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 البحث ملخص

ُيعد توفير بيئة أعمال جاذبة هدف البلدان الطامحة إلى توسييع شاياتاا ا حتحقيا النموو حسيعؤ ر ية اكملكة  يمد أهداف ا 

تحسييين بيئة امعمال سييواى عسى مسيينوم امو مة أح اإلجراىات حجعلؤ  ييمد يارتة تقييل مسييار النطوير م  يير سيي ولة  إلى  

امعمال الصيادر عد البن  الدحل  الي  ه نل بقيا  فااى  يييا ة حتطبيا امو مةو حاإلجراىات اكنعلقة بممارسية امشايطة 

اسييييييييييييعة  ييييييييييييملؤ إيييييييييييييدار عديد مد امو مةو حات اذ م يد مد اإلجراىاتو النجاريةو حيطؤ اكملكة ف  هيا الجاوب يطوات ح 

اممر اليي  ايان ليأل امار اإليجيالى عسى بيئية امعميالو حاشعكت عسى تحسيييييييييييييد ترتييب أداى ا نصييييييييييييياد اكملكية ف  م  ييييييييييييير سييييييييييييي ولية 

 امعمالو حزياد  معدالت الندفقات االستثمارية امجنبية إلى اكملكةو

 الدالةالكلمات  

 بيئة امعمالو -البن  الدحل   -م  ر س ولة امعمال  -اكملكة ر ية  

 ةقدم( امل1)

مثل بيئة امعمال املحدد كسيار ومو اال نصيادو حالقو  املحرفة لششايطة اال نصيادية حفاعل  او يورد ييندحق النقد   تُ

آت ف  اال نصييييييييييييياد"و حمد بين  (:"أويأل توجيد عة ية موجبية بين درجية مةىمية بيئية امعميال حفثيافية اك اييييييييييييي 2013العرلى )

العوامل اك ار  ف  إشايييييييياى اك سييييييييسييييييييات درجة مرحوة  واوين العملو حسيييييييي ولة إجراىات ممارسيييييييية ال اييييييييا  النجار و  

حاالسييييييينقرار السييييييييا يييييييؤش حالقاووشىو ح يييييييمد اك  يييييييرات الؤش ينل ف   يييييييوىها تقييل بيئة امعمال م  ييييييير البن  الدحل   

أو م  يييييا  Easy Doing Businessلسييييييييييييي ولييييية امعميييييال ) لقو   اييييي دا  تقييميييييية  بييييياسييييييييييييين يييييداميييييأل  اكملكييييية  اهنميييييؤ  اليييييي    )

اال نصييييييييييييييادييية منييي بييداييية املايييةو حك ى بيياهنمييام ر ييية اكملكيية فنعبير عد أهمييية النقييدم ف  تحسيييييييييييييين بيئيية العمييل  
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 النن يمشو حجعل اكملكة حج ة جاذبة لةستثماراتو

 ( مشكلة الدراسة  2)

 تسا ل اآلتى:تنمثل ماكلة الدراسة ف  ال 

ف  تحسين بيئة امعمال عبر م  ر البن  الدحل ؟ حينارع عد هيا التسا ل عد  تسا الت  2030ما دحر ر ية اكملكة  

 ااووية مد أهم ا:

 فيف اهنمؤ ر ية اكملكة بنحسين بيئة امعمال مد يةل حاائا الر ية؟ -

 سين بيئة امعمال حفا عناير م  ر س ولة امعمال؟ماه  اإليةكات اإلدارية اكناي و حامو مة الصادر  لنح -

 ؟ما هو امار الي  أكداأل تحسين بيئة امعمال عسى مسنوم ترتيب اكملكة عسى اك  ر -

 ( أهداف الدراسة3)

 ا دف الدراسة إلى اآلتى:

امعمال حفا م  يييييييييييير  النعرف عسى اإليييييييييييييةكاتو حاإلجراىات اكناي و حامو مة الؤش يييييييييييييدرت ب يؤ تحسييييييييييييين بيئة   -

