عدم الدفع. 

• احل�س����ل عل���ى مت�يل ب�س���روط اأي�سر 	
م���ن البن���وك مبج���رد اإمت���ام ال�سحن 
ودون انتظ���ار تاري���خ ا�ستحق���اق قيمة 
الأوراق  بخ�س���م  وذل���ك  الب�ساع���ة، 
التجاري���ة ل���دى اأح���د البن���وك املمولة 
وحتوي���ل احل���ق يف قب����س التعوي����س 

اإليها.

• مين���ح النظ���ام امل�سدري���ن الطماأنينة 	
وميكنه���م م���ن التحك���م يف املخاط���ر 
وتعوي�س اخل�سارة التي قد تتعر�س لها 
�سادراته���م عند وقوع خط���ر م�سمول 
بال�سم���ان بن�سبة ت�سل اإلى 90% من 

قيمة اخل�سارة.

هذا ومتتد خربة املوؤ�س�سة يف جمال �سمان 
ائتم���ان ال�سادرات لنح���و 3 عقود، وقامت 
بتوف���ري احلماي���ة التاأميني���ة للعدي���د م���ن 
امل�سدرين يف اأغلب ال���دول العربية، بقيمة 
اإجمالية بلغت نحو 3.6 مليار دولر )خال 
ال�سنوات اخلم�س الأخرية 2011-2007( 
عملي���ات  اإجم���ايل  م���ن   %74 وبن�سب���ة 

ال�سم���ان املتنوعة الت���ي قدمته���ا املوؤ�س�سة 
والبالغ قيمتها 4.9 مليار دولر خال نف�س 
الف���رتة، كم���ا اأدت تعوي�س���ات لع���دد منهم 

نتيجة خماطر حتققت يف عدد من الدول.

ونظ���را لأهمي���ة ه���ذا الن���وع م���ن ال�سمان 
فق���د بلغت قيم���ة عملي���ات �سم���ان ائتمان 
ال�س���ادرات يف العامل للمدى الق�سري فقط 
لعام 2011 نحو 1.5 تريليون دولر اإ�سافة 
اإل���ى 191 مليار دولر لئتم���ان ال�سادرات 

ولاقرا�س للمدين املتو�سط والطويل. 

�ضروط احل�ضول على ال�ضمان:

• اأن تك���ون ال�سلعة عربية املن�ساأ اأو �سلعة 	
غ���ري عربي���ة �سريط���ة اأن تك���ون �سلعًا 
اإ�سرتاتيجي���ة اأو مواد اأولي���ة م�ستوردة 

بوا�سطة قطر عربي.

• التاأم���ن 	 م���ن  امل�ستفي���د  يك���ون  اأن 
عرب���ي اجلن�سي���ة اأو ممل���وكًا بغالبي���ة 
راأ�سم���ال عربي، عدا م�س���دري ال�سلع 
الإ�سرتاتيجي���ة وامل���واد اخل���ام حي���ث 
ميكن للموؤ�س�سة التعاقد مع امل�سدرين 
غ���ري العرب �سريطة اأن يكون امل�ستورد 

عربي اجلن�سية.

• �س���رط اجلدة للعملي���ات حمل التاأمني 	
حي���ث ل ميكن التاأمن عل���ى العمليات 

التي مت �سحنها بالفعل.

• موافقة املوؤ�س�سة على طلب التاأمن بعد 	
عمل التقييم الئتماين لوحدة اخلطر 

)م�ست�رد/م�سرتى/ بنك(.

العدي���د م���ن  تق���دم  املوؤ�س�س���ة  اأن  ويذك���ر 
خدم���ات ال�سم���ان منه���ا �سم���ان ائتم���ان 

املبيعات املحلية �سد املخاطر التجارية.

يف اإطار �صــعي املوؤ�ص�صــة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 
)�صــمان( لت�صجيع امل�صدرين من الدول العربية على دخول املزيد من 
االأ�صــواق العربية وغري العربية تقدم )�صمان( العديد من اخلدمات 
لهــم مــن خالل توفــري تاأمينــات متنوعة تغطي حزمــة متكاملة مــن املخاطر 

التجارية وغري التجارية. 
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مؤشـــــــــرات
تطورات بيئة اأداء االأعمال يف الدول العربية

وتع���ززت اأهمية تل���ك التقاري���ر وخ�سو�سا يف 
الدول العربي���ة من النتائ���ج الإيجابية العملية 
الت���ي حتقق���ت للعديد م���ن الدول الت���ي نفذت 
تو�سياته���ا، ول���ذا، اأن�س���اأت املوؤ�س�سة من خال 
ق�سم البحوث والدرا�س���ات عام 2010 قاعدة 
بيان���ات لبيئ���ة اأداء الأعمال يف ال���دول العربية 
وتق���وم بتحدي���ث بياناته���ا ب�س���كل �سن���وي ب���ل 
وخ�س�س���ت لها الن�سرة الف�سلي���ة الرابعة من 
كل ع���ام ل�ستعرا����س اأه���م حمتوياتها بهدف 

تعميم الفائدة ون�سر املعرفة.

وتق���وم فكرة اإن�ساء قاعدة البيانات على اإعادة 
ت�سني���ف وعر�س البيانات ال�س���ادرة من قبل 

البنك الدويل بهدف حتقيق ما يلي:

• ا�ستعرا����س لأب���رز الإ�ساح���ات التي مت 	
اإجنازه���ا وف���ق اآخ���ر تقري���ر �س���ادر عن 

البنك الدويل يف هذا ال�ساأن.

• عر�س التطورات الإيجابية وال�سلبية التي 	
ط���راأت على مكون���ات بيئ���ة اأداء الأعمال 
يف كل دولة عربية من���ذ اإطاق كل موؤ�سر 
وحت���ى ع���ام 2013 )�سيت���م ا�ستعرا�س���ه 

ب�سكل مف�سل يف كل موؤ�سر فرعي(.

• متك���ن كل دولة عربية م���ن التعرف على 	
نق���اط ق�ته���ا و�سعفه���ا وال�ق����ف عل���ى 
�س���رورات الإ�س���اح يف كل دول���ة مقارنة 
باملتو�س���ط العرب���ي )�سيت���م ا�ستعرا�س���ه 
ب�س���كل مف�سل يف كل موؤ�س���ر ومعرب عنها 
باملربع���ات بالل���ون الأحم���ر يف كل موؤ�سر 

فرعي(.

• الوقوف عل���ى �س���رورات الإ�ساح يف كل 	
دول���ة عربي���ة باملقارنة م���ع جمموعة دول 

منظم���ة التع���اون القت�س���ادي والتنمي���ة 
.OECD

• ا�ستخا����س اب���رز تو�سي���ات الإ�ساح يف 	
املج���الت املختلف���ة املت�سل���ة ببيئ���ة اأداء 

الأعمال يف الدول العربية.

االإ�شالحات املنفذة يف الدول العربية:

وفقًا لتقرير بيئة اأداء الأعمال لعام 2013 فقد 
طبق���ت الدول العربية نحو 12 اإ�ساحا �سهلت 
به ممار�سة اأن�سطة الأعمال مقابل 3 اإجراءات 
جعلت بيئة العمل اأكرث �سعوبة. وفيما يلي ابرز 
الإ�ساح���ات التي متت يف ال���دول العربية وفق 
كل موؤ�س���ر فرع���ي ح�سبما ج���اء يف تقرير عام 

:2013

• م�ؤ�سر بدء الن�ساط التجاري: األغى املغرب 	
احل���د الأدنى املطل����ب ك�س���رط لتاأ�سي�ض 
املح���دودة،  امل�سوؤولي���ة  ذات  ال�س���ركات 
و�سهل���ت الإم���ارات الإج���راءات بخف����س 
اخلط���وات الازم���ة لل�س���ركات لإع���ان 
ا�سمها وجمل�س اإدارته���ا باللغتن العربية 
والإجنليزية بعد احل�س���ول على ت�سريح 

با�ستخدام املقر.

• احل�سول على الئتمان: ح�سنت اجلزائر 	
�سب���ل الو�سول اإل���ى املعلوم���ات الئتمانية 
بتقلي�س احل���د الأدنى للقرو�س املفرت�س 
اإدراجه���ا يف قاع���دة بيان���ات القرو����س، 
وكذل���ك فعل���ت �سلطنة عم���ان من خال 
�سمان ح���ق املقرت�س���ن يف الطاع على 
البيان���ات ال�سخ�سية اخلا�س���ة بهم، ويف 
فل�سطن مت اإقرار �سم���ان معرفة وتدقيق 
املقرت�س���ن ملعلوماته���م الئتماني���ة، ويف 

�سوري���ة مت اإن�ساء نظام اإلك���رتوين لتبادل 
املعلومات الئتماني���ة للعماء بن البنوك 
ووح���دات الإقرا�س ال�سغ���رية مع البنك 

املركزي.

• ع���ن 	 املغ���رب  تراج���ع  امللكي���ة:  ت�سجي���ل 
الإ�س���اح بزي���ادة ر�سوم  ت�سجي���ل امللكية 

لاأ�سول املختلفة.

• توظي���ف العم���ال: خف�س���ت �سلطنة عمان 	
وزادت  الأ�سبوعي���ة،  العم���ل  اأي���ام  ع���دد 
الإج���ازة ال�سنوية املدفوعة باجر للعاملن 

عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة.

• احل�س���ول عل���ى الكهرب���اء: �سهل���ت هيئة 	
احل�س���ول  دب���ي  يف  واملي���اه  الكهرب���اء 
عل���ى الكهرب���اء من خ���ال اإن�س���اء نافذة  
اإلكرتونية واح���دة، بخطوة واحدة« ت�سمح 
للعم���اء بتق���دمي طلباته���م ومتابع���ة م���ا 
مت به���ا اإلكرتوني���ا وخف����س الوقت الازم 
لإجن���از املعام���ات، يف مقابل تراجع عن 
الإ�س���اح يف ال�سعودي���ة بزي���ادة ر�س���وم 

احل�سول على الكهرباء .

• اإنفاذ العقود: �سهلت املعامات ال�سعودية 	
ا�ستخ���دام  نط���اق  تو�سي���ع  خ���ال  م���ن 
التعام���ل  ونظ���م  الآلي���ة  احلا�سب���ات 
املحاك���م يف  للمعلوم���ات يف  الإلك���رتوين 
مقاب���ل تراجع عن الإ�س���اح يف فل�سطن 

بزيادة ر�سوم حتويل حقوق امللكية

• قط���ر 	 �سهل���ت  احل���دود:  ع���رب  التج���ارة 
املعامات من خال خف�س الوقت الازم 
لت�سدير وا�سترياد ال�سلع من خال اإن�ساء 
نظ���ام اإلك���رتوين عل���ى الإنرتن���ت ي�سمح 
بتق���دمي الإق���رارات اجلمركي���ة يف ميناء 

الدوحة.

• ال�سعودي���ة 	 ال�سرائ���ب: حت�س���ن يف  دف���ع 
بت�سهيل ت�سجيل املعامات ودفع ال�سرائب 
وم�ساهمات ال�سمان الجتماعي لل�سركات 
يف  وكذل���ك  الإنرتن���ت،  ع���رب  اإلكرتوني���ا 

الإمارات بنف�س الآلية.

حتر�ص املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات على حت�صني 
مناخ اال�صتثمار يف الدول العربية واال�صتفادة من جهود املوؤ�ص�صات الدولية 
واالإقليميــة االأخــرى يف التوعية ب�صــبل حتقيق هــذا الهدف ولذا جــاء اهتمامها 
املبكــر بتقاريــر وموؤ�صــرات بيئــة اأداء االأعمال التي ت�صــدر عــن جمموعة البنك 
الدويل منذ عام 2004، خ�صو�صــا مع �صــمولية تلك التقارير ب�صاأن الر�صد الدقيق 
والكمي لتطور االأداء يف الق�صايا الرئي�صية لبيئة اأداء االأعمال عرب موؤ�صر رئي�صي 

و10 موؤ�صرات فرعية و نحو 40 مكونًا يف 19 دولة عربية منذ �صدور املوؤ�صر.
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مؤشـــــــــرات
OECD املقارنة بني اأداء الدول العربية ودول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

1- موؤ�ض���ر تاأ�ضي�س الكي���ان القانوين للم�ضروع اأو بدء 
الن�ضاط التجاري.

• عدد الإجراءات: اأداء جيد مبتو�سط عربي يبلغ 8.4 	
اإج���راءات مقارنة مبتو�سط يبلغ 5.3 اإجراءات لدول 

.OECD

• الف���رتة الزمني���ة للتنفيذ مع���ربًا عنها بالأي���ام: اأداء 	
متوا�س���ع مبتو�س���ط عربي يبل���غ 22.6 يوم���ًا مقارنة 

مبتو�سط يبلغ 11.8 يومًا لدول املقارنة.
• اأداء �سعي���ف 	 الف���رد:  التكلف���ة كن�سب���ة م���ن دخ���ل 

)متو�سط عربي يبلغ 32.7% مقارنة مبتو�سط يبلغ 
4.5% فقط لدول املقارنة(.

• احل���د الأدنى من راأ�س امل���ال كن�سبة من دخل الفرد: 	
اأداء �سعي���ف ج���دا )متو�س���ط عربي يبل���غ %89.4 
مقارنة مبتو�سط يبلغ 13.3% فقط لدول املقارنة(.
وتو�ضي���ل  البن���اء  تراخي����س  ا�ضتخ������راج  موؤ�ض����ر   -2

مرافقه. 
• ع���دد الإج���راءات: اأداء جي���د )متو�س���ط عربي يبلغ 	

16.5 اإجراء مقارنة مبتو�سط يبلغ 13.5 اإجراء لدول
.)OECD

• الف���رتة الزمني���ة للتنفيذ مع���ربًا عنها بالأي���ام: اأداء 	
ممتاز جدا مبتو�سط عربي يبلغ 139.8 يومًا مقارنة 

مبتو�سط يبلغ 143.5 يومًا لدول املقارنة.
• التكلف���ة كن�سبة من دخ���ل الف���رد: اأداء �سعيف جدا 	

مبتو�س���ط عربي يبل���غ 438.4% مقارن���ة مبتو�سط 
يبلغ 78.8% فقط لدول املقارنة.

3- موؤ�ضر تو�شيل الكهرباء. 
• ع���دد الإج���راءات: اأداء جي���د جدًا مبتو�س���ط عربي 	

 5 يبل���غ  مبتو�س���ط   OECD ل���دول  نظ���ريه  مياث���ل 
اإجراءات.

• الف���رتة الزمني���ة للتنفيذ مع���ربًا عنها بالأي���ام: اأداء 	
جيد مبتو�سط عربي يبل���غ 77 يومًا مقارنة مبتو�سط 

يبلغ 98.4 اأيام لدول املقارنة.
• التكلف���ة كن�سب���ة م���ن دخ���ل الف���رد: )اأداء م���رتد( 	

)متو�سط عربي يبل���غ 1609.9% مقارنة مبتو�سط 
يبلغ 93% فقط لدول املقارنة(.
4- موؤ�ضر ت�ضجيل امللكية العقارية.

• عدد الإجراءات: اأداء جيد جدا مبتو�سط عربي 5.7 	
اإجراءات يقارب نظريه لدول OECD  مبتو�سط يبلغ 

4.6 اإجراءات.
• الف���رتة الزمني���ة للتنفيذ مع���ربًا عنها بالأي���ام: اأداء 	

جي���د جدا مبتو�س���ط عربي يبل���غ 33.5 يومًا مقارنة 

مبتو�سط يبلغ 25.9 يومًا لدول املقارنة.
• التكلف���ة كن�سب���ة م���ن دخ���ل الف���رد: اأداء جي���د جدًا 	

مبتو�سط عرب���ي يبلغ 5.5% مقارن���ة مبتو�سط يبلغ 
4.5% فقط لدول املقارنة.

5- موؤ�ضر احل�ضول على االئتمان.
• قوة احلقوق القانوني���ة: اأداء �سعيف مبتو�سط عربي 	

3 درج���ات من اإجمايل 10 درج���ات يقل عن نظريه 
لدول OECD  البالغ 7.1 درجة.

• اأداء متو�س���ط 	 الئتماني���ة:  املعلوم���ات  م���دى عم���ق 
مبتو�س���ط عرب���ي يبل���غ 3.4 درجات م���ن اإجمايل 6 
درج���ات مقارن���ة مبتو�س���ط يبلغ 4.8 درج���ات لدول 

املقارنة.
• تغطية ال�سجات العامة للمعلومات الئتمانية كن�سبة 	

من ال�سكان الرا�سدين: اأداء �سعيف مبتو�سط عربي 
يبل���غ 7.3% مقارنة مبتو�س���ط يبلغ 10.2%  لدول 

املقارنة.
• تغطية املراكز اخلا�سة للمعلومات الئتمانية كن�سبة 	

م���ن ال�س���كان الرا�سدي���ن: )اأداء م���رتد( )متو�سط 
عرب���ي يبلغ 8.1% مقارن���ة مبتو�سط يبلغ %67.4 

لدول املقارنة(.
6- موؤ�ضر حماية امل�ضتثمر.