 س ولة امعمالو حالدحر الي  لعبنأل الر ية ف  ذل و

 تو يح أار تحسين بيئة امعمال عسى ح ع أداى ا نصاد اكملكة ف  م  ر س ولة امعمالو -

 ( أهمية الدراسة4)

تكمد أهمية الدراسيييييييييية ف  الرب  بين ر ية اكملكة حتحسييييييييييين بيئة امعمال مد يةل م  يييييييييير سيييييييييي ولة امعمالو حفنح   

 املجال ف  جواوب م نلاة ك يد مد النجارب ف  اك  رات الدحلية اميرمو

 ( منهجية الدراسة5)

ت اكناي و حامو مة الصييييادر  ف  اعنمدت الدراسيييية عسى اكنلو الوييييياى النحليس  باسيييينعراا اإلجراىات حاإليييييةكا

 اكملكة ف   وى عنايرو حمكووات م  ر البن  الدحل  لس ولة امعمالو

 ( اإلطار النظري الدراسات السابقة6)

 ( الدراسات السابقة6-1)

 تضل الدراسات السابقة ووعين مد الدراسات  

الدراسيييات الؤش اهنمؤ بمو يييوع الدراسييية الد ياو ف  هيا الصيييدد لل يعىر الباكث سيييوم عسى دراسييية   األول:النوع  -

( الؤش اهنمؤ ب داى ا نصييياد اكملكة عسى م  ييير سييي ولة امعمالو حتحليل  2019)  حاكد  م ايييور و حه  دراسييية في ر

لة رب  تحسيييين عنايييير اك  يييير  تحوالت درجاا ا عسى مر ال مدو حتحديد العنايييير امفضيييل أداى حامسيييواىو حمحاح 

بر ية اكملكةو حا تراح اإليييييييييةكات اكمكد تناييها لنطوير بيئة امعمالو حتويييييييييلؤ الدراسيييييييية إلى كاجة عنايييييييييير  

اك  ييييير إلى م يد مد اإلييييييةكات عسى وطاق امو مةو حاإلجراىاتو مونيييييحة أن العنايييييير امفىر كاجة إلى الن يير  

  : تسوية كاالت اإلعسارو حإوااذ العقودو حكماية اكستثمريد ام ليةوه  العناير القاوووية اكنمثلة ف
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مد الدراسييييات تل  الؤش اهنمؤ بعة ة بيئة امعمال بالنمو اال نصيييياد  باييييكل عام حتحسييييين موا ع  النوع الثاني: -

 الدحل عسى م  ر س ولة امعمال حه  عديد و من ا الدراسات النالية:

( الؤش هدفؤ إلى  يا  أار اإلييييييةكات اال نصيييييادية عسى النمو اال نصييييياد و  2018اكنعل )دراسييييية إسيييييماعيلو عبد  

حتضمنؤ تطبيا وموذج  يا ؤش يحاحل الرب  بين بعض الدالئل اكرتبطة بتنايي اإليةكات اال نصاديةو حمعدالت 

ةكات ال يكلية حاك سسية  حتويلؤ الدراسة إلى ظ ور أار معنو  ملمو  لإلي  .النمو الحقيقى ف  البلدان العربية

عسى النمو اال نصييييييييييييياد  حفا عة ية تردييةو فكلميا وهحيؤ اإلييييييييييييييةكيات ف  ا يئية البيئية اكواتيية الميا اياويؤ ذات أار  

 .إيجالى عسى النمو اال نصاد

فيف ت ار إيييييييةكات بيئة امعمال عسى تلييييييجيل الاييييييراات الجديد و كيث تنطلا   Klapper (2010) حدرسييييييؤ حر ة

أن النكاليف حاميام حاإلجراىات اكطلوبة لبدى عمل تجار  ه   نوات م مة لعدد تليييييييييييجيةت الايييييييييييرااتو مد فرا  