• نط���اق الإف�ساح: اأداء جيد ج���دًا )متو�سط عربي 6 	
درجات من اإجمايل 10 درجات مياثل تقريبا نظريه 

لدول  OECD  البالغ 6.4  درجات(.
• نط���اق م�سئولية اأع�س���اء جمل����س الإدارة: اأداء جيد 	

جدا )متو�سط عربي يبل���غ 4.7 درجات من اإجمايل 
10 درج���ات مق���ارب ملتو�سط يبل���غ 5.2 درجة لدول 

املقارنة(.
• �سهولة جلوء امل�ساهمن للق�ساء: اأداء جيد )متو�سط 	

عرب���ي يبل���غ 3.8 درج���ات من اإجم���ايل 10 درجات 
مقارب ملتو�سط يبلغ 6.8 درجات لدول املقارنة(.

• قوة حماي���ة امل�ستثمرين: اأداء جي���د )متو�سط عربي 	
يبل���غ 4.8 درج���ات من اإجم���ايل 10 درجات مقارب 

ملتو�سط يبلغ 6.1 درجات لدول املقارنة(.
7- موؤ�ضر دفع ال�ضرائب.

• ع���دد مدفوع���ات ال�سرائ���ب �سنوي���ا: اأداء �سعي���ف 	
)متو�س���ط عربي 21.4 مرة يزي���د على نظريه لدول 

OECD  البالغ 12 مرة(.

• الوق���ت امل�ستغرق للتعامل م���ع ال�سلط���ات ال�سريبية 	
معربًا عنه���ا بال�ساعات �سنوي���ا: اأداء جيد )متو�سط 
عربي يبلغ 205 �ساعات مقارنة مبتو�سط يبلغ 176 

�ساعة لدول املقارنة(.
• اإجم���ايل ال�سرائ���ب كن�سبة م���ن الأرب���اح: اأداء جيد 	

مبتو�سط عرب���ي يبلغ 33.3% مقارنة مبتو�سط يبلغ 
42.7% لدول املقارنة.

8- موؤ�ضر التجارة عرب احلدود.
• عدد الوثائق املطلوبة للت�سدير: اأداء جيد )متو�سط 	

عربي 6 وثائق يقارب نظريه لدول   OECD مبتو�سط 
يبلغ 4 وثائق(.

• الوقت امل�ستغ���رق للت�سدير معربًا عنها بالأيام: اأداء 	
جي���د )متو�سط عربي يبلغ 21 يومًا مقارنة مبتو�سط 

يبلغ 10 اأيام لدول املقارنة(.
• تكلفة الت�سدي���ر بالدولر لكل �سحنة: اأداء جيد جدًا 	

)متو�س���ط عربي يبل���غ 1149 دولرًا يقارب متو�سط 
يبلغ 1028 دولرًا لدول املقارنة(.

• عدد الوثائق املطلوبة لا�سترياد: اأداء جيد )متو�سط 	
عرب���ي 8 وثائق يقارب نظريه لدول املقارنة مبتو�سط 

يبلغ 5 وثائق(.
• الوق���ت امل�ستغ���رق لا�ست���رياد مع���ربًا عن���ه بالأيام: 	

متو�سط عرب���ي يبلغ 25 يومًا مقارن���ة مبتو�سط يبلغ 
10 اأيام لدول املقارنة.

• تكلف���ة التوري���د بال���دولر ل���كل �سحن���ة: اأداء جي���د 	
مبتو�سط عرب���ي يبل���غ 1346 دولرا يقارب متو�سط 

يبلغ 1080 دولرًا لدول املقارنة.
9- موؤ�ضر اإنفاذ العقود.

• ع���دد الإج���راءات: اأداء جي���د )متو�س���ط عربي 45 	
اإجراء يق���ارب نظريه ل���دول OECD مبتو�سط يبلغ 

31 اإجراء(.
• الف���رتة الزمني���ة للتنفيذ مع���ربًا عنها بالأي���ام: اأداء 	

جيد مبتو�سط عربي يبلغ 661 يومًا مقارنة مبتو�سط 
يبلغ 510 ايام لدول املقارنة.  

• التكلفة الر�سمية كن�سبة من قيمة املطالبة: اأداء جيد 	
ج���دًا مبتو�سط عرب���ي يبل���غ 23% مقارنة مبتو�سط 

يبلغ 20% لدول املقارنة.
10- موؤ�ضر ت�ضوية حاالت االإع�ضار )اإغالق الن�ضاط(

• الف���رتة الزمني���ة الازم���ة بال�سن���وات: اأداء �سعيف 	
مبتو�سط عرب���ي يبلغ 3.5 �سن���وات مقارنة مبتو�سط 

.OECD يبلغ 1.7 �سنة لدول
• التكلف���ة كن�سب���ة م���ن قيم���ة املمتل���كات: اأداء جي���د 	

مبتو�سط عرب���ي يبلغ 13.9% مقارنة مبتو�سط يبلغ 
8.8% لدول املقارنة.

• موؤ�س���ر اإيجابي���ة دور الق�س���اء: اأداء جي���د مبتو�سط 	
عرب���ي يبل���غ 0.1% مقارنة مبتو�س���ط يبلغ %0.8 

لدول املقارنة.
• مع���دل ا�س���رتداد الأم���وال بال�سنت ل���كل دولر: اأداء 	

�سعي���ف ج���دا مبتو�س���ط عرب���ي يبل���غ 32.6 �سن���ت 
ل���كل دولر مقارنة مبتو�سط يبل���غ 70.6 �سنت لدول 

املقارنة.

بهدف ا�صتكمال ال�صورة من واقع عر�ص وحتليل املوؤ�صر الرئي�صي واملوؤ�صرات 
الفرعيــة الع�صــرة وتطورها عرب الزمــن والتعرف على املجاالت الرئي�صــية 
التي متثل �صــرورة اإ�صــالحية حتى تتح�صــن بيئــة اأداء االأعمــال يف دول املنطقة 
وا�صتخال�ص جمموعة من االأهداف املطلوب حتقيقها مت مقارنة اأداء الدول العربية 
معربًا عنه مبتو�صــط املوؤ�صــرات الفرعية بــاأداء دول منظمة التعاون االقت�صــادي 

والتنمية OECD ) دول جمموعة املقارنة( لكل موؤ�صر على حده كالتايل؛ 
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• العربي���ة بح�س���ب 	 ال���دول  ترتي����ب  مت 
اأف�سلي���ة ترتيبها العاملي  من بن 185 
دولة يف املوؤ�سر الرئي�سي كما مت ر�سد 
التغ���ريات الت���ي طراأت عل���ى الرتتيب 
العامل���ي لتل���ك ال���دول م���ا ب���ن عامي 

2012  و2013.

• العربي���ة بح�س���ب 	 ال���دول  ترتي����ب  مت 
اأف�سلية ترتيبه���ا العاملي من بن 185 
دول���ة يف املوؤ�س���رات الع�س���رة الفرعية 
كم���ا مت ر�س���د التغريات الت���ي طراأت 
عل���ى الرتتيب العاملي لتل���ك الدول ما 

بن عامي 2012  و2013.

• مت ر�سد تطور قيم مكونات املوؤ�سرات 	
الفرعي���ة الع�سرة والبال���غ عددها 40 
مكونا يف 19 دول���ة عربية منذ �سدور 
املوؤ�سر وحتى ع���ام 2013 مع تو�سيح 
طبيع���ة هذا التغري اذا ما كان اإيجابيا 

اأم �سلبيا با�ستخدام العامات. 

• مت عر�س قيمة املتو�سط العربي يف كل 	

مك���ون فرعي ونظ���ريه يف دول منظمة 
 OECD التعاون القت�سادي والتنمية
وذلك به���دف املقارنة املحف���زة لبلوغ 
م�ستوي���ات الأداء املتمي���ز م���ن خال 

املزيد من الإ�ساحات.

• ع���ن 	 للتعب���ري  الأل���وان  ا�ستخ���دام  مت 
الأداء احل���ايل للدول العربية بالن�سبة 
ل���كل مكون وذلك باملقارن���ة باملتو�سط 
العرب���ي حي���ث تن���درج الأف�سلية كما 

يلي:

)اأداء  الغام���ق  الأخ�س���ر  الل���ون   
متميز( ومعن���اه اأن قيمة املكون يف 
الدول���ة اأف�سل بكثري م���ن املتو�سط 
العربي لقيمة املك���ون اإلى الأخ�سر 

الفاحت )اأداء جيد( 

اللون الأ�سفر )اأداء معتدل( ومعناه   
اأن قيم���ة املك���ون يف الدول���ة قري���ب 
م���ن املتو�سط العرب���ي لقيمة املكون 
اأي داخ���ل ح���دود ال���� 10% زيادة 

ونق�سانا عن املتو�سط العربي.

الأحمر الف���احت )اأداء غري مر�ٍس(   
ومعن���اه اأن قيم���ة املك���ون يف الدولة 
اأ�س���واأ بكث���ري من املتو�س���ط العربي 
لقيم���ة املك���ون و�سول اإل���ى الأحمر 
الغامق اأكرث �سوءا )اأداء غري مر�ٍس 
عل���ى الإط���اق ويحت���اج لإ�س���اح 

�سامل و�سريع(.

• مت ا�ستخ���دام الإ�س���ارات للتعب���ري عن 	
طبيع���ة التغ���ري يف املكون���ات الفرعية 

خال الفرتة املعرو�سة كما يلي:

)عامة √( ت�سري اإلى تغري اإيجابي   
يف قيم���ة املك���ون بالن�سب���ة للدول���ة 
خال �سنوات املقارنة وذلك بف�سل 
الإ�ساحات الت���ي اتخذتها الدولة 

امل�سار اإليها.

عام���ة )x( اإل���ى تغ���ري �سلب���ي يف   
قيمة املك���ون بالن�سبة للدولة خال 
نتيج���ة  وذل���ك  املقارن���ة  �سن���وات 
تراجعه���ا ع���ن الإ�س���اح اأو جع���ل 

املكون اأكرث �سعوبة اأو كلفة.

)عامة !( فت�س���ري اإلى بقاء الأداء   
ثابت���ا بالن�سب���ة للمك���ون يف الدولة 
خ���ال  تغي���ري  دون  اإليه���ا  امل�س���ار 

الفرتة مو�سع املقارنة.

مؤشـــــــــرات

كيف تقراأ اجلداول واملوؤ�سرات املعرو�سة با�ستخدام االألوان والعالمات 

نظــرا حلر�ــص فريــق البحــث يف املوؤ�ص�صــة العربية ل�صــمان اال�صــتثمار 
وائتمان ال�صــادرات )�صمان( على عر�ص اأكرب قدر من البيانات اخلا�صة 
ببيئــة اأداء االأعمــال يف الدول العربيــة  والتي ا�صتخل�صــها الفريق من قاعدة 
بيانات البنك الدويل ويف ذات الوقت متكني القراء من التعامل ب�صهولة مع تلك 
البيانــات املكثفة املعرو�صــة يف اجلداول فقد مت اللجوء اإلى عدد من الو�صــائل 

اأبرزها ما يلي: 

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل
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وير�س����د تقري����ر ع����ام 2013 ملمار�س����ة اأن�سطة 
لاإج����راءات  مو�سوعي����ة  مقايي�����س  الأعم����ال 
احلكومي����ة املنظمة لأن�سطة الأعم����ال واإنفاذها 
يف 185 دول����ة، وكذلك يف م����دن خمتارة داخل 

الدول.
وق����د مت اإط����اق تقارير متخ�س�س����ة عن الدول 
العربي����ة برعاية وم�ساركة عدد م����ن املوؤ�س�سات 
الإقليمي����ة والقطري����ة العربي����ة بداي����ة من عام 

2009 لتغطي 20 دولة عربية.

و�ضع الدول العربية يف املوؤ�ضر العام

• حافظ����ت ال�سعودية عل����ى ت�سدرها املوؤ�سر 	
عربي����ا برتتيب عامل����ي متق����دم للغاية لهذا 
22، وتلته����ا الإم����ارات يف املرك����ز  الع����ام 
الثاين عربيا وال� 26 عامليا، قطر يف املركز 
الثال����ث عربيا وال����� 40 عامليا، البحرين يف 
املركز الرابع عربيا وال� 42 عامليا، �سلطنة 
عم����ان يف املرك����ز اخلام�س عربي����ا وال� 47 

عامليا.
• ياح����ظ اأن هناك تفاوتًا كب����ريًا يف ترتيب 	

الدول العربية عل����ى ال�سعيد العاملي حيث 
تراوح الرتتيب ما بن املركز ال�22 واملركز 
ال�171 عامليا اإ�سافة اإلى وجود فروق اأي�سا 

ما بن الدول يف مقدمة الرتتيب العربي.
• جاءت دول جمل�س التعاون اخلليجي �سمن 	

املراك����ز الع�سرة الأولى عربي����ا اإ�سافة اإلى 
تون�س واملغرب والأردن وم�سر. 

وباملقارن����ة م����ع العام 2012 ميك����ن ا�ستنتاج ما 
يلي:

• �سجلت 3 دول عربية حت�سنا هي؛ ال�سعودية 	
)مركز واح����د( اإلى املركز ال����� 22 عامليا، 
الإم����ارات )3 مراك����ز( اإلى املرك����ز ال�26 
عامليا، وم�سر )مرك����ز واحد( اإلى املركز 

ال�109 عامليا.
• �سجل����ت 12 دول����ة عربي����ة تراجع����ا ه����ي؛ 	

البحري����ن )3 مراك����ز( اإلى املرك����ز ال�42 
عامليا، تون�س )5 مراكز( اإلى املركز ال�50 
عاملي����ا، الكوي����ت )5 مراك����ز( اإل����ى املركز 
ال�����82 عاملي����ا، املغ����رب )4 مراك����ز( اإل����ى 
املرك����ز ال�97 عاملي����ا، الأردن )مركز( اإلى 
املركز ال�106عامليا. لبنان )3 مراكز( اإلى 
املركز ال�115 عامليا، اليمن )17 مركزا( 

اإل����ى املركز ال�����118 عامليا، ال�س����ودان )3 
مراكز( اإل����ى املركز ال�143 عامليا، �سورية 
)7 مراك����ز( اإل����ى املرك����ز ال�����144 عامليا، 
اجلزائ����ر )مرك����زان( اإلى املرك����ز ال�152 
عاملي����ًا، الع����راق )مرك����زان( اإل����ى املركز 
ال�����165 عامليا، موريتاني����ا )3مراكز( اإلى 

املركز ال�167 عامليا.
• حافظت 4 دول عربية واحدة على ترتيبها 	

العاملي يف املوؤ�سر هي؛ قطر؛ عند الرتتيب 
ال�3 عربي����ا وال�40 عاملي����ا، �سلطنة عمان؛ 
عند الرتتي����ب ال�����5 عربيا وال�����47 عامليا، 
فل�سط����ن؛ عن����د الرتتي����ب ال�����13 عربي����ا 
وال�����135 عاملي����ا، جيبوتي؛ عن����د الرتتيب 

ال�19 عربيا وال�171 عامليا.
• مت اإع����ادة النظر يف ترتي����ب الدول العربية 	

يف املوؤ�س����ر العام لبيئ����ة اأداء الأعمال لعام 
2012 يف التقري����ر اجلدي����د لع����ام 2013 
بناء على مراجع����ة وت�سحيح بيانات م�سح 
ال����دول وبلغ مع����دل الت�سحيح بن تقريري 
2012 و 2013 نحو 8.6% وقد مت التعديل 

فقط للتغيريات التي تتجاوز %5.
حي����ث �سه����دت معظم ال����دول العربي����ة تغريات 

وا�سحة يف ترتيبها العاملي وذلك وفق ما يلي: 

املوؤ�سر العام ل�سهولة اأداء االأعمالمؤشـــــــــرات
يتتبع تقرير بيئة اأداء االأعمال، االإ�صالحات التنظيمية التي تهدف 
اإلــى توفــري املزيد مــن ال�صــهولة يف اأداء االأعمال يف العــامل والدول 
العربيــة منــذ اإطالقه عام 2004، من خالل قيا�ص تاأثري هذه االإ�صــالحات 

على املوؤ�صرات الفرعية الع�صرة املكونة ملوؤ�صر �صهولة اأداء االأعمال. 
ويتكون املوؤ�صر العام املركب من ع�صرة موؤ�صرات فرعية هي: موؤ�صر تاأ�صي�ص 
امل�صروع، موؤ�صر ا�صتخراج الرتاخي�ص، موؤ�صر احل�صول على الكهرباء، موؤ�صر 
ت�صجيل املمتلكات، موؤ�صــر احل�صول على االئتمان، موؤ�صر حماية امل�صتثمر، 
موؤ�صــر دفع ال�صــرائب، موؤ�صــر التجارة عرب احلدود، موؤ�صــر اإنفــاذ العقود، 

واأخريا موؤ�صر اإغالق امل�صروع.

DB

20122013
232212السعودية1
292633اإلمارات2
404001قطر3
30‐3942البحرين4
474702سلطنة عمان5
50‐4550تونس6
50‐7782الكويت7
41‐9397المغرب8
10‐105106األردن9
11010910مصر10
30‐112115لبنان11
170‐101118اليمن12
13513501فلسطين13
30‐140143السودان14
71‐137144سورية15
21‐150152الجزائر16
20‐163165العراق17
30‐164167موريتانيا18
17117100جيبوتي19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر بيئة أداء األعمال لعام 2013

ً  (185 دولة) الترتيب عالميا الترتيب 
 ً التغير في الدولةعربيا

الترتيب

عدد 
اإلصالحات 
الدولةخالل العام

 ترتيب
 وفق 2012
2012 تقرير

 2012 ترتيب
 تقرير وفق

2013
التغير

11-1223السعودية
33294اإلمارات

4-3640قطر
1-3839البحرين
49472عمان سلطنة
46451تونس
10-6777الكويت
94931المغرب
9-96105األردن
1101100مصر
8-104112لبنان
2-99101اليمن

4-131135فلسطين
5-135140السودان
3-134137سورية
2-148150الجزائر
1641631العراق

5-159164موريتانيا
1-170171جيبوتي
2013 األعمال أداء بيئة بيانات قاعدة: المصدر

 الدول لترتيب 2013 تقرير تصحيحات
2012 تقرير في العربية

 تقرير في 2012 لعام المؤشر في الدول ترتيب تعديل تم
 مسح بيانات  وتصحيح مراجعة على بناء 2013 عام

 2013 و 2012 تقريري بين التصحيح معدل وبلغ  الدول
%.5 تتجاوز التي للتغييرات فقط التعديل تم وقد% 8.6 نحو
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1- موؤ�سر بدء امل�سروعمؤشـــــــــرات
عملي����ة تاأ�سي�س الكيان القانوين للموؤ�س�سة تعد من العوامل 
احلاكم����ة لبيئة اأداء الأعمال يف اأي دولة لكونها اأول خطوة 
عن����د اتخاذ ق����رار ال�ستثمار. ويتك�ن م�ؤ�س����ر بدء الن�ساط 
)تاأ�سي�����س الكي����ان القانوين( من اأربع����ة موؤ�سرات فرعية. 
ويف كل حال����ة م����ن تلك احل����الت فاإن ارتف����اع املوؤ�سر يعرب 
ع����ن �سعوبة بدء وتاأ�سي�س الأعمال مم����ا يعنى اأن امل�ستثمر 
يواج����ه العديد من املعوقات والقيود املفرو�سة مثل التكلفة 
والتاأخري والتعقيدات الإجرائية. وي�سري ذلك بدوره اإلى اأن 
ع����ددًا قليًا من امل�ستثمرين �سوف يتمكنون من تنفيذ هذه 

الإجراءات واملتطلبات وحتمل تلك التكاليف.
وتتمثل هذه املوؤ�سرات يف الآتي:

• عدد االإجراءات املطلوبة لت�شجيل ال�شركة؛	
يع����ّرف الإج����راء باأن����ه اأي تعام����ل ب����ن موؤ�س�س����ي ال�سركة 
واأطراف خارجية )على �سبيل املثال، الأجهزة احلكومية، 
اأو املحام����ون، اأو املراجع����ون، اأو موظف����و م�سلح����ة ال�سهر 

العقاري والتوثيق(.
• الفرتة الزمنية الالزمة الإجناز هذه االإجراءات؛	

اإجم����ايل عدد الأي����ام الازمة لت�سجيل اإح����دى ال�سركات.  
ويح�س����ب هذا املقيا�س متو�سط امل����دة الزمنية بالأيام التي 
ي����رى حمامو تاأ�سي�����س ال�سركات �سرورته����ا ل�ستيفاء اأحد 
الإج����راءات باأقل قدر م����ن املتابعة مع الهيئ����ات وامل�سالح 

احلكومية، ودون اأية تكاليف اإ�سافية.
• تكلف���ة اإجن���از ه���ذه االإج���راءات كن�شبة م���ن ن�شيب 	

الفرد من الدخل القومي؛ 
حت�س����ب التكلفة كن�سبة مئوية م����ن متو�سط الدخل القومي 
للف����رد يف البل����د املعن����ي. وت�سم����ل التكلفة جمي����ع الر�سوم 
الر�سمية والر�س����وم املتعلقة باخلدمات القانونية اأو املهنية 

اإذا كان ذلك مطلوبًا مبوجب القانون.
• احل����د الأدنى لراأ�س املال القان����وين الازم لتاأ�سي�س 	

�سرك����ة جديدة كن�سبة م����ن ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي؛

• املبل����غ الذي يتع����ن على �ساحب من�س����اأة الأعمال اأن 	
يودع����ه لدى اأحد البنوك اأو م�سلحة ال�سهر العقاري 
والتوثي����ق قبل اإجراءات الت�سجيل، وملدة ت�سل اإلى 3 

اأ�سهر بعد التاأ�سي�س.

و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:
اإن املتتب����ع لرتتيب ال����دول العربية يف املوؤ�س����ر لعام 2013 
2012 يت�س����ح لدي����ه ع����دد م����ن  مقارن����ة بنظ����ريه لع����ام 

املاحظات منها؛
• هن����اك تراجع عام لرتتي����ب ال����دول العربية يف هذا 	

املوؤ�س����ر الفرعي يف الرتتي����ب العاملي حيث توجد 12 
دولة عربية ترتيبها يتج����اوز ال�100 عامليا ول توجد 
دول����ة واح����دة يف قائم����ة ال����دول الع�سري����ن الأف�سل 

عامليا.
• 3 دول جنح����ت يف حت�س����ن ترتيبه����ا العامل����ي ه����ي؛ 	

الإم����ارات الت����ي ارتفع����ت )24 مركزا( اإل����ى ال� 22 
عامليا واملغرب التي ارتفعت )38 مركزا( اإلى ال�56 
عامليا ثم ال�سودان الت����ي ارتفعت )6 مراكز( اإلى ال� 

122 عامليا.
• 14 دول����ة �سه����دت تراجع����ا يف ترتيبه����ا العاملي هي؛ 	

م�سر التي انخف�س����ت )3 مراكز( اإلى ال� 26 عامليا 
وتون�س التي انخف�ست )12 مركزا( اأي�سا اإلى ال�66 
عاملي����ا ثم �سلطنة عمان برتاج����ع )6 مراكز( اإلى ال� 
73 عاملي����ا، وال�سعودية الت����ي انخف�ست )5 مراكز( 
اإل����ى ال����� 78 عاملي����ا، والبحرين الت����ي انخف�ست )4 
مراك����ز( اإلى ال����� 88 عاملي����ا، الردن التي انخف�ست 
)11 مرك����زا( اإل����ى ال����� 103 عاملي����ا، قط����ر الت����ي 
انخف�س����ت )مركزين( اإل����ى ال� 109 عاملي����ا، اليمن 
الت����ي انخف�س����ت )46 مركزا( اإلى ال����� 110 عامليا، 
لبنان برتاجع )3 مراكز( اإلى ال� 114 عامليا، �سورية 
بهب�����ط )6 مراكز( اإل����ى ال� 132 عاملي����ا واجلزائر 
التي انخف�ست )مركزا واح����دا( اإلى ال� 156 عامليا 
وموريتاني����ا التي انخف�ست )مرك����زا واحدا( اإلى ال� 
160 عاملي����ا، وفل�سطن الت����ي انخف�ست )مركزين( 
اإل����ى ال����� 179 عاملي����ا، وجيبوتي الت����ي انخف�ست )4 

مراكز( اإلى ال� 185 عامليا.
• حافظت دولتان على ترتيبها وهي؛ الكويت يف املرتبة 	

ال� 142 عامليا، والعراق يف املرتبة ال� 177 عامليا.
ويت�س����ح م����ن متابع����ة قي����م مكون����ات املوؤ�س����ر الفرعي بدء 
امل�س����روع يف الدول العربية خال الف����رتة 2003 - 2013 

التطورات التالية بالن�سبة لكل مكون: 

عدد الإجراءات املطلوبة لت�سجيل ال�سركة 
• لبن����ان و�سلطنة عمان ثم م�س����ر واملغرب و الإمارات 	

واليمن الأف�سل ب� 5 و6 اإجراءات على التوايل خال 
تقدير العام 2013 )باللون الأخ�سر(.

• حت�س����ن الو�سع يف م�سر والع����راق والأردن والكويت 	
ولبنان وموريتانيا واملغرب و�سلطنة عمان وال�سعودية 
و�سوري����ة والإمارات وفل�سط����ن واليمن )عامة √( 

اأي مت اخت�سار عدد الإجراءات خال الفرتة .
الوقت امل�ستغرق )بالأيام(

• م�س����ر الأف�سل ب����� 7 اأيام فقط تليه����ا �سلطنة عمان 	
والإم����ارات ب�8 اأي����ام ثم البحرين ولبن����ان وقطر ب�9 
اأي����ام فتون�����س والأردن واملغ����رب و�سوري����ة )بالل����ون 

الأخ�سر(.
• حت�س����ن الو�سع يف م�سر والع����راق والأردن والكويت 	

ولبنان وموريتانيا واملغرب و�سلطنة عمان وال�سعودية 
وال�س����ودان و�سوري����ة والإم����ارات وفل�سط����ن واليمن 

خال الفرتة 2004 - 2013.
التكلفة كن�سب����ة من متو�سط دخل الف����رد يف القطر املعني  

 )% (
• البحرين الأف�سل بن�سبة 0.7% ثم الكويت ف�سلطنة 	

عم����ان وتون�س وقطر وال�سعودي����ة فالإمارات الأف�سل 
مبعدلت 1.1 و2.6 و4.1 و4.9 و5 و6 على التوايل.

• تراجعت التكلفة يف كل الدول العربية ماعدا العراق 	
الت����ي ارتفعت فيه����ا بن�سبة 38% خ����ال الفرتة يف 
ح����ن مل تتغري يف البحرين خ����ال الفرتة بن عامي 

2004 و2013.
احلد الأدنى لراأ�س املال املطلوب كن�سبة من متو�سط دخل 

الفرد  ) %(
• م�سر والأردن واملغرب وال�سعودية وال�سودان وتون�س 	

والإم����ارات واليمن الأف�سل دون حد ادين ثم العراق 
واجلزائ����ر ولبنان والكويت وقطر بن�سب تراوحت ما 

بن 25.2 و%60.7.
• حت�س����ن الو�سع يف كل الدول العربية ماعدا فل�سطن 	

تراجع����ت فيه����ا الن�سب����ة يف ح����ن اأنه ومن����ذ اإ�سدار 
املوؤ�سر ل يتطل����ب يف ال�سودان اأي راأ�س مال لتاأ�سي�س 

امل�سروع اأو الن�ساط التجاري.

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل

Starting a Business

20122013
462224اإلمارات1
3‐2326مصر2
945638المغرب3
12‐5466تونس4
6‐6773سلطنة عمان5
5‐7378السعودية6
4‐8488البحرين7
11‐92103األردن8
2‐107109قطر9
46‐64110اليمن10
3‐111114لبنان11
1281226السودان12
6‐126132سورية13
1421420الكويت14
1‐155156الجزائر15
1‐159160موريتانيا16
1771770العراق17
2‐177179فلسطين18
4‐181185جيبوتي19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

الترتيب
 ً التغير عربيا ً  (185 دولة)الدولة الترتيب عالميا

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر بدء المشروع لعام 2013

20132013 - 200420132013 - 200420132013 - 200420132013 - 2004

46-427.2-14025012.1الجزائر
26-70900.70229.9البحرين
188-84383.6-110370150.7جيبوتي
855-550-3010.2-77-6مصر

6-381.13825.2-174-10العراق
1,176-900-6713.8-612-7األردن
92-156.7-31.1-132-12الكويت
47-6335.2-3767-19-5لبنان

531-94327.9-6347.6-219-9موريتانيا
761-110-2415.5-512-6المغرب
444-2223.1-272.6-58-5عمان سلطنة
110-1660.7-82934.9قطر

1,520-610-535-521-9السعودية
5800-320-10036السودان
4,987-19122.6-3015.6-513-7سورية
344-80-1001104.1تونس

240-130-116-48-6اإلمارات
3206.7143-5891-148-11فلسطين
1,723-1850-3271.9-640-6اليمن

884-3789.4-2732.7-322.6-8.4المتوسط
OECD5.3-211.8-224.5-513.3-39

الزمن
(أيام)

2013 لعام المشروع بدء مؤشر

الدولة
المال رأس من األدنى الحد
(الفرد دخل من كنسبة)

التكلفة
(الفرد دخل من كنسبة)

اإلجراءات
(عدد)



11

السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر( 2012 امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

20132013 - 200620132013 - 200620132013 - 2006
190281054.613الجزائر
79.51-12043البحرين
544-15117212,023.60جيبوتي
797-31135-3218-22مصر

1201870109.84العراق
647-22529.8-370-17األردن
129-2696.1-240130الكويت
140-1902190301.8لبنان

360-802,796.60-682-16موريتانيا
163-17220.2-197-15المغرب
72-1237.6-130174عمان سلطنة
1606201.10.3قطر

6-424.7-1103-14السعودية
627-1602700240.3السودان
417-2301040483.9سورية
175-2256-17088تونس

349.22-546-14اإلمارات
1701197948.147فلسطين
87-1201917552.4اليمن

292-19438.4-1139.8-16.5المتوسط
OECD13.5-0.2143.5-24.878.76.3

2013 لعام البناء تراخيص استخراج مؤشر

الدولة
اإلجراءات

(عدد)
الزمن

(أيام)
التكلفة

(الفرد دخل من كنسبة)

2- موؤ�سر ا�ستخراج الرتاخي�سمؤشـــــــــرات

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل

يقي�����س املوؤ�سر م����دى مرونة ا�ست�س����دار تراخي�س بناء 
وت�سيي����د مبنى جت����اري ملمار�سة ن�ساط م�س����روع �سغري 
اأو متو�س����ط احلجم م����ن خال ر�سد ع����دد الإجراءات 
الازمة ل�ست�سدار ه����ذه الرتاخي�س والفرتة الزمنية 
امل�ستغرق����ة لإجنازه����ا وتكلفة ا�ست�سداره����ا التي متثل 
كاف����ة الر�س����وم القانونية املطلوبة ر�سمي����ًا، مبا يف ذلك 
ا�ستيف����اء الإ�سعارات وامل�ستن����دات املطلوبة ل�ست�سدار 
كافة تراخي�س مرافق البني����ة التحتية املتعلقة مبعاينة 
وفح�����س وتركي����ب وتو�سي����ل املياه وال�س����رف ال�سحي 

والكهرباء والت�سالت. 
وتفرت�����س منهجية احت�ساب املوؤ�سر اأن �ساحب امل�سروع 
عل����ى دراية بكافة الأنظمة القائم����ة، وبالتايل فلن يلجاأ 
لتاأجري و�سي����ط لإمتام الإجراءات املطلوبة اإل اإذا طلب 

منه ذلك مبوجب القانون. 
وق����د اعتم����د تقرير هذا الع����ام على بيان����ات مت جمعها 
يف اإط����ار م�س����روع تقري����ر ممار�س����ة اأن�سط����ة الأعمال، 
ال����ذي يق����وم بقيا�����س ومقارن����ة الإج����راءات احلكومية 
والإج����راءات البريوقراطي����ة ذات ال�سلة ب����دورة حياة 
من�س����اآت الأعمال املحلي����ة �سغ����رية ومتو�سطة احلجم. 