 حبي ؤ الور ة ف  ونائج ا أن س ولة بدى عمل تجار  ه  م  ر عسى اإليةكات ف  بيئة امعمالو

 مد )
ً
عمال عسى مسنوم شاا  بدراسة ت اير بعض عوامل اال نصاد الكس  حبيئة ام  Roman,Rusa (2016حاهنل فة

و حاعنمدت الدراسييييييية عسى م  يييييييرات 2014-2002( دحلة عضيييييييو ف  االتحاد امحرلى يةل الاتر :  18رياد  امعمال ف  )

جود  بيئة امعمالو توييييييييييلؤ الدراسييييييييية إلى أن ال ايييييييييا  اال نصييييييييياد  ين ار بالعوامل الكلية حالبي ية حاال نصيييييييييادية  

 باكل عامو

( بين النحديات اال نصييييييييييادية الؤش تواجأل اال نصيييييييييياد السييييييييييعود  أمام تقدمأل حالؤش  2015حرب  آل درحيش حآيرحن )

ي تى ف  مقدم  ا النطورات الجارية ف  عرا النا  حالطلب عليألو حفيل  تحديات السيييييياسييييية اكالية العامة بما ف  ا  

  اال نصييييييييييييياد  حمحياحالت  الحياجية إلى كميايية اال نصييييييييييييياد حاكي اويية مد النقلبيات حاكنيياج اكملكية إلى تنويع ال ايييييييييييييا

 عد االعنماد عسى النا  حبين بيئة امعمال حالؤش تل تقييم ا مد يةل م  ييييييييييييير سييييييييييييي ولة بيئة امعمال  
ً
النحرك بعيدا

 لأل بعض البلدانو حامسييييييييييواق الصيييييييييياعد  حالناميةو حأحيييييييييييؤ الدراسيييييييييية ببيل اك يد كعالجة بعض  
ً
الؤش تجاحزا ا حفقا

ش مد بين ا: إوااذ العقودو تسيوية كاالت اإلعسيارو منح االئنمانو كيث كققؤ  مواتد الضيعف ف  تل  اك  يرات الؤ

 تل  اك  رات مراتب من ير  ااوؤ مصدر او ااا اك  ر العام بالجملةو

ْرت الدراسيييييات السيييييابقة الدراسييييية الحالية مد كيث الرب  بين بيئة امعمال حالنمو اال نصييييياد  بايييييكل عامو  
ْ
ح د اا

ودر  الدراسييات كول دحر ر ية اكملكة ف  تحسييين بيئة أعمال ممارسيية امشاييطة اال نصييادية  باإل ييافة إلى افتايياف  

 لننايي الدراسييييييية 
ً
ف   يييييييوى م  ييييييير البن  الدحل  لسييييييي ولة امعمالو حت ايره عسى أداى ا نصييييييياد اكملكةو ما جعلأل مبررا

 الحاليةو

 ( اإلطار النظري 6-2)

 ( ماهية املؤشر6-2-1)  

مد مقنضييييؤ  أن تع ي  ومو القطاع ال اضو ح ييييمان اكاييييارفة الااعلة لبجميعو توفر بيئة إجرائية تسيييي ل االلنحاق  

 عد النعقيدات البيرح راتيةو أحعدم الو يييوح ف  امو مةو حاإلجراىاتو حتوفر البح  النحنية الةزمة  
ً
بالسيييوق بعيدا

 دف تحاي  يييياشا  السيييياسيييات ف  الدحل عسى اكنافسيييةو  (و حب ,Doing Business Report 2012السييينمرار اكايييرحع )

( مايييييرحع م  ييييير سييييي ولة  2002العام ) حزياد  فااى  امو مةو حإتاكة معايير  ابلة للقيا  مد أجل اإلييييييةحو ت سيييييت  
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( لل يكد  2013فبحسيب تقرير سي ولة ممارسية امعمال للعام )  ممارسية أشايطة امعمال مد  بل البن  الدحل  للننميةو 