وقد متت اإ�سافته منذ عام 2006، 
ويتك����ون املوؤ�س����ر الفرعي الرئي�سي م����ن ثاثة موؤ�سرات 

فرعية هي؛
• ع����دد الإجراءات الازمة ل�ست�س����دار تراخي�س 	

بناء وت�سييد مبنى جتاري ملمار�سة ن�ساط م�سروع 
�سغري اأو متو�سط احلجم؛

• الف����رتة الزمني����ة الازمة ل�ست�س����دار تراخي�س 	
)معربا عنها بعدد الأيام(؛

• التكلف����ة الر�سمية )دون اأية ر�س����وم غري ر�سمية( 	
لإجن����از اإج����راءات ا�ست�س����دار تل����ك الرتاخي�س 
مب����ا يف ذل����ك الإ�سع����ارات وامل�ستن����دات املطلوبة 
ل�ست�سدار كافة تراخي�س مرافق البنية التحتية 
ال�سح����ي  وال�س����رف  املي����اه  بتو�سي����ل  املتعلق����ة 
والكهرب����اء والت�س����الت. )كن�سب����ة م����ن ن�سيب 

الفرد من الدخل القومي(.
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

• بالن�سب����ة لرتتيب ال����دول العربي����ة يف املوؤ�سر لعام 	
2013 مقارنة بنظريه لعام 2012 حتتل 13 دولة 
عربي����ة ترتيبًا عامليًا متاأخ����رًا يتجاوز ال�70 عامليا 
فيم����ا تقع 3 دول فقط يف قائم����ة الدول الع�سرين 

الأف�سل عامليا.
• جنح����ت 3 دول يف حت�س����ن ترتيبه����ا العامل����ي يف 	

موؤ�س����ر 2013 مقارنة مبوؤ�س����ر العام ال�سابق هي؛ 
الإمارات الت����ي ارتفعت )مركزا واح����دا( اإلى ال� 
13 عاملي����ا والكوي����ت الت����ي ارتفع����ت )مركزين( 
اإل����ى ال�119 عامليا ثم ال�س����ودان التي ارتفعت )8 

مراكز( اإلى ال�156 عامليا.
• بقي����ة الدول العربي����ة �سهدت تراجع����ا يف ترتيبها 	

بن�س����ب متفاوت����ة وخ�سو�س����ا اليم����ن 32 مرك����زا 
ولبن����ان 11 مركزا وموريتانيا 9 مراكز وم�سر 7 

مراكز وتون�س 6 مراكز.
ويت�س����ح م����ن متابع����ة قي����م مكون����ات املوؤ�س����ر الفرع����ي 
ا�ستخ����راج تراخي�����س البن����اء يف ال����دول العربية خال 
الفرتة 2006– 2013  التطورات التالية بالن�سبة لكل 

مكون: 

عدد الإجراءات املطلوبة ل�ستخراج تراخي�س البناء
• البحري����ن والعراق واليمن الأف�س����ل ب� 12 اإجراء 	

فق����ط خ����ال الع����ام 2013 )بالل����ون الأخ�س����ر( 
ث����م �سلطنة عم����ان )13 اإج����راء( فالإمارات 14 
وال�سعودي����ة ثم جيبوت����ي واملغ����رب 15 فال�سودان 

وقطر 16 اإجراء .
• حت�س����ن الو�س����ع بتخفي�س ع����دد الإج����راءات يف 	

م�س����ر والأردن وموريتاني����ا واملغ����رب وال�سعودية 
والإمارات )عامة √ (

الوقت امل�ستغرق )بالأيام(
• البحرين الأف�سل ب� 43 يومًا فقط تليها الإمارات 	

ب�46 يوم����ا ثم قطر 62 يوما ثم الأردن ب�70 يوما 
تليها موريتانيا 82 يوما ثم تون�س 88 يوما .

• والأردن 	 وم�س����ر  البحري����ن  الو�س����ع يف  حت�س����ن 
والكوي����ت وموريتاني����ا واملغ����رب و�سلطن����ة عم����ان 
وال�سعودية وتون�س والإمارات خال الفرتة 2006 

.2013 -
التكلفة الر�سمية )% من متو�سط دخل الفرد(

• قط����ر الأف�س����ل بن�سب����ة تكلف����ة تبل����غ 1.1% من 	
متو�س����ط دخل الفرد تليها الإم����ارات بفارق كبري 
تليه����ا   %9.5 البحري����ن  ث����م   %9.2 وبن�سب����ة 
ال�سعودي����ة 24.7% ث����م �سلطن����ة عم����ان بن�سب����ة 

.%37.6
• تراجع����ت التكلف����ة يف كل ال����دول العربي����ة ماعدا 	

اجلزائ����ر والبحرين والع����راق وقط����ر والإمارات 
وفل�سط����ن ارتفع����ت فيه����ا الن�سبة خ����ال الفرتة 

.2013 – 2006
Const Permits

20122013
1‐67البحرين1
14131اإلمارات2
1‐1718قطر3
4‐2832السعودية4
1‐5859سلطنة عمان5
32‐3062اليمن6
5‐7479المغرب7
4‐8084العراق8
6‐8793تونس9
5‐97102األردن10
9‐106115موريتانيا11
1211192الكويت12
2‐128130فلسطين13
5‐129134سورية14
1‐137138الجزائر15
3‐142145جيبوتي16
1641568السودان17
7‐158165مصر18
11‐161172لبنان19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر استخراج تراخيص البناء لعام 2013

الترتيب
 ً ً  (185 دولة)الدولةعربيا التغيرالترتيب عالميا
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3- موؤ�سر تو�سيل الكهرباءمؤشـــــــــرات
ما من �سك يف اأن خدمة تو�سيل الطاقة الكهربائية، 
بالت����وازي م����ع غريها م����ن خدمات البني����ة التحتية 
مثل التزود باملي����اه والوقود وتعبيد الطرق و�سبكات 
الت�سالت، من اخلدم����ات ال�سرورية التي بدونها 
ل ميكن للم�ساريع بكافة اأنواعها البدء يف ممار�سة 

اأن�سطتها اأو ال�ستمرار فيها.
ال���ذي  ويت�سم���ن »موؤ�س���ر تو�سي���ل الكهرب���اء«، 
اجل���اري  الع���ام  نهائ���ي  ب�س���كل  ا�ستحداث���ه  مت 
جمموع���ة من املوؤ�س���رات الفرعي���ة لقيا�س مدى 
�سهولة ح�سول ال�سركات عل���ى الكهرباء. ورغم 
اأن املوؤ�س���ر يرك���ز عل���ى خدم���ة تو�سي���ل التي���ار 
الكهربائي مبا ميثل مرحلة ق�سرية تقع يف نهاية 
�سل�سل���ة م���ن مراحل تقدمي خدم���ات توليد ونقل 
وتوزيع وتو�سي���ل التيار الكهربائي، اإل اأنه �ساعد 
على توفري بيانات ومعلومات غري م�سبوقة �سواء 
بالن�سب���ة لبع�س اخلدمات وكذلك الدول، مبا يف 
ذلك كف���اءة وتكلفة اخلدم���ات املقدمة للعماء 
التجاري���ن م���ن قبل �س���ركات توزي���ع الكهرباء، 
ومدى تعقي���د اأو مرونة اإج���راءات تو�سيل التيار 

الكهربائي.
وي�ستم����ل موؤ�س����ر تو�سيل التيار الكهربائ����ي على ثاثة 

موؤ�سرات فرعية هي؛
• موؤ�س���ر ع���دد الإجراءات الازم���ة لت�سجيل 	

وتنظيم عمليات التو�سي���ل؛ اأي عدد مرات 
ت���ردد العميل عل���ى �سركة توزي���ع الكهرباء 
وي�ساعد هذا املوؤ�سر يف حتديد الختناقات 

يف عملية تو�سيل التيار الكهربائي.
• الوق���ت امل�ستغ���رق لتو�سيل التي���ار؛ ويقي�س 	

الف���رتة الزمنية الت���ي ت�ستغرقه���ا �سركات 
توزي���ع الكهرباء لتلبية طل���ب عميل جتاري 

معربًا عنها بعدد الأيام. 
• تكلفة تو�سيل التيار الكهربائي؛ كن�سبة من 	

متو�س���ط ن�سيب الفرد م���ن الدخل القومي 
ال�سن���وي. وت�ستم���ل التكلف���ة عل���ى الر�سوم 
الثابتة، وتكلفة متغرية اإ�سافية منها؛ تكلفة 
العمال���ة وامل���واد املدفوع���ة ل�سرك���ة تو�سيل 
املق���اولت  �س���ركات  لإح���دى  اأو  الكهرب���اء 
اخلا�سة واأحيان���ا تكاليف ودائع على �سبيل 
التاأم���ن اأو مدفوعات لهيئ���ات عامة اأخرى 
معنية باإجراءات املعاينة الفنية وا�ستخراج 

الت�ساريح واملوافقات.
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

• اإن املتتبع لرتتي���ب الدول العربية يف املوؤ�سر 	
لع���ام 2013 مقارن���ة بنظريه لع���ام 2012 
يت�س���ح لدي���ه عدد م���ن املاحظ���ات املهمة 

منها؛
• هناك تباين كبري يف الرتتيب العاملي للدول 	

العربي���ة يف املوؤ�س���ر ب���ن اأف�س���ل دولة وهي 
الإمارات التي حلت يف املركز ال�سابع عامليا 
والأول عربي���ا وب���ن اجلزائ���ر يف املركز ال� 

165 عامليا وال�19 عربيا.
• جنح���ت 6 دول عربية هي؛ الإمارات وقطر 	

والعراق والبحرين و�سلطنة عمان والكويت 
يف حت�س���ن ترتيبه���ا العاملي �سم���ن املوؤ�سر 
فيم���ا تراجع ترتيب 10 دول وا�ستقر ترتيب 

3 دول اأخرى.

• يت�س���ح م���ن متابع���ة قي���م مكون���ات املوؤ�سر 	
الفرعي تو�سيل الكهرباء يف الدول العربية 
خ���ال الف���رتة 2010 - 2013 التط���ورات 

التالية بالن�سبة لكل مكون: 
عدد الإجراءات الازمة لتو�سيل التيار

• جيبوتي وقطر وال�سعودية وتون�س والإمارات 	
واليمن الأف�سل ب� 4 اإجراءات فقط )باللون 

الأخ�سر(.
• مل يتغي�ر الو�سع بتخفي�س عدد الإجراءات 	

خال الفرتة م���ن 2010 و2013 يف جميع 
الدول العربية.

الوقت الازم لتو�سيل التيار )اأيام(
• الإمارات الأف�سل ب� 40 يومًا فقط. 	
• حت�سن الو�سع يف الإمارات بتخفي�س الوقت 	

ال���ازم مبقدار 15 يوما خ���ال الفرتة من 
2010 و2013 .

• تراج���ع الو�س���ع يف اليم���ن بزي���ادة الوق���ت 	
ال���ازم مبقدار 75 يومًا خ���ال الفرتة من 

2010 و2013.
التكلفة الر�سمية )% من متو�سط دخل الفرد(

• قط���ر الأف�سل ب���� 3.9% ، ث���م الإمارات ب� 	
19.3% فال�سعودية %31.5. 

• تراجع���ت التكلف���ة يف كل ال���دول العربي���ة 	
الف���رتة فيم���ا ع���دا  √( خ���ال  )عام���ة 
ارتفاعها يف البحرين واملغ���رب وال�سعودية 

والإمارات.

20132013 - 201020132013 - 201020132013 - 2010
107-6015901,489.90الجزائر
5090056.39البحرين
2,389-4018007,776.50جيبوتي
180-70540396مصر

144-50470516.7العراق
235-50470292.3األردن
3-7042043.6الكويت
67-5075099.5لبنان

2,389-507507,516.90موريتانيا
506202,515.20235المغرب
12-6062051.3عمان سلطنة
409003.90قطر

4061031.515السعودية
1,564-507002,527.30السودان
91-50710902.9سورية
332-40650878.5تونس

1519.32-4040اإلمارات
18-506301,549.10فلسطين
1,103-40110753,921.20اليمن

403-5.00.0077.011609.9المتوسط
OECD4.8-0.0398.4-593.01.6

2013 لعام الكهرباء توصيل مؤشر

الدولة
التكلفة

(الفرد دخل من كنسبة)
اإلجراءات

(عدد)
الزمن

(أيام)

Get Electricity

20122013
1073اإلمارات1
12120السعودية2
26251قطر3
38380األردن4
47461العراق5
1‐4647لبنان6
49481البحرين7
3‐4851تونس8
58544سلطنة عمان9
57552الكويت10
3‐8184سورية11
1‐8485فلسطين12
3‐8992المغرب13
1‐9899مصر14
1081080السودان15
60‐52112اليمن16
2‐119121موريتانيا17
4‐138142جيبوتي18
4‐161165الجزائر19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر توصيل الكھرباء لعام 2013

الترتيب
 ً ً  (185 دولة)الدولة عربيا التغيرالترتيب عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل
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4- موؤ�سر ت�سجيل املمتلكاتمؤشـــــــــرات
ت�سجي���ل امللكية العقارية يعد من الأمور املهمة بالن�سبة 
للم�ستثم���ر خا�س���ة اإذا ما علمن���ا اأن العقارات متثل ما 
بن ن�سف اإلى ثاثة اأرباع الرثوة يف معظم اقت�سادات 
العامل، اإ�سافة اإلى اأهميتها يف ت�سهيل ح�سول امل�ستثمر 
عل���ى التمويل ب�سمانه���ا، وذلك لأن امل�س���ارف تف�سل 
حيازته���ا ل�سعوبة نقلها اأو اإخفائه���ا ك�سمانات مقابل 
من���ح القرو�س، ناهيك عن اأن ت�سجيل امللكية العقارية 

يوؤثر اإيجابيا يف قيم الأرا�سي وا�ستثماراتها.
وير�س���د موؤ�س���ر »ت�سجيل ملكي���ة الأ�س���ول العقارية«، 
م���دى مرونة اأو جمود الن�سو�س القانونية والإجراءات 
الإدارية املنظمة لعملي���ة ت�سجيل اأو نقل ملكية الأ�سول 
العقاري���ة يف 185 دولة حول الع���امل. وي�سجل التقرير 
الت�سل�س�����ل الكام���ل لاإج�����راءات ال�سرورية عند قيام 
اإح���دى من�س���اآت الأعمال ب�س���راء قطعة اأر����س ومبنى 
لنقل �سن���د امللكية من من�ساأة اأعمال اأخرى حتى ميكن 
للم�س���رتي ا�ستخ���دام العق���ار ال���ذي ا�س���رتاه لتو�سيع 
اأن�سط���ة اأعماله، وك�سمانة عن���د ح�سوله على قرو�س 
جدي���دة، اأو بيعه اإلى من�س���اأة اأعمال اأخرى اإذا اقت�سى 

الأمر ذلك.
ويت���م اإدراج اأي اإج���راء � مطل���وب مبوج���ب القانون اأو 
ال�س���رورة العملي���ة � �س���واء كان���ت م�سئولي���ة ا�ستيفائه 
تق���ع على عاتق البائع اأو امل�س���رتى اأو طرف اآخر ينوب 
عنهم���ا. ويق���دم املحام���ون املتخ�س�س���ون يف امللكي���ة 
العقاري���ة وموظفو التوثيق وال�سه���ر العقاري، وموظفو 
ال�سجل العق���اري املحليون معلومات ع���ن الإجراءات، 
وكذل���ك ع���ن الوقت والتكلف���ة الازم���ن ل�ستيفاء كل 
منه���ا. وُتعت���رب ه���ذه املعامل���ة م�ستوف���اة عندما ميكن 
الحتج���اج به���ا يف مواجه���ة الغ���ري، وعندم���ا ميك���ن 
للم�س���رتي ا�ستخ���دام ه���ذا العق���ار ك�سمان���ة عيني���ة 

للح�سول على قر�س م�سريف اأو اإعادة بيعه. 
ويتك���ون املوؤ�سر الفرع���ي الرئي�سي م���ن ثاثة مكونات 

فرعية اأخرى هي؛ 
• نق���ل 	 اأو  لت�سجي���ل  املطلوب���ة  الإج���راءات  ع���دد 

ملكي���ة الأ�س���ل  العقاري؛ اأي تعام���ل بن ال�سركة 
)اإذا كان  اأو وكائهم���ا  البائع���ة،  اأو  امل�سرتي���ة، 
القان�ن ي�سرتط وج�د وكيل(، اأو العقار نف�سه مع 
اأطراف خارجية، من �سمنها الهيئات وامل�سالح 
احلكومية، واملفت�س���ون، وموظفو التوثيق وال�سهر 

العقاري، واملحامون.
• الف���رتة الزمني���ة لإجن���از اإج���راءات الت�سجي���ل 	

)معربا عنها بعدد الأي���ام التي ت�ستغرقها عملية 
نقل ملكية عقار بن �سركتن(؛

• التكلف���ة الر�سمية )دون اأي���ة ر�سوم غري ر�سمية( 	
لإجن���از اإج���راءات ت�سجيل اأو نق���ل ملكية العقار 
حتى يتمكن املالك )امل�ستثمر( من بيعه اأو رهنه 
ك�سم���ان مقاب���ل احل�سول على قر����س م�سريف 
)% م���ن قيمة الأ�سل العق���اري(. وت�سري القيم 
املنخف�سة له���ذا املوؤ�سر اإلى كفاءة وفعالية نظام 

ت�سجيل امللكيات العقارية املعمول به. 
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

• حتظى الدول العربية بو�سع اأف�سل ن�سبيا يف هذا 	
املوؤ�س���ر الفرعي لت�سجيل ملكية الأ�سول العقارية 
بالن�سب���ة للرتتيب العامل���ي يف املوؤ�سر لعام 2013 
حي���ث حتت���ل ال�سعودي���ة �س���دارة املوؤ�س���ر عربيا 
واملرتب���ة ال�12 عامليا ومعه���ا الإمارات التي حلت 
يف املرتبة ال�12 عامليا اأي�سا والأولى عربيا اأي�سا 
ث���م �سلطنة عم���ان التي حل���ت يف املرتب���ة ال�18 
عاملي���ا ثم البحري���ن التي حل���ت يف املرتبة ال�29 

عامليا .
• 6 دول جنح���ت يف حت�س���ن ترتيبه���ا العامل���ي يف 	

موؤ�س���ر 2013 مقارنة باملوؤ�سر للعام ال�سابق هي؛ 
�سلطنة عمان التي ارتفعت )مركزين( اإلى ال� 18 
عاملي���ا، وال�سودان التي ارتفع���ت )مركزين( اإلى 
ال� 37 عامليا، وفل�سطن التي ارتفعت )مركزين( 
اإلى ال�78عامليا، ثم الأردن التي ارتفعت )مركزا 
واحدا( اإل���ى ال�102عامليا ولبن���ان التي ارتفعت 

)3مراك���ز( اإل���ى ال�108عاملي���ا وجيبوت���ي التي 
ارتفعت )مركزا واحدا( اإلى ال�148 عامليا.

ويت�س���ح م���ن متابع���ة قي���م مكون���ات املوؤ�س���ر الفرعي 
لت�سجي���ل املمتل���كات يف ال���دول العربية خ���ال الفرتة 
2005 - 2013 التطورات التالية بالن�سبة لكل مكون: 
عدد الإجراءات املطلوبة لت�سجيل اأو نقل ملكية الأ�سل  

العقاري:
• البحري���ن و�سلطن���ة عم���ان والإم���ارات الأف�سل 	

باإجرائ���ن فق���ط خ���ال الع���ام 2013 )باللون 
 4 وتون����س  و�سوري���ة  ث���م موريتاني���ا  الأخ�س���ر( 

اإجراءات ثم العراق وال�سعودية 5 اإجراءات .
• 	 )√ )عام���ة  اجلزائ���ر  يف  الو�س���ع  حت�س���ن 

باخت�سار عدد الإجراءات خال الفرتة.
الوقت امل�ستغرق لإنهاء اإجراءات الت�سجيل )بالأيام(

• ال�سعودية الأف�سل ب� 8 اأيام فقط ثم ال�سودان ب�9 	
اأيام ثم الإمارات ب�10 اأيام تليها قطر ب� 13 يومًا 
ثم �سلطن���ة عمان 16 يوما ثم �سورية واليمن 19 

يومًا.
• حت�س���ن الو�س���ع يف اجلزائ���ر وجيبوت���ي وم�سر 	

والكوي���ت واملغ���رب و�سوري���ة وتون����س وفل�سط���ن 
خال الفرتة )2005 – 2013(.
التكلفة الر�سمية ) % من قيمة العقار(

• ال�سعودية الأف�سل دون تكلفة من متو�سط ن�سيب 	
الفرد من الدخل القومي فيها تليها قطر وبن�سبة  
0.3% ثم الكوي���ت 0.5% تليها م�سر %0.7 
ثم الإمارات بن�سبة 2.3% ثم البحرين %2.7 
ثم ال�س���ودان 2.8% ثم �سلطنة عمان وفل�سطن 

3% ثم اليمن %3.8.
• تراجع���ت التكلف���ة يف كل الدول العربي���ة ماعدا 	

البحرين وفل�سطن والعراق ارتفعت فيها الن�سبة 
مقابل 4 دول هي؛ �سلطنة عمان وقطر وال�سعودية 
وتون�س �سهدت ا�ستقرارا خال الفرتة 2005 – 

.2013

20132013 - 200520132013 - 200520132013 - 2005

0.4-2.07.1-4.063-10الجزائر
20.0310.02.71.8البحرين
0.4-9.012.9-70.040جيبوتي
6.1-121.00.7-70.072مصر

50.0510.07.50.8العراق
2.5-70.0210.07.5األردن
0.1-28.00.5-80.047الكويت
0.1-80.0250.05.8لبنان

2.1-40.0490.04.7موريتانيا
0.6-1.05.9-83.075المغرب
20.0160.030.0عمان سلطنة
70.0130.00.30.0قطر

50.080.000.0السعودية
0.8-60.090.02.8السودان
3.0-8.027.8-40.019سورية
8.06.10.0-40.039تونس

1.9-20.0100.02.3اإلمارات
38.031.7-70.030فلسطين
0.1-60.0190.03.8اليمن

1.0-13.95.5-0.133.5-5.7المتوسط
OECD4.6-0.325.9-33.84.5-0.4

2013 لعام الممتلكات تسجيل مؤشر 

الدولة
اإلجراءات

(عدد)
الزمن

(أيام)
التكلفة

(العقار قيمة من% )

Reg Property

20122013
1‐1112السعودية1
12120اإلمارات1
20182سلطنة عمان3
29290البحرين4
39372السودان5
2‐3840قطر6
2‐5759اليمن7
5‐6065موريتانيا8
6‐6470تونس9
80782فلسطين10
2‐8284سورية11
1‐8889الكويت12
3‐9295مصر13
2‐98100العراق14
1031021األردن15
1111083لبنان16
1491481جيبوتي17
17‐146163المغرب18
1721720الجزائر19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر تسجيل الممتلكات لعام 2013

الترتيب
 ً ً  (185 دولة)الدولة عربيا التغيرالترتيب عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل
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5- موؤ�سر احل�سول على االئتمانمؤشـــــــــرات
يع���د الئتم���ان امل�س���ريف، م���ن العنا�س���ر الرئي�سي���ة لتاأ�سي�س 
امل�سروع���ات ومتويل عملياتها الت�سغيلي���ة والتو�سعية وخ�سو�سا 
يف ظ���ل غياب اأ�سواق امل���ال اأو عدم اكتمال ن�سجها يف عدد من 

الدول العربية. 
ويقي����س موؤ�س���ر احل�س���ول على الئتم���ان الذي ي�س���در �سنويا 
من���ذ عام 2005 مدى �سهول���ة و�سعوبة احل�سول على الئتمان 
ال���ازم للم�ساري���ع يف 185 دول���ة ح���ول الع���امل ويتك���ون من 4 

مكونات فرعية هي:
قوة احلقوق القانونية )0 – 10(

• يقي����س الدرج���ة الت���ي حتم���ي به���ا قوان���ن ال�سمان���ات 	
والإفا����س حق���وق املقرت�س���ن واملقر�سن، مم���ا يوؤدي 
ب���دوره اإلى ت�سهيل عملية الإقرا����س، ويت�سمن 8 جوانب 
تتعل���ق باحلقوق القانونية يف قانون ال�سمانات، وجانبن 
يف قان���ون الإفا�س. وترتاوح قيمة هذا املوؤ�سر بن �سفر 
و10، مع مالحظة اأن النقاط الأعلى تدل على اأن ق�انني 
ال�سمان���ات والإفا����س م�سمم���ة ب�سكل اأف�س���ل لتو�سيع 

نطاق القدرة على احل�سول على الئتمان.
موؤ�سر مدى عمق املعلومات الئتمانية )0 – 6(

• يقي����س القواع���د الت���ي توؤثر عل���ى نطاق، وم���دى توافر، 	
ونوعية املعلومات الئتمانية املتاحة عن طريق ال�سجات 

واملكاتب العامة اأو اخلا�سة للمعلومات الئتمانية. 
• وترتاوح قيم هذا املوؤ�س���ر بن �سفر و6، مع ماحظة اأن 	

القي���م الأعل���ى ت�سري اإلى توافر قدر اأك���رب من املعلومات 
الئتمانية اإما عن طريق مكتب عام اأو خا�س للمعلومات 

الئتمانية، مبا ي�سهل قرارات الإقرا�س. 
تغطي���ة املكاتب العام���ة للمعلوم���ات الئتماني���ة )% من عدد 

ال�سكان الرا�سدين(
• يو�س���ح موؤ�سر ال�سج���ات العامة للمعلوم���ات الئتمانية 	

ع���دد الأفراد وال�سركات امل�سجلة يف اأحد املكاتب العامة 
للمعلوم���ات الئتمانية التي حتت���وي على معلومات حالية 
ع���ن تاريخ ال�سداد، والديون غ���ري املدفوعة، اأو الئتمان 
القائ���م )غري امل�س���دد( يف ال�سنوات اخلم����س املا�سية. 
وُيح�س���ب ه���ذا الرق���م كن�سب���ة مئوية من اإجم���ايل عدد 

ال�سكان الرا�سدين)فوق 15 عاما(.
تغطي���ة املكاتب اخلا�س���ة للمعلومات الئتماني���ة )% من عدد 

ال�سكان الرا�سدين(.
• للمعلوم���ات 	 اخلا����س  املكت���ب  تغطي���ة  موؤ�س���ر  يو�س���ح 

الئتماني���ة ع���دد الأف���راد وال�س���ركات امل�سجل���ة يف اأحد 
املكات���ب اخلا�س���ة للمعلوم���ات الئتماني���ة الت���ي حتتوي 
عل���ى معلومات حالي���ة عن تاريخ ال�س���داد، والديون غري 
املدفوعة، اأو الئتمان القائم )غري امل�سدد( يف ال�سنوات 
اخلم����س املا�سي���ة. وُيح�سب ه���ذا الرقم كن�سب���ة مئوية 
م���ن اإجمايل عدد ال�س���كان الرا�سدين )فوق 15 عاما(. 
ُيع���رف املكت���ب اخلا�س للمعلوم���ات الئتماني���ة على اأنه 
�سركة خا�سة ل ت�ستهدف الربح، حتتفظ بقاعدة بيانات 
حول ج���دارة املقرت�سن )اأفرادًا كان���وا اأم �سركات( يف 
النظ���ام املايل، كما ي�سهل تبادل املعلومات عن القرو�س 
فيم���ا بن البنوك واملوؤ�س�سات املالية. واإذا مل يكن هناك 
مركز خا�س للمعلوم���ات الئتمانية ميار�س اأعماله، فاإن 

قيمة التغطية تكون �سفرًا
• وكلم���ا ارتفعت قيم���ة املوؤ�سرات الفرعي���ة دل ذلك على 	

و�س���ع اأف�س���ل، ولكن يج���ب التنويه هنا اإل���ى اأن الدرجة 
“�سف���ر” يف املوؤ�سري���ن الأخريي���ن تعن���ي اأن الدول���ة ل 
تتواف���ر لديها هذه النوعية من مكاتب ت�سجيل املعلومات 

الئتمانية )العامة اأو اخلا�سة(.
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

اإن املتتب���ع لرتتيب الدول العربية يف املوؤ�سر لعام 2013 مقارنة 
بنظريه لعام 2012 يت�سح لديه عدد من املاحظات منها؛

• حتتل معظم الدول العربية ترتيبًا عامليًا متاأخرًا  يف هذا 	
املوؤ�سر الفرعي حي���ث جميعها فوق الرتتيب ال�80 عامليا 

عدا ال�سعودية التي حلت يف املرتبة ال�53عامليا.
• جنحت 3 دول فق���ط يف حت�سن ترتيبها العاملي؛ �سلطنة 	

عمان التي ارتفعت )14 مركزًا( اإلى الرتتيب 83 عامليا 
واجلزائ���ر التي ارتفعت )23 مركزًا( اإلى الرتتيب 129 
عامليا، و فل�سطن التي ارتفعت )6 مراكز( اإلى الرتتيب 
159 عاملي���ا، ويف املقاب���ل تراج���ع ترتي���ب بقي���ة ال���دول 

بدرجات متفاوتة تراوحت ما بن درجة و7 درجات.
يت�س���ح من متابعة قيم مكونات املوؤ�سر الفرعي »احل�سول على 
الئتم���ان امل�س���ريف«  يف الدول العربية خ���ال الفرتة 2005 - 

2013 التطورات التالية بالن�سبة لكل مكون: 

قوة احلقوق القانونية )10-0(
• ث���م 	 5 درج���ات  ال�سعودي���ة الأف�س���ل باحل�س���ول عل���ى 

البحري���ن و�سلطن���ة عمان وقط���ر وال�س���ودان والإمارات 
4 درج���ات عل���ى التوايل من اإجم���ايل 10 درجات خال 

العام  2013 )باللون الأخ�سر(.
• حت�سن الو�سع يف ال�سعودية )عامة √( خال الفرتة.	
• مدى عمق املعلومات الئتمانية)6-0(	
• م�س���ر وال�سعودي���ة الأف�س���ل باحل�س���ول عل���ى العامة 	

الكامل���ة )6( درجات ثم لبنان واملغ���رب و�سلطنة عمان 
وتون����س والإمارات بدرجة عمق مرتفعة بلغت 5  درجات 
م���ن اإجم���ايل 6 درجات ث���م اجلزائ���ر والكوي���ت وقطر 

وفل�سطن خال العام 2013.
• حت�س���ن الو�س���ع يف اجلزائ���ر وم�س���ر والكوي���ت ولبنان 	

واملغرب و�سلطنة عمان وقطر وال�سعودية و�سورية وتون�س 
والإم���ارات وفل�سط���ن واليم���ن خال الف���رتة 2005 - 

.2013
تغطية ال�سج���ات العامة للمعلوم���ات الئتمانية )% من عدد 

ال�سكان الرا�سدين(
• �سلطنة عمان الأف�سل ب� 37.3% ثم تون�س 27.8% ثم 	

قطر بن�سبة 25.2% ثم لبنان %18.6.
• زادت ن�سب���ة التغطية وحت�سن الو�سع يف كل من اجلزائر 	

وم�س���ر والأردن ولبنان وموريتانيا و�سلطنة عمان وقطر 
و�سوري���ة وتون����س والإم���ارات وفل�سط���ن واليم���ن خال 

الفرتة 2005 - 2013.
تغطي���ة املراكز اخلا�س���ة للمعلومات الئتماني���ة )% من عدد 

ال�سكان الرا�سدين(
• ال�سعودية الأف�سل بن�سبة تغطية 33.3% تلتها الإمارات 	

بن�سب���ة تغطية 31.7% ثم الكوي���ت 31% ثم البحرين 
23.5% ث���م املغرب 17.2% فم�س���ر 16.4% خال 

عام 2013.
• زادت ن�سب���ة التغطية وحت�س���ن الو�سع يف م�سر والكويت 	

واملغ���رب وال�سعودية والإمارات خ���ال الفرتة 2005 – 
2013  وتراجعت ن�سب���ة التغطية يف البحرين وا�ستقرت 

يف بقية الدول.