 )  ر م  يييييييييير كنابعة اكسييييييييييائل اكنعلقة باال نصيييييييييياد الج لى ااإلجراىات الحكومية اك ار  عسى الاييييييييييراات املحليةينواف

(2013 Doing Business Report,  و حه نل مايييييييييييرحع سييييييييييي ولة ممارسييييييييييية أشايييييييييييطة امعمال مد يةل اك  ييييييييييير ببحثو)

عل  ا توال كيا  اكايييرحعو جاى ف  تقرير اك  ييير:  حدراسييية الايييراات املحلية عبر  يا  اإلجراىات النن يمية اكطبقة  

"ف  ال الب فإن حا ييييييييييييا  السييييييييييييياسييييييييييييات اك نمين بن يير تجربة م اييييييييييييآت امعمال حسييييييييييييلوف ا يبد حن بن يير القواعد 

(و حهيا يعحش أن للم  يييييير وطاق محدحد ف و ال يقيت  ,Doing Business Report 2013حاإلجراىات الؤش ت ار عل  ا" )

فو حاكنيييافع اكترتبييية عسى  ييياوون أح إجراى ككومى بيييال سيييييييييييييبييية للمجنمع فكيييلو أ  أويييأل ال يقيت النطييياق  جميع النكيييالي 

الكامل للعوامل حالسييياسييات اك ار  عسى ووعية بيئة امعمال االجواوب اممنيةو حاوتاييار الاسييادو حعدم ال  اهةو أح 

ر الننافسية العاكىو حين ض اك  ر مد منطلا  حجل امسواقو أح اسنقرار اال نصاد الكس  مثلما هو الحال ف  م  

ر تقرير ممارسييييييية امعمال عن ا   ب 
أسيييييييا يييييييؤش م داه أن ال ايييييييا  اال نصييييييياد  ينطلب توافر  واعد الحكل الر ييييييييدو حُيع 

بالقواعد الةزمة إلابات كقوق اكلكية حبيان او حياض تكاليف تسوية اكنازعاتو حزياد  إمكاوية الن ب  بالنااعةت  

اديةو حت حيد الاييرااى اكنعا ديد بطرق توفير الحماية القاوووية امسيياسييية  ييد أ  سييوى اسيين ةل للسييلطة  اال نصيي 

 (وworld bankThe)  وإلتاكة إجراىات ككومية تتسل بالكااى و حالبساتة ف  النطبيا عسى أن تكون مناكة لبجميع

  ييييرات الدحلية اميرم: يارق تقرير ممارسيييية أشاييييطة امعمال بين م  ييييره  م  يييير ممارسيييية أشاييييطة امعمال حاك  -

(  ولأل: "يماال م  يييييير ممارسيييييية أشاييييييطة امعمال ف  عملأل  2009حاك  ييييييرات اميرمو كيث يورد ف  تقريره العام )

(و  ,2009Doing Business Report)اينبار الكولسيييييييييترحل ف  البيئة اإلجرائية اكن مة ك ايييييييييآت امعمال املحلية"

فييالنقرير يعبر عد محييدحدييية حظيايية اك  يييييييييييييرو حمع ذليي  ف و عسى درجيية عييالييية مد امهمييية ف  إعطيياى إ ييييييييييييييارات 

 إلى عة ات االرتبا  بينأل حبين  
ً
إر ييييييييييادية م مة لعملية اإليييييييييييةح أح الن يير ف  جاوب امو مة حاللوائحو مسييييييييييتندا

  OECDاميرمو فمجموعة م  ييييييييرات من مة النعاحن حالننمية    م  ييييييييرات حمعايير القيا  اال نصييييييييادية الدحلية

(و حهو ارتبا  عال و حعسى  2009) تقرير سييييييييي ولة امعمالو    %( 83اكنعلقة بقيا  تن يل أسيييييييييواق اكننجات بل  )

ييييييييعيد م  ييييييير الننافسيييييييية الدحل  الصيييييييادر عد اكنندم اال نصييييييياد  العاكى الي  يقيت اال نصييييييياد املحس  عسى  