20132013 - 200520132013 - 200520132013 - 200520132013 - 2005

30.043.02.32.100.0الجزائر
5.6-40.030.000.023.5البحرين
10.010.00.20.000.0جيبوتي
30.064.04.33.316.416.4مصر

30.000.000.000.0العراق
20.020.01.91.400.0األردن
40.041.000.03114.4الكويت
30.051.018.615.500.0لبنان

30.010.00.50.300.0موريتانيا
0.617.217.2-30.054.00المغرب
40.053.037.319.800.0عمان سلطنة
40.042.025.225.200.0قطر

0.133.333.3-52.066.00السعودية
40.000.000.000.0السودان
10.022.04.94.900.0سورية
30.053.027.818.500.0تونس

40.053.05.94.131.731.7اإلمارات
10.044.08.18.100.0فلسطين
20.022.00.90.800.0اليمن

3.00.133.42.177.368.17المتوسط
OECD7.10.164.80.0710.2467.422

2013 لعام االئتمان على الحصول مؤشر

الدولة
القانونية الحقوق قوة

(0 - 10)

 المعلومات عمق مدى مؤشر
االئتمانية

(0 - 6)

 للمعلومات العامة السجالت تغطية
االئتمانية

(الراشدين السكان عدد من% )

 للمعلومات الخاصة المراكز تغطية
االئتمانية

(الراشدين السكان عدد من% )

Get Credit

20122013
1-5253السعودية1
3-8083مصر2
978314عمان سلطنة2
3-8083اإلمارات2
7-97104الكويت5
7-97104لبنان5
7-97104المغرب5
7-97104قطر5
7-97104تونس5
15212923الجزائر10
2-127129البحرين10
1651596فلسطين12
2-165167األردن13
2-165167موريتانيا13
2-165167السودان13
2-165167اليمن13
1761760العراق17
1761760سورية17
1801800جيبوتي19
2013 األعمال أداء بيئة بيانات قاعدة: المصدر

 العربية الدول ترتيب 
2013 لعام االئتمان على الحصول مؤشر في
الترتيب

 ً ً الترتيبالدولةعربيا التغير(دولة 185) عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل
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6- موؤ�سر حماية امل�ستثمرمؤشـــــــــرات
ميث����ل موؤ�سر »حماية امل�ستثمر«، الذي ي�سدر �سنويا منذ عام 
2006 اح����د املوؤ�سرات الفرعية الع�سرة املكونة ملوؤ�سر �سهولة 
اأداء الأعمال عن جمموعة البنك الدويل. ويقي�س هذا املوؤ�سر 
الفرع����ي مدى ق����وة حماي����ة امل�ساهمن من مالك����ي ح�س�س 
الأقلية �سد قيام املديرين واأع�ساء جمال�س الإدارات باإ�ساءة 
ا�ستخ����دام الأ�سول لتحقيق مكا�س����ب �سخ�سية يف 185 دولة 

حول العامل. 
ويفرق املوؤ�سر بن 3 اأبعاد حلماية امل�ستثمرين، وهي: �سفافية 
�سفق����ات الأطراف ذات العاقة )موؤ�س����ر نطاق الإف�ساح(، 
وحتّمل امل�سوؤولي����ة عن الرتبح )املعام����ات الذاتية( )نطاق 
موؤ�س����ر م�سوؤولية املديرين واأع�س����اء جمل�س الإدارة(، وقدرة 
امل�ساهم����ن على مقا�ساة املديرين واأع�س����اء جمل�س الإدارة 
على �سوء ال�سلوك )�سهولة قيام امل�ساهمن برفع الدعاوى(. 
وقد و�سعت هذه البيانات بناًء على ا�ستق�ساء �سمل حمامن 
متخ�س�سن يف قوانن ال�سركات يف كل دولة يغطيها املوؤ�سر، 
وه����ي ت�ستند اأي�سًا اإلى لوائ����ح وقواعد هيئات الأوراق املالية، 
وقوان����ن ال�س����ركات، وقواعد املحاك����م املعمول لديه����ا ب�ساأن 

الأدلة. 
ويتك����ون املوؤ�س����ر الفرعي الرئي�س����ي من 4 موؤ�س����رات فرعية 

اأخرى هي؛ 
• موؤ�سر نط����اق الإف�ساح: ويتاألف م����ن خم�سة مكونات، 	

هي: ما هي ال�سخ�سية العتبارية التي تكون موافقتها 
كافية م����ن الناحية القانونية لإمت����ام �سفقة ما، وعما 
اإذا كان ُي�س����رتط الإف�ساح املبا�س����ر عن تلك ال�سفقة 
اإلى اجلمهور، اأو الهيئ����ة التنظيمية، اأو امل�ساهمن. اأو 
يف التقري����ر ال�سن�ي، وكذلك ا�س����رتاط الإف�ساح عن 
تعار�����س امل�سالح م����ن عدم����ه وقيام هيئ����ة خارجية، 

مبراجعة ال�سفقة قبل اإمتامها. 
• موؤ�س����ر نطاق م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س الإدارة: ويتاألف 	

م����ن 7 مكون����ات، هي: ق����درة امل�ساهمن عل����ى حتميل 
الإدارة م�سوؤولي����ة الأ�س����رار الت����ي اأحلقته����ا ال�سفقة، 
ومدى اإمكانية اإ�س����دار حكم ق�سائي باإبطال ال�سفقة 
ل�سال����ح اأي م����دٍع م����ن امل�ساهم����ن، اإمكاني����ة اإجب����ار 
الإدارة عل����ى دفع تعوي�سات ع����ن الأ�سرار التي حلقت 

بال�سرك����ة ورد الإرب����اح التي جنته����ا. واإمكانية معاقبة 
الإدارة بال�سجن والغرامة. ومدى اإمكانية املدعن من 
امل�ساهمن املقا�س����اة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 
ب�سبب الأ�سرار التي اأحلقتها ال�سفقة بهذه ال�سركة. 

• موؤ�سر �سهولة جل����وء امل�ساهمن للق�ساء: يتاألف من 6 	
مكونات، هي: ما هو نطاق امل�ستندات املتاحة للمدعن 
م����ن امل�ساهم����ن م����ن جان����ب املدع����ى علي����ه وال�سهود 
اأثن����اء املحاكمة، م����ا اإذا كان ميكن للمدعي ا�ستجواب 
ومناق�س����ة املدع����ى علي����ه وال�سه����ود ب�س����ورة مبا�سرة 
اأثن����اء املحاكمة، ما اإذا كان ميك����ن للمدعي احل�سول 
م����ن املدع����ى علي����ه عل����ى جمموع����ات م����ن امل�ستندات 
ذات ال�سل����ة دون حتدي����د اأي منها، م����ا اإذا كان ميكن 
للم�ساهم����ن الذين بحوزته����م 10% اأو اأقل من عدد 
اأ�سه����م ال�سركة املطالب����ة بال�ستعان����ة مبفت�س حكومي 
للتحقي����ق يف ال�سفقة بن ال�سركتن امل�سرتية والبائعة 
والتحقي����ق ب�ساأنه����ا دون اإقامة دع����وى يف املحكمة، ما 
اإذا كان يح����ق للم�ساهمن الذي����ن بحوزتهم 10% اأو 
اأقل م����ن عدد اأ�سهم ال�سركة املطالبة مبعاينة وفح�س 
م�ستندات هذه ال�سفقة قبل اإقامة اأية دعوى ق�سائية. 
وم����ا اإذا كان م�ستوى الأدلة املطل����وب للدعاوى املدنية 

اأقل من ذلك املطلوب للق�سايا اجلنائية. 
وترتاوح قيم املوؤ�سرات الثاث����ة ال�سابقة بن »�سفر« و»10«، 
م����ع ماحظ����ة اأن القيم الأعل����ى ت�س����ري اإلى درج����ات اأف�سل 

وايجابية اأعلى . 
• متو�سط����ًا 	 ميث����ل  امل�ستثمري����ن:  حماي����ة  ق����وة  موؤ�س����ر 

للموؤ�س����رات الثاث����ة ال�سابق����ة، وت����رتاوح قيمت����ه ب����ن 
»�سف����ر« و»10«، م����ع ماحظة اأن القي����م الأعلى ت�سري 

اإلى ارتفاع حماية امل�ستثمرين. 
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

• حتظى ال����دول العربي����ة بو�سع مقبول يف ه����ذا املوؤ�سر 	
الفرعي حلماي����ة امل�ستثم����ر بالن�سبة للرتتي����ب العاملي 
يف املوؤ�س����ر لع����ام 2013 حيث حتت����ل ال�سعودية املرتبة 
ال�19 عاملي����ا والأولى عربي����ا تليها الكوي����ت يف املرتبة 

ال�32عاملي����ا والثانية عربيا ث����م تون�س وفل�سطن اللتان 
حلتا يف املرتبة ال�49عامليا.

• تراجع ترتي����ب جميع الدول العربي����ة العاملي يف موؤ�سر 	
2013 مقارن����ة بالع����ام ال�ساب����ق فيم����ا ا�ستق����ر ترتيب 

جيبوتي يف املرتبة 181 عامليا .
ويت�س����ح من متابع����ة قيم مكون����ات املوؤ�سر الفرع����ي »حماية 
امل�ستثم����ر« يف الدول العربية خال الف����رتة 2006 - 2013 

التطورات التالية بالن�سبة لكل مكون: 
موؤ�سر نطاق الإف�ساح )0 – 10(:

• لبن����ان وال�سعودي����ة الأف�س����ل ب�9 درجات خ����ال العام 	
2013 ) بالل����ون الأخ�س����ر( ث����م البحري����ن وم�س����ر 
و�سلطنة عم����ان 8 درجات ثم الكويت واملغرب و�سورية 

7 درجات .
• حت�س����ن الو�سع يف م�سر واملغ����رب وال�سعودية و�سورية 	

وتون�����س ) عام����ة √( اأي مت زي����ادة نط����اق الإف�ساح 
خال الفرتة .

موؤ�سر نطاق م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س الإدارة )0 – 10(:
• ال�سعودي����ة الأف�س����ل ب�����8 درج����ات ثم الكوي����ت وتون�س 	

والإم����ارات ب�7 درجات ثم اجلزائر وقطر وال�سودان ب� 
6 درجات.

• حت�س����ن الو�س����ع يف ال�سعودي����ة وتون�����س ما ب����ن عامي 	
2006 و2013.

موؤ�سر �سهولة جلوء امل�ساهمن للق�ساء )0 – 10(:
• فل�سطن الأف�سل عربيا  ب�7 درجات ثم املغرب وتون�س 	

ب�6 درجات ثم م�سر والكويت ولبنان ب� 5 درجات.
• حت�س����ن الو�س����ع يف املغ����رب وال�سعودية م����ا بن عامي 	

2006 و2013 وا�ستقر يف بقية الدول.
موؤ�سر قوة حماية امل�ستثمرين )0 – 10(:

• ال�سعودية الأف�سل عربيا ب�����7 درجات ثم الكويت 6.3 	
درجات فتون�س وفل�سطن ب�6 درجات.

• حت�س����ن الو�سع يف م�سر واملغ����رب وال�سعودية و�سورية 	
وتون�س ما بن عامي 2006 و2013.

20132013 - 200620132013 - 200620132013 - 200620132013 - 2006
60.060.040.05.30.0الجزائر
80.040.040.05.30.0البحرين
50.020.000.02.30.0جيبوتي
81.030.050.05.30.3مصر

40.050.040.04.30.0العراق
50.040.040.04.30.0األردن
70.070.050.06.30.0الكويت
90.010.050.050.0لبنان

50.030.030.03.70.0موريتانيا
71.020.065.052.0المغرب
80.050.020.050.0عمان سلطنة
50.060.040.050.0قطر

92.081.041.071.3السعودية
00.060.040.03.30.0السودان
71.050.020.04.70.4سورية
55.073.060.062.7تونس

40.070.020.04.30.0اإلمارات
60.050.070.060.0فلسطين
60.040.020.040.0اليمن

6.00.64.70.33.80.44.80.4المتوسط
OECD6.40.55.20.16.8-0.16.10.2

الدولة

2013 لعام المستثمر حماية مؤشر

اإلفصاح نطاق مؤشر
(0 - 10)

 مسؤولية نطاق مؤشر
اإلدارة مجلس أعضاء
(0 - 10)

 لجوء سهولة مؤشر
للقضاء المساهمين

(0 - 10)

 حماية قوة مؤشر
المستثمرين

 المؤشرات متوسط)
(السابقة الثالثة

Protecting Investors

20122013
2-1719السعودية1
3-2932الكويت2
3-4649تونس3
3-4649فلسطين3
3-7982الجزائر5
3-7982البحرين5
3-7982مصر5
2-98100لبنان8
2-98100المغرب8
2-98100عمان سلطنة8
2-98100قطر8
3-114117سورية12
4-124128العراق13
4-124128األردن13
4-124128اإلمارات13
3-136139اليمن16
3-147150موريتانيا17
3-155158السودان18
1811810جيبوتي19
2013 األعمال أداء بيئة بيانات قاعدة: المصدر

 العربية الدول ترتيب 
2013 لعام المستثمر حماية مؤشر في

الترتيب
 ً ً الترتيبالدولةعربيا التغير(دولة 185) عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
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20132013 - 200620132013 - 200620132013201320132013 - 2006
5-1245106.629.735.772-29الجزائر
130360013.50.413.90البحرين
3512821617.717.73.338.70جيبوتي
12-11213.225.83.642.6-13392-29مصر

130312014.613.5028.13العراق
3-11511512.912.92.328.1-25األردن
120980010.7010.70الكويت
5-19018006.124.1030.2لبنان

27-3706960017.650.668.2موريتانيا
2-12025.222.71.849.6-11238-17المغرب
14062101011.80.1223عمان سلطنة
414812011.3011.30قطر

117232.112.4014.50-3السعودية
14-420180013.819.23.136.1السودان
4-19033602019.30.539.7سورية
12415.225.222.562.92-14144-8تونس

10120014.10.814.91-4اإلمارات
6-390154016.200.616.8فلسطين
162-44024802011.31.532.9اليمن

16-3810.216.56.733.3-4204.8-21.4المتوسط
OECD12.0-4176.0-5915.223.83.742.7-5

2013 لعام الضرائب دفع مؤشر

أخرىالدولة العملاألرباح

 مع للتعامل المستغرق الوقت
الضريبية السلطات

(سنويا ساعات)

 مدفوعات عدد مؤشر
ً الضرائب إجماليسنويا

(األرباح من% ) الضرائب إجمالي

7- موؤ�سر دفع ال�سرائب
يقي����س موؤ�سر “دف���ع ال�سرائب”، ال���ذي مت ا�ستحداثه 
منذ ع���ام 2006، مدى مرونة اأو جمود اأنظمة حت�سيل 
ال�سرائ���ب املفرو�سة وال�سيا�س���ة ال�سريبية املعمول بها 
يف الدول التي ي�سملها املوؤ�سر من خال تقييم املعدلت 
املفرو�سة واآليات ال�س���داد الإدارية والإجرائية. ويتكون 

من ثاثة موؤ�سرات فرعية اأخرى هي؛
• موؤ�س���ر عدد مدفوع���ات ال�سرائ���ب �سنويًا وت�سمل 	

ع���دد مرات الرتدد على ال�سلط���ات املعنية ل�سداد 
ال�سرائب امل�ستحقة اأو ال�سرتاكات الإلزامية على 

ال�سركة خال العام.
• موؤ�س���ر الوق���ت امل�ستغ���رق للتعامل م���ع ال�سلطات 	

املحا�سب���ة  مل���ف  اإع���داد  جم���ال  يف  ال�سريبي���ة 
ال�سريبية و�سداد كل من �سريبة اأرباح ال�سركات، 
�سريب���ة املبيعات )القيم���ة امل�سافة( وا�سرتاكات 
�سبك���ة الأمان الجتماعي مب���ا يف ذلك ال�سرائب 
على الأجور والرواتب اخلا�سة بالعاملن بال�سركة 

معربًا عنها بعدد ال�ساعات �سنويا.
• موؤ�س���ر ن�سب���ة اإجم���ايل ال�سرائ���ب وال�سرتاكات 	

الإلزامي���ة امل�ستحق���ة الدفع من اإجم���ايل الأرباح 
التجارية وميثل املجم���وع احل�سابي لن�سب كل من 
�سريب���ة اأرباح ال�سركات، ال�سرائب وال�سرتاكات 
الإجباري���ة املرتبطة بعن�سر العم���ل واأية �سرائب 
اإ�سافي���ة اأو ا�سرتاكات اإلزامية اأخرى من اإجمايل 

الأرباح التجارية.
وي�ستعر�س موؤ�سر دفع ال�سرائب التغريات والإ�ساحات 
الت���ي ت�سهده���ا كل دول���ة يف ه���ذا املجال، كم���ا ي�سجل 
ال�س���رتاكات الإجبارية التي يتعن على �سركة متو�سطة 
احلج���م �سداده���ا اأو ا�ستقطاعه���ا يف �سنة م���ا، وكذلك 
الإجراءات التي متثل عبئ���ًا على هذه ال�سركة اإداريًا يف 

�سداد ال�سرائب وال�سرتاكات املفرو�سة عليها. 
ويه���دف املوؤ�س���ر اإل���ى اإعط���اء بيان���ات قابل���ة للمقارنة 
ع���رب دول العامل وت�سهي���ل اإن�ساء مقيا����س موحد للنظم 

ال�سريبي���ة ب���ن القت�س���ادات والأقالي���م القت�سادي���ة 
مبا ي���وؤدي اإلى ر�س���د التغريات وت�سهي���ل نقل اخلربات 
والتج���ارب وا�ستخا����س النتائ���ج وحتدي���د املمار�سات 

ال�سحيحة والإ�ساحات املمكنة. 
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

• اإن املتتب���ع لرتتيب الدول العربي���ة يف املوؤ�سر لعام 	
2013 مقارن���ة بنظريه لع���ام 2012 يت�سح لديه 

عدد من املاحظات منها؛
• يوج���د تباي���ن وا�س���ح يف الرتتيب العامل���ي للدول 	

العربي���ة يف املوؤ�سر بن اأف�سل دولة وهي الإمارات 
التي حلت يف املركز الأول عامليا والأول عربيا وبن 

موريتانيا يف املركز ال� 177 عامليا وال�19 عربيا.
• جنحت دولتان فق���ط يف حت�سن ترتيبهما العاملي 	

هم���ا؛ الإمارات التي قفزت 6 مراكز اإلى الرتتيب 
الأول عامليا وال�سعودي���ة التي قفزت 7 مراكز اإلى 

الرتتيب الثالث عامليا.
• تراجع ترتيب 14 دولة عربية وا�ستقر ترتيب قطر 	

والكويت وفل�سطن عامليا.
يت�س���ح من متابع���ة قيم مكون���ات املوؤ�س���ر الفرعي دفع 
ال�سرائ���ب يف ال���دول العربي���ة خال الف���رتة 2006 - 

2013 التطورات التالية بالن�سبة لكل مكون: 
عدد مدفوعات ال�سرائب �سنويًا

• ال�سعودي���ة  الأف�سل ب� 3 مرات ثم قطر والإمارات 	
الأف�س���ل ب� 4 مرات  ثم تون�س 8 مرات ثم الكويت 
12 م���رة ثم البحرين والعراق 13 مرة ثم �سلطنة 

عمان 14 مرة خال العام )باللون الأخ�سر(.
• والأردن 	 وم�س���ر  اجلزائ���ر  يف  الو�س���ع  حت�س���ن 

واملغ���رب وال�سعودية وتون�س والإم���ارات ) عامة 
√( اأي مت اخت�س���ار عدد املدفوعات �سنويًا خال 

الفرتة .
الوق���ت امل�ستغ���رق للتعام���ل م���ع ال�سلط���ات ال�سريبي���ة 

)�ساعات �سنويا(
• الإم���ارات الأف�سل ب� 12 �ساع���ة �سنويا فقط تليها 	

البحرين ب�36 �ساعة ثم قطر 48 �ساعة �سنويا.
• حت�س���ن الو�س���ع يف م�سر واملغ���رب وتون�س ما بن 	

عامي 2006 و2013. 
معدل ال�سرائب الإجمالية من اإجمايل الأرباح   )%(

• الكويت ثم قط���ر والبحرين وال�سعودية والإمارات 	
وفل�سطن الأف�س���ل عربيا على التوايل بن�سب اقل 

من %17.
• حت�سن الو�سع يف اجلزائر وم�سر والأردن ولبنان 	

وموريتانيا واملغرب وال�س���ودان و�سورية وفل�سطن 
ن�سب���ة  تخفي����س  مت  اأي   )√ عام���ة   ( واليم���ن 
ال�سريب���ة من اإجمايل الربح خال الفرتة، وذلك 
م���ن خال حت�س���ن واح���د اأو اأكرث م���ن املوؤ�سرات 

الفرعية التالية املكونة للمعدل الإجمايل:
معدل �سريبة الأرباح )%(:

• وقط���ر 	 وموريتاني���ا  والكوي���ت  البحري���ن  حل���ت 
والإم���ارات الأف�س���ل دون �سرائب عل���ى الإطاق 
ثم ال�سعودية ولبن���ان واجلزائر مبعدلت %2.1 

و6.1% و6.6% على التوايل.
• وال�س���رتاكات 	 العم���ل  عن�س���ر  �سريب���ة  مع���دل 

الإجباري���ة )%(: جاءت فل�سط���ن الأف�سل دون 
�سرائ���ب تليه���ا الكوي���ت واليمن وقط���ر و�سلطنة 

عمان وال�سعودية والأردن بن�سب اقل من %13.
معدل ال�سرائب الأخرى )%(:

• تع���د الع���راق والكويت ولبن���ان وقط���ر وال�سعودية 	
الأف�سل دون �سرائ���ب على الإطاق تليها �سلطنة 
عم���ان والبحرين و�سوري���ة وفل�سط���ن والمارات 

مبعدلت تقل عن %1.

مؤشـــــــــرات

Paying Taxes

20122013
716اإلمارات1
220قطر2
1037السعودية3
1‐67البحرين4
2‐810سلطنة عمان5
11110الكويت6
2‐3335األردن7
1‐3637لبنان8
55550فلسطين9
2‐6062تونس10
6‐5965العراق11
4‐6367جيبوتي12
1‐100101السودان13
3‐107110المغرب14
6‐105111سورية15
1‐112113اليمن16
2‐143145مصر17
5‐165170الجزائر18
1‐176177موريتانيا19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر دفع الضرائب لعام 2013

الترتيب
 ً ً  (185 دولة)الدولة عربيا التغيرالترتيب عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل
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20132013 - 200620132013 - 200620132013 - 200620132013 - 200620132013 - 200620132013 - 2006
446-346902751,330-11721,260-8الجزائر
395515070150995150-6011البحرين
891180-818-7836805-918-5جيبوتي
351-17755-113-3899-15625-8012مصر
193,650250-223,55015010082-10080العراق
131,335380-515-158251057-5013األردن
11,242307-31,08515010019-7016الكويت
41,365613-430-31,0801117-122-5لبنان

21,523160-61,5201608038-8034موريتانيا
550-14950-116-657708-111-6المغرب
6680263-4745121809-8010عمان سلطنة
31,03373-48851507017-5017قطر

171,054450-117-49352615-5013السعودية
372,900930-242,0501807046-7032السودان
197-31,625-1109021-61,190-8015سورية
12858258-3773137017-4013تونس

2590128-27-26301685-17-4اإلمارات
21,295300-21,3104806038-6023فلسطين
31,49015-49951059025-6029اليمن

101346113-125-81149468-121-6المتوسط
OECD4-0.210-1.11028139.45-0.610-1.61080100.0

2013 لعام الحدود عبر التجارة مؤشر

الدولة
التوريد تكلفة

(شحنة لكل دوالر)
للتصدير المطلوبة الوثائق

(عدد)
للتصدير المستغرق الوقت

(أيام)
التصدير تكلفة

(شحنة لكل دوالر)

 المطلوبة الوثائق
لالستيراد

(عدد)

 المستغرق الوقت
لالستيراد

(أيام)

8- موؤ�سر التجارة عرب احلدودمؤشـــــــــرات
يرك���ز هذا املوؤ�س���ر الفرع���ي لبيئ���ة اأداء الأعمال على 
تفا�سي���ل تكلف���ة التب���ادل التجاري ال���دويل من خال 
حتديد تكلفة ال�سترياد والت�سدير معربا عنها بتكلفة 
ت�سدي���ر اأو ا�سترياد �سحنة م���ن الب�سائع املرتتبة على 
عدد الإجراءات الازمة لعملية الت�سدير اأو ال�سترياد 
وبالف���رتة الزمني���ة الت���ي ت�ستغرقها كاف���ة الإجراءات 
الر�سمي���ة، بدءًا م���ن التف���اق التعاق���دي النهائي بن 

طريف العملية وانتهاء بت�سليم ال�سحنة. 
ويف تقرير العام 2006، بداأ فريق العمل بتجميع بيانات 
ومعلوم���ات لإدراج ه���ذا املوؤ�سر الفرع���ي. وركز فريق 
العم���ل على متطلب���ات الإجراءات املتعلق���ة بالت�سدير 
وال�سترياد ل�سحنة قيا�سية من ال�سلع. وتعرف ال�سحنة 
القيا�سي���ة، لأغرا����س اإع���داد ه���ذا املوؤ�سر، عل���ى اأنها 
ب�سائ���ع ل حتتاج اإلى جتميد اأو تربيد يتم نقلها بو�سيلة 
نق���ل جاف���ة ت�س���ع 20 قدمًا )حاوي���ة قيا�سي���ة( وتكون 
م�سحونة بكامل طاقتها، على اأن ت�ستويف هذه الب�سائع 

معايري ال�سحة وال�سامة والبيئة العاملية. 
وق���د مت ح�سر الإجراءات بدءا م���ن اإعداد امل�ستندات 
ال�سرورية وحتى و�سول الب�سائع اإلى خمازن امل�ستورد، 
و�سملت ه���ذه الإج���راءات كافة الإج���راءات الر�سمية 
بدءا من التفاق التعاقدي بن امل�سدر وامل�ستورد وحتى 
ت�سلي���م الب�سائع مب���ا يف ذلك امل�ستن���دات والتوقيعات 
املطلوب���ة لأغرا�س الإفراج ع���ن الب�سائع عرب احلدود 
الدولية م���ع ا�ستبعاد الوقت ال���ذي تق�سيه ال�سفينة يف 

عباب البحار. 
وعليه، مت تق�سيم العملية ال�ستريادية اإلى اأربع مراحل 

هي:
• امل�ستن���دات املطلوب���ة يف مرحل���ة م���ا قبل حتميل 	

ال�سحنة على و�سيلة النقل.
• الإج���راءات املطلوبة اأثن���اء فرتة و�س���ول و�سيلة 	

النق���ل اإلى املين���اء وخدمات املناول���ة امل�ساحبة 
لذلك.

• املرور ع���رب املنفذ اجلمركي واإجراءات الفح�س 	
الفني.

• النق���ل الداخلي داخل دولة امل�س���در اأو امل�ستورد 	
من واإلى املخازن.

و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:
• اإن املتتبع لرتتيب ال���دول العربية يف املوؤ�سر لعام 	

2013 مقارنة بنظريه لع���ام 2012 يت�سح لديه 
عدد من املاحظات منها؛

• هن���اك تباي���ن كب���ري يف الرتتي���ب العامل���ي للدول 	
العربية يف املوؤ�سر بن اأف�سل دولة وهي الإمارات 
التي حلت يف املركز اخلام�س عامليا والأول عربيا 
وب���ن الع���راق يف املركز ال���� 179 عاملي���ا وال�19 

عربيا.
• جنحت 6 دول يف حت�سن ترتيبها العاملي بدرجات 	

متفاوت���ة؛ اأولها تون�س التي ارتفعت مركزا واحدا 
اإل���ى ال���� 30 عامليا ث���م املغرب )3 مراك���ز( اإلى 
املرك���ز ال� 47 عامليا ثم قط���ر )17 مركزا( اإلى 
املركز 58 عامليا ثم فل�سطن )مركزين( واليمن 

مركزا واحدا والعراق )مركزين(.
• تراج���ع ترتي���ب 12 دول عربي���ة  وا�ستقر ترتيب 	

دول���ة واحدة هي الإمارات عن���د املركز اخلام�س 
عامليا.

يت�سح من متابعة قيم مكونات املوؤ�سر الفرعي للتجارة 
عرب احلدود يف ال���دول العربية خال الفرتة 2006 - 

2013 التطورات التالية بالن�سبة لكل مكون: 
عدد امل�ستندات الازمة لإمتام عملية الت�سدير 

• تون����س والإم���ارات الأف�سل ب����4 م�ستندات فقط 	
)باللون الأخ�سر(.

• حت�س���ن الو�س���ع بتخفي�س ع���دد امل�ستن���دات يف 	
اجلزائ���ر وجيبوتي ولبن���ان واملغ���رب والإمارات 

)عامة√(.

الوقت الازم لإمتام عملية الت�سدير )اأيام(.
• الإمارات الأف�سل ب�7 اأيام فقط ثم �سلطنة عمان 	

10 اأيام ثم البحرين واملغرب 11 يوما ثم م�سر 
12 يوما ثم الأردن وال�سعودية وتون�س 13 يوما.

• ع���دا 	 العربي���ة  ال���دول  كل  يف  الو�س���ع  حت�س���ن 
اجلزائر. 

تكلفة الت�سدير )بالدولر لكل حاوية(
• املغرب الأف�سل ب� 577 دولرًا للحاوية، ثم م�سر 	

ب�  625 دولرا ثم الإمارات ب� 630 دولرا 
• حت�س���ن الو�س���ع يف اجلزائ���ر وم�س���ر و�سوري���ة 	

وتراجع يف باقي الدول.
عدد امل�ستندات الازمة لإمتام ال�سترياد

• جيبوت���ي وال�سعودي���ة والإم���ارات الأف�س���ل ب����5 	
م�ستندات فقط، ثم فل�سطن 6 م�ستندات. 

• حت�سن املوؤ�سر يف جيبوتي وم�سر والأردن ولبنان 	
واملغرب وال�سعودية والإمارات.

الوقت الازم لإمتام ال�سترياد )اأيام(
• الإمارات الأف�سل ب�7 اأيام فقط ثم �سلطنة عمان 	

9 اأيام ثم م�سر 13 يوما .
• حت�س���ن الو�س���ع يف كل الدول العربي���ة فيما عدا 	

تراجعه يف اجلزائر وا�ستقراره يف البحرين.
تكلفة ال�سترياد )بالدولر لكل حاوية(

• الإم���ارات الأف�س���ل ب���� 590 دولرًا للحاوي���ة ثم 	
�سلطن���ة عم���ان ب���� 680 دولرا ث���م م�س���ر 755 

دولرا. 
• حت�س���ن الو�س���ع يف اجلزائ���ر وم�س���ر واملغ���رب 	

و�سورية وتراجع يف بقية الدول. Trade Across Border

20122013
550اإلمارات1
31301تونس2
7‐2936السعودية3
3‐3841جيبوتي4
50473المغرب5
1‐4849سلطنة عمان6
1‐5152األردن7
1‐5354البحرين8
755817قطر9
6‐6470مصر10
1‐9495لبنان11
1‐112113الكويت12
1161142فلسطين13
1221211اليمن14
1‐124125سورية15
1‐128129الجزائر16
3‐147150موريتانيا17
2‐151153السودان18
1811792العراق19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر التجارة عبر الحدود لعام 2013

الترتيب
 ً ً  (185 دولة)الدولة عربيا التغيرالترتيب عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل
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20132013 - 200420132013 - 200420132013 - 2004
2630021.90-45الجزائر
480635014.70البحرين
4001,2250340جيبوتي
4201,010026.20مصر
4-510520028.1العراق
1689031.20-38األردن
500566018.80الكويت
370721030.80لبنان

3023.20-1370-46موريتانيا
400510025.20المغرب
510598013.50عمان سلطنة
430570021.60قطر

3635027.50-40السعودية
1810019.80-53السودان
550872029.30سورية
390565021.80تونس

1319.50-1524-49اإلمارات
16021.20-440540فلسطين
3605694916.50اليمن

0.2-8.123-0.4661-45المتوسط
OECD31-1.0510-34.420-0.2

الدولة

2013 لعام العقود إنفاذ مؤشر

اإلجراءات عدد
(عدد)

الرسمية التكلفة
(المطالبة قيمة من% )

الزمن
(أيام)

9- موؤ�سر اإنفاذ العقودمؤشـــــــــرات
اإن وج����ود نظ����ام ق�سائي فعال وك����فء للتعامل مع 
ال�س����ركات املتع����رثة ي�ساع����د اأ�سح����اب ال�سركات 
اجل����دد عل����ى ب����دء وممار�س����ة ن�ساطه����م والعم����ل 
عل����ى تنميته. ففي ظ����ل ارتفاع مع����دلت ا�سرتداد 
اللتزام����ات يف ح����الت التع����رث، ف����اإن امل�س����ارف 
�سوف تكون اأكرث ا�ستعدادا لتقدمي التمويل الازم 
لل�س����ركات ناهي����ك ع����ن اجت����ذاب ط����رق التمويل 
الأخ����رى ممثل����ة يف روؤو�����س اأم����وال امل�ستثمري����ن. 
ويقي�����س موؤ�س����ر »اإنف����اذ العق����ود التجاري����ة« مدى 
مرونة اأو جمود الن�سو�����س القانونية والإجراءات 
الإداري����ة املنظم����ة لاأنظم����ة الق�سائي����ة وعملي����ة 
الف�س����ل اأو البت يف الق�ساي����ا التجارية من خال 
ر�سد التكلفة التي يجب حتملها يف �سبيل حت�سيل 
مديوني����ة متاأخر �سدادها جنمت ع����ن بيع ب�سائع 
وتتبع ع����دد الإجراءات والف����رتة الزمنية الازمة 
لتح�سي����ل ه����ذا الدين من����ذ رفع املدع����ي للدعوى 
الق�سائي����ة وحت����ى تاري����خ التح�سي����ل الفعلي لهذا 