%(و حارتاع العام   76 -  80بين حجود عة ة ارتبا  بينأل حبين م  ييييييييييييير سييييييييييييي ولة امعمال ب سيييييييييييييبة )وطاق حاسيييييييييييييع ت 

(و مميا يايييييييييييييير بحسيييييييييييييب النقرير إلى أن اإلجراىات الحكوميية  2012%( )تقرير سييييييييييييي ولية امعميالو   82( إلى ) 2012)

 ف   در  اال نصيييادو حعسى اك 
ً
 م ما

ً
غ ت ييرا نافسييية عندما ينوفر االسييينقرار  اكن مة مشايييطة امعمال املحلية ُتحد 

( ما أفدتأل الدراسيييييييات الحديثة ف  هيا الجاوبو  2014اال نصييييييياد  الكس  حالسييييييييا يييييييؤشو )تقرير سييييييي ولة امعمالو  

ت ييييد مد النمو مع توفر  ,Haider  2012فييياعنبرت دراسييييييييييييييية ) (: أن النوسيييييييييييييع ف  القييييام بييياإلييييييييييييييةكيييات النن يميييية 

الدراسييية أن البلدان الؤش لده ا م يد مد اإلييييةكات النن يمية  االسييينقرار اال نصييياد و حأحنيييحؤ إكدم ونائ   

ضييييييييييف الدراسييييييييية أن اإلييييييييييةكات الؤش كسييييييييي ؤ منا  امعمال  
ُ
لشعمال تنمنع بمعدالت ومو ا نصييييييييياد  أعسىو حت

 (و2008حاالستثمار ربما ساعدت ف  الن ايف مد كد  امزمة اكالية العاكية العام )

 نشطة األعمال ( أهمية مؤشر ممارسة أ6-2-2 (

اون اك  ييييييييير ه نل بتنمية القطاع ال اضو حياض تكلاة النعامل أح الصييييييييياقةو ف و يعمل عسى اآلتى للوييييييييييول إلى  

 تل  الننائ :

http://www.the/
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يقدم اك  يييييييييير مقاييت مرجعية تسييييييييييتند إلى القواوين حاإلجراىات الحكومية الؤش تتيح عقد مقاروات مو ييييييييييوعية   -

حالدحل و حبصييييييييييانأل معيار تميييييييييي ي  يحدد مكمد الصييييييييييعوبات حالعرا يلو حفيا أفضييييييييييل  عسى اكسيييييييييينويين املحس   

العييييالل ) (و فمع توكييييد اإلجراىات  ,Doing Business Report  2013اكمييييارسيييييييييييييييييات ملحيييياايييياا ييييا ف  أمييييافد مد دحل 

حامو مة عسى مسييييينوم الدحلة يمكد كن ي  القرارو حيييييياشا  السيييييياسيييييات إجراى عمليات النقييلو حمدم تقدم  

 إلوجاز أح الن ير ف  ال منطقة ح طاع بار  أن تكون تل  اإلجراىاتو حامو مة متسمة بالبساتة حالو وحوا

يدعل اك  ييييييييير  رار اكسيييييييييتثمريد مد عدمأل ف  بدى اكايييييييييرحعو فاك  ييييييييير يعطى ييييييييييور  حانيييييييييحة عد بيئة امعمال   -

و
ً
للم ييييد مد النكييياليف مد عيييدميييأل أيضييييييييييييييييا ف  اال نصييييييييييييييييادو حميييدم تحمل يييا   مد    النن يميييية 

ً
حاعنبرت دراسيييييييييييييييية فة

(Mladen, Vito, Anita, 2020  أن عوامل تن يل امعمال ل ا ت اير فبير عسى تدفقات االستثمار امجنبش اكبا رو )

 بين جود  بيئة النن يل الؤش  
ً
حاعنمدت الدراسيييييييييييية عسى م  يييييييييييير ممارسيييييييييييية امعمالو كيث أابتؤ أن هناك ارتباتا

امعمال ح يمة الندفقات امجنبيةو حأ ييافؤ الدراسيية أن م  يير الننافسييية لأل  يقيسيي ا م  يير ممارسيية أشاييطة  

 حت اير عسى  يمة الندفقاتو ما يعود بنا إلى الن فيد عسى العة ة االرتباتية بين م  ييير سييي ولة امعمال  
ً
دحر أيضيييا

 حاك  رات الدحلية للداللة عسى مصدا ية اك  رو

ا اك  ييير أهداف املاية حمن ا إن اى الاقر اكد ع حتع ي  الرياى اكايييترك  تسييياود الجواوب أح القضيييايا الؤش يطر   -

اكسييي حلة عد تنمية القطاع ال اضو فاى دراسييية للبن    IFCحهما ال دفان الرئيسيييان ك سيييسييية النمويل الدحلية  

الن ل   ( ألف مد الاقراى كول العالل أن ل ي ملون ف  60الدحل  بعنوان أييييييييييييييوات الاقراى ييييييييييييييرح ما ي يد عد )

مد الاقر بواسييييييطة إ امة م اييييييآت أعمال يملكون او حبي ؤ الدراسيييييية أن تحقيا ذل  مرتب  باييييييد  بنوافر بيئة  

 ,Doing)  2009عييادليية تمكد الرا بين البييدى ف  أشايييييييييييييط  لو حممييا يحول دحن ذليي  تعقييد اإلجراىات النن يمييية  

Business Report) و 

كات الةزمة للمسيييياعد  عسى تحسييييين ووعية امو مة الؤش تدعل أشاييييطة  ُيعرف اك  يييير ييييياشا  السييييياسيييية ف  الدحل باإلييييية  -

القطاع ال اضو حه  اك مة الرئيسييييية للم  ييييرو فاى عالل يتسييييل بالن ير الدائل فإن اك ل توفر  واعد تن يمية تمييييجع عسى  

امعمال جملة مد اإليةكات  (و حعسى مدم سنوات اك  ر ريد تقرير ممارسة   ,2014Doing Business Reportاكنافسة ) 

 عسى مسيييييينوم العالل أسيييييي ل ف  تسيييييي يل ) 294( فق  إلى ) 2019سيييييينة بعد سيييييينة إلى أن حيييييييلؤ يةل العام ) 
ً
(    115( إيييييييةكا

 من اك  ييييييير يتيح شاييييييير  
ً
 فق و فن را

ً
 للقيام بامعمال حبدى امشايييييييطةو حلل يكد دافع تل  اإلييييييييةكات ا نصييييييياديا

ً
ا نصيييييييادا

 لبحكومات لنطبيا اإلييةكاتو حون  عد ذل  أن أييبح ف  العالل  بياواتأل جعل ذل  مد ت 
ً
طور اال نصياديات املجاحر  كاف ا

 مد )  26)  
ً
 أ ل مةىمة ف  بيئة امعمال ) 190( ا نصادا

ً
 (و Doing Business Report  ,  2013( ا نصادا

د م  يييييييييييرات الحوفمةو حه  مد  االهنمام بامو مة حاللوائحو حيييييييييييييا   او حتطبيق ا بالجود  حالكااية الةزمين م -

املجاالت الؤش يقيسييييييي ا م  ييييييير ممارسييييييية امعمال ف   يييييييوى امو مة حاللوائحو ييفر تقرير ممارسييييييية امعمال للعام  

( أن اإلجراىات الحكومييية امفىر فايياى  ف  تن يل بيئيية امعمييال دليييل عسى  و  اك سيييييييييييييسييييييييييييييات القيياووويييةو  2012)

( أن اال نصاديات  2014(و حيبرهد النقرير لعام ),Doing Business Report  2012حسبيل كماية كقوق اكلكية )

 مد أدامل ييا عسى مقيياييت دحلييية أيرم فمقيييا   
ً
الؤش كسييييييييييييي ييؤ مد أدامل ييا عسى مقيييا  اك  ييييييييييييير كسييييييييييييي ييؤ أيضييييييييييييييا