الدين لدى ال�سركات يف 185 دولة حول العامل.
ويعتم����د التقري����ر يف قيا�����س ه����ذا املوؤ�س����ر عل����ى 
املعلوم����ات املتوافرة يف الت�سريع����ات ذات ال�سلة، 
وتل����ك الت����ي يت����م جتميعها م����ن مكات����ب املحاماة 
باملكات����ب  والعامل����ن  الق�س����اء  ورج����ال  املحلي����ة 
والإدارات احلكومي����ة للب����ت يف الق�سايا التجارية 

يف الدول التي يغطيها املوؤ�سر.
ويتك����ون املوؤ�س����ر الفرع����ي الرئي�س����ي م����ن ثاث����ة 

موؤ�سرات فرعية هي؛ 
• ع����دد الإج����راءات الازم����ة لإنف����اذ العق����ود 	

التجاري����ة: متو�سط عدد الإجراءات الازمة 

لإنف����اذ عقد ما خال الف����رتة من تاريخ رفع 
املدع����ي للدع����وى الق�سائي����ة وحت����ى تاري����خ 
ال�س����داد الفعل����ي ل����كل ن����زاع جت����اري اأم����ام 

املحكمة املخت�سة.
• الفرتة الزمنية الازم����ة للف�سل يف الق�سية 	

واإ�س����دار حك����م نهائي ب�ساأنه����ا )معربا عنها 
بعدد الأيام(؛

• التكلف����ة الر�سمية )% من قيم����ة املطالبة( 	
ر�سمي����ة( لإجن����از  غ����ري  ر�س����وم  اأي����ة  )دون 
اإج����راءات ت�سجي����ل الق�سي����ة باملحكمة حتى 
يتمك����ن الدائ����ن م����ن حت�سي����ل م�ستحقات����ه 
التجاري����ة م����ن ال�سركة املدين����ة )كن�سبة من 

الديون املتاأخر �سدادها(.
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

• اإن املتتب����ع لرتتيب الدول العربي����ة يف املوؤ�سر 	
لع����ام 2013 مقارن����ة بنظ����ريه لع����ام 2012 
يت�سح لديه عدد من املاحظات املهمة منها؛

• هن����اك تباي����ن يف الرتتي����ب العامل����ي لل����دول 	
العربي����ة يف املوؤ�س����ر ب����ن اأف�س����ل دول����ة وهي 
اليمن التي حلت يف املركز ال�45عامليا والأول 
عربي����ا وبن �سورية يف املرك����ز ال� 176 عامليا 

وال�19 عربيا.
• جنح����ت 7 دول يف حت�س����ن ترتيبه����ا العاملي 	

�سم����ن املوؤ�سر هي؛ املغ����رب وفل�سطن وقطر 
والإم����ارات والكويت وال�سعودي����ة و�سورية يف 
مقابل تراجع ترتيب 6 دول وا�ستقرار 6 دول 

اأخرى عند نف�س ترتيبها العام 2012.
يت�سح م����ن متابعة قي����م مكونات املوؤ�س����ر الفرعي 

اإنف����اذ العق����ود يف ال����دول العربي����ة خ����ال الفرتة 
2006 - 2013 التط����ورات التالي����ة بالن�سب����ة لكل 

مكون: 
عدد الإجراءات الازمة لإنفاذ العقود التجارية

• اليمن الأف�سل ب� 36 اإجراء ثم لبنان والأردن 	
)بالل����ون  اإج����راء  و39  و38  ب�����37  وتون�����س 

الأخ�سر(.
• حت�س����ن الو�س����ع بتخفي�س ع����دد الإجراءات 	

خال الفرتة يف الأردن وال�سعودية واجلزائر 
وموريتاني����ا والإم����ارات وال�س����ودان )عامة 

.)√
الوق����ت ال����ازم لإ�س����دار حك����م نهائ����ي يف العقد 

)اأيام(
• موريتانيا الأف�سل ب� 370 يومًا.	
• والإم����ارات 	 موريتاني����ا  يف  الو�س����ع  حت�س����ن 

وفل�سط����ن وا�ستق����ر يف بقي����ة ال����دول يف م����ا 
عدا اليم����ن خال الفرتة ب����ن عامي 2004 

و2013.
التكلفة الر�سمية )% من قيمة املطالبة(

• ث����م 	  %13.5 ب�����  الأف�س����ل  عم����ان  �سلطن����ة 
البحري����ن ب� 14.7% ث����م اليمن ب� %16.5 
ثم الكويت ب� 18.8% ثم الإمارات %19.5 

ثم ال�سودان ب� %19.5.
• حت�سن الو�سع يف العراق فقط خال الفرتة 	

مع ا�ستقراره يف بقية الدول العربية.

Enforcing Contracts

20122013
7‐3845اليمن1
2‐7577موريتانيا2
1‐7778تونس3
89881المغرب4
94931فلسطين5
96951قطر6
1081044اإلمارات7
1071070سلطنة عمان8
1131130البحرين9
1191172الكويت10
1211210لبنان11
13812414السعودية12
1‐125126الجزائر13
1‐128129األردن14
1411410العراق15
1‐150151السودان16
1521520مصر17
1611610جيبوتي18
1771761سورية19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر إنفاذ العقود لعام 2013

الترتيب
 ً ً  (185 دولة)الدولة عربيا التغيرالترتيب عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل
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السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع )أكتوبر – ديسمبر( 2012 امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

20132013 - 200420132013 - 200420132013 - 200420132013 - 2004
41.70..2.50700الجزائر
66.23..2.501001البحرين
16.51..501800جيبوتي
17.62..4.202200مصر
..يوجد ال..يوجد ال..يوجد ال..يوجد الالعراق
27.41..4.30900األردن
31.71..4.201000الكويت
20.95..402200لبنان

10.33..80900موريتانيا
35.11..1.801800المغرب
36.64..40400عمان سلطنة
55.53..2.802201قطر

280..2.802200السعودية
33.24..202000السودان
1-27.5..4.10900سورية
521..1.30700تونس

29.43..3.202000اإلمارات
..يوجد ال..يوجد ال..يوجد ال..يوجد الفلسطين
5-24.1..30800اليمن

32.64-0.113.91.10.1-3.5المتوسط
OECD1.7-0.38.8-0.30.8-70.65

األموال استرداد معدل
(دوالر لكل بالسنت)

2013 لعام اإلعسار حاالت تسوية مؤشر

الدولة
 القضاء دور إيجابيه مؤشر 

(0-1)
التكلفة

(الممتلكات قيمة من% )
الالزمة الفترة

(بالسنوات)

مؤشـــــــــرات

لالستفسار عن محتويات النشرة أو طلب الحصول على نسخة يرجى مراجعة بحوث ودراسات )ضمان(:
24959562aeldabh@dhaman.org 965+باحث اقتصاديأحمد الضبع24959558riadh@dhaman.org 965+رئيس البحوث والدراساتد. رياض بن جليلي

24959529aymang@dhaman.org 965+سكرتيرأيمن غازي24959561sofyan@dhaman.org 965+مساعد باحثسفيان إبراهيم

10- موؤ�سر ت�سوية حاالت االع�سار )اإغالق امل�سروع(
اإن ت�ف����ري احلرية يف اخل����روج من الن�س����اط واإغالقه يف حالة 
الف�س����ل م����ن خال نظ����ام ق�سائ����ي فع����ال وم����رن ي�ساعد على 
توظي����ف روؤو�س الأموال يف القطاعات الأك����رث اإنتاجية. وت�سري 
البيان����ات اإلى ارتفاع درجة الرتب����اط فيما بني عدد ال�سركات 
الفا�سل����ة التي مت اإغاقه����ا وعدد ال�س����ركات اجلديدة، ف�سا 
عن اأن اإغاق ال�سركات الفا�سلة يرفع من الإنتاجية الإجمالية 
لاقت�س����اد. ويرك����ز موؤ�سر “ت�سفية الن�س����اط التجاري” على 
م����دى مرون����ة قوان����ن الإفا�س املعم����ول بها لإغ����اق الأعمال 
و�سرع����ة تنفي����ذ وتقلي�����س تكلفة اإج����راءات اإع����ان الإفا�س 

وت�سفية الن�ساط واإغالقه يف خمتلف الدول. 
ويتكون هذا املوؤ�سر الذي ي�سدر �سنويا منذ عام 2004 �سمن 
تقري����ر بيئة اأداء الأعمال عن البنك الدويل من ثاثة مكونات 

فرعية هي :
مع����دل ا�س����رتداد الدائن����ن مبختل����ف اأنواعه����م )املقر�س����ن، 
لديونه����م  بال�سرك����ة(  والعامل����ن  ال�سرائ����ب  م�سلح����ة 
وم�ستحقاتهم القائمة جتاه ال�سركة املتعرثة اأو املعلن اإفا�سها 
)ع����دد ال�سنتات امل�سرتدة م����ن كل دولر قائم يف ذمة ال�سركة 

املتعرثة ل�سالح الدائنن(.
الف����رتة الزمنية الازم����ة لإعان الإفا�����س وت�سفية الن�ساط 

واإغاق الأعمال )عدد ال�سنوات(.
تكلفة اإعان الإفا�س واإغاق الأعمال معربًا عنها بن�سبة من 
قيمة ال�سركة املتعرثة. وتت�سمن هذه التكلفة – بطبيعة احلال 
- اللجوء اإلى الق�ساء واأتعاب املحاماة واملحا�سبن القانونين 

وغريها.
وكلم����ا ارتفعت قيمة كل من موؤ�سري الف����رتة الزمنية والتكلفة 
الازمة لإغاق الأعمال، دّل ذلك على عدم جودة الت�سريعات 
املعم����ول به����ا، ناهي����ك ع����ن ك����رثة الإج����راءات وتعقيداته����ا 
وا�ستفح����ال الروت����ن والبريوقراطي����ة وخا�س����ة فيم����ا يتعل����ق 

بالنظام الق�سائي. 
مرون����ة الق�ساء مع ال�س����ركات يف �سداد الدي����ن امل�سريف  )0 

اأو1(
وه����و موؤ�سر م�ستحدث ويقي�س مدى مرون����ة ال�سلطة الق�سائية 

واملحاك����م يف التعامل مع الدعاوى الق�سائية املرفوعة من قبل 
البن����وك الدائنة لل�سركات وياأخذ املوؤ�س����ر قيمتن اإما )1( يف 
ح����ال كان����ت املحاكم مرن����ة ول تق�سي مبا�س����رة باحلجز على 
ممتل����كات ال�س����ركات �سدادا لدي����ن م�سريف ب����ل تعطيها مهلة 
لا�ستثمار وبالتايل احتمالية اأكرب يف القدرة على �سداد كامل 
مبل����غ املديونية، واإما )�سفر( يف حال كانت املحاكم غري مرنة 
وتق�س����ي مبا�سرة باحلجز على ممتلكات ال�سركات وت�سفيتها 
�سدادا لدي����ن م�سريف وبالتايل احتمالي����ة اأقل يف القدرة على 

�سداد كامل مبلغ املديونية.
اأم����ا بالن�سبة للموؤ�سر الفرعي اخلا�س مبعدل ا�سرتداد الديون 
املتاأخر �سدادها والقائمة على ال�سركة املتعرثة، فكلما ارتفعت 
ن�سبته دّل ذلك على ارتفاع جودة بيئة الأعمال ومرونتها، حيث 
ي�س����ري ذلك اإلى ارتفاع ن�سبة ا�سرتداد الديون املتاأخر �سدادها 
وم����ن ثم قدرة الدائنن مبختلف اأنواعه����م على ا�سرتداد اأكرب 

قدر من م�ستحقاتهم القائمة يف ذمة ال�سركة املتعرثة. 
و�سع الدول العربية يف املوؤ�سر:

• ترتي����ب ال����دول العربي����ة يف املوؤ�س����ر لع����ام 2013 عل����ى 	
امل�ستوي العامل����ي لي�س جيدا حيث توجد 16 دولة عربية 
ترتيبه����ا يتجاوز ال�60 عامليا ودولة واحدة هي البحرين 
يف قائم����ة اأف�س����ل 30 دولة حيث حل����ت يف املرتبة ال�27 

عامليا والأولى عربيا .
• عل����ى �سعيد التغريات يف الرتتيب ما بن موؤ�سري عامي 	

ترتيبه����ا  7 دول يف حت�س����ن  و2013 جنح����ت   2012
العاملي ه����ي؛ قطر الت����ي ارتفعت )مرك����زا واحدا( اإلى 
ال�36عاملي����ا و�سلطنة عم����ان التي ارتفع����ت )مركزين( 
اأي�س����ا اإلى ال�77 عاملي����ا ثم الإم����ارات )4 مراكز( اإلى 
املرتب����ة ال�101 عامليا، ث����م الأردن )مركزا واحدا( اإلى 
املرتبة ال�����112 عامليا، ثم م�سر )مرك����زا واحدا( اإلى 
املرتب����ة ال�����139 عاملي����ا، ث����م جيبوتي )مركزي����ن( اإلى 
املرتب����ة ال�142 عاملي����ا، ثم موريتاني����ا )مركزا واحدا( 

اإلى املرتبة ال�153 عامليا. 
يت�س����ح من متابعة قيم مكونات املوؤ�س����ر الفرعي ت�سوية حالت 

التع����رث يف ال����دول العربي����ة خ����ال الف����رتة 2004 - 2013 
التطورات التالية بالن�سبة لكل مكون: 

الفرتة الالزمة لت�سفية الن�ساط )بال�سن�ات(
• تون�س الأف�سل ب� 1.3 عام فقط تليها املغرب ب� 1.8 عام 	

فاجلزائر والبحرين ب�����2.5 عام ثم قطر  وال�سعودية ب� 
2.8 عام )باللون الأخ�سر(.

• ا�ستق����ر الو�س����ع ومل تتغ����ري الف����رتة الازم����ة لت�سفي����ة 	
الن�ساط عند نف�ض معدلتها يف جميع الدول العربية.

تكلفة اإغالق الن�ساط ) % من قيمة ال�سركة(
• �سلطن����ة عم����ان الأف�س����ل بن�سب����ة بلغت 4% م����ن قيمة 	

ال�سرك����ة تليها اجلزائ����ر وتون�س بن�سب����ة 7% ثم اليمن 
بن�سبة 8% ث����م الأردن وموريتانيا و�سورية بن�سبة %9 
ثم البحرين والكويت بن�سبة 10% )باللون الأخ�سر(.

• ا�ستق����ر الو�س����ع ومل تتغ����ري التكلف����ة الازم����ة لت�سفية 	
الن�س����اط عند نف�����ض معدلتها يف جميع ال����دول العربية 

خال الفرتة بن عامي 2004 - 2013.
مرون����ة الق�ساء مع ال�س����ركات يف �سداد الدي����ن امل�سريف  )0 

اأو1(
• البحري����ن وقط����ر الأف�سل بدرج����ة تبل����غ 1 ومعناها اأن 	

املحاك����م ل تق�س����ي مبا�س����رة باحلج����ز عل����ى ممتلكات 
ال�س����ركات �س����دادا لدي����ن م�س����ريف ب����ل تعطيه����ا مهلة 
لا�ستثم����ار وبالت����ايل احتمالي����ة اأك����رب يف الق����درة على 
�سداد كامل مبلغ املديونية، خال العام 2013 )باللون 

الأخ�سر(.
معدل ا�سرتداد الأموال )بال�سنت لكل دولر(

• البحرين الأف�سل بن�سبة ا�سرتداد مرتفعة تبلغ 66 �سنتًا 	
لكل دولر ثم قطر ب� 55.5 �سنت لكل دولر ثم تون�س  ب� 

52 �سنت خال العام 2013 )باللون الأخ�سر(.
• حت�سن الو�سع يف كل الدول العربية فيما عدا تراجعه يف 	

ال�سعودية و�سورية واليمن وا�ستقراره يف اجلزائر. Insolvency

20122013
27270البحرين1
37361قطر2
1‐3839تونس3
2‐6062الجزائر4
79772سلطنة عمان5
16‐7086المغرب6
1‐8788السودان7
12‐8092الكويت8
1051014اإلمارات9
5‐102107السعودية10
1‐110111سورية11
1131121األردن12
1‐121122اليمن13
1311310لبنان14
1401391مصر15
1441422جيبوتي16
1541531موريتانيا17
1851850العراق18
1851850فلسطين19

قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2013 المصدر:

العربية  الدول ترتيب
في مؤشر تسوية حاالت اإلعسار لعام 2013

الترتيب
 ً ً  (185 دولة)الدولة عربيا التغيرالترتيب عالميا

قيمة في التغير أن تعني 
ً شهد المؤشر  لم المؤشر قيمة أن تعني!تحسنا

 قيمة في التغير أن تعنيالفترة خالل تتغير
ً شهد المؤشر تراجعا

مفتاح
الجدول

 أسوأ                                            معتدل                                      أفضل