(و حال يقنصيير النحسييد عسى جواوب اال نصييادو بل ين طاه  ,Doing Business Report 2014الايياافية الدحلية )

لحكومة اميرم االنعليلو حالصييييييحةو حُتقا  العة ة بالرجوع إلى بياوات م  يييييير الننمية الباييييييرية  إلى  طاعات ا
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 أح من مة الصحة العاكيةو  

 ( بيانات املؤشر والتقرير السنوي 6-2-3 (

يعنميد م  ييييييييييييير مميارسيييييييييييييية أشايييييييييييييطية امعميال عسى ووعين مد البيياويات أكيدهميا ه نل بيالقواوين حاإلجراىات الحكوميية  

حتاسييييييييييييييراا ياو بينميا يرف  اآلير عسى م  يييييييييييييرات الو يؤ حالحرفية الؤش تقيت درجية الكاياى  ف  تحقيا ال يدف اإلجرالى 

سيييييينوم الاييييييراات لقيا  النجارب الاعلية  لعنصيييييير اك  ييييييرو حيسيييييينمد اك  يييييير بياواتأل مد يةل اسيييييينطةعات عسى م

بواسييييييطة وماذج حاسييييييتباوات م صييييييصيييييية لكل عنصيييييير مد عناييييييير اك  ييييييرو حتمد تل  االسيييييينطةعات املحللين ب برز  

 ( دحلةو حه  عينة الدراسةو 120اكعو ات الرئيسة أمام ال اا  النجار  فما يصا ا أصحاب امعمال ف  أفىر مد )

 عناصر املؤشر(  6-2-4) 

و  ير أن اانين من ا  ير  12م  يير ممارسيية أشاييطة امعمال مد )ينكون  
ً
 أح ما يسييميأل النقرير السيينو  مجاال

ً
( عنصييرا

( عنييايييييييييييييير فق و  حلل يبييدأ اك  ييييييييييييير بكييل ذليي  العييدد مد 10مييدرج ف  النصييييييييييييي يف العييام أ  أن القيييا  يجر  عسى )

 -ر تنضييييييييمد: بدى ال اييييييييا  اال نصيييييييياد   ( عناييييييييي 10( بيييييييييييييييييييييي )2007العنايييييييييرو بل ااوؤ بداينأل فما حرد ف  تقرير عام )

النجار  عبر    -دفع الضيرائب   -توظيف العاملين   -كماية اكسيتثمريد ام لية    -تليجيل اكلكية   -اسين راج الترايي   

يف عنصييييييييير آير إلى اك  ييييييييير حهو  2011تصييييييييياية ال ايييييييييا  النجار و حبحلول العام ) -اوااذ العقود   -الحدحد    ييييييييي 
ُ
( أ

( عنصيير النعا د مع الحكومة لكنأل  ير مدرج ف  النصيي يف العام و 2011ف اك  يير العام )إيصييال الك رباىو ال أ ييا

حاسييييينمر اك  ييييير يعنمد ف   ياسيييييأل عسى العنايييييير العاييييير  السيييييابقة عدا توظيف العاملينو حإ يييييافة الحصيييييول عسى  

معييايير مثييالييية لحميياييية  (و حبرر البنيي  هيييا اإلجراى بعييدم حجود  واعييد أح  Doing Business Report  ,2011الك ربيياى )

(و حعد كاذا الترفي  عسى هيه العناييييييييييير بالنحديد؟ فيعنقد البن  الدحل   2019)في رو   العمالة تواىم ظرحف ال دحلة

أن هيه العناييييييير تسيييييياعد ف  تاسييييييير أسييييييباب ظ ور شاييييييا  ا نصيييييياد   ير رسييييييمشو يورد تقرير سيييييي ولة امعمال لعام 

النن يمية اكنمثلة ف  العنايييييييير السيييييييابقة أفىر ييييييييعوبة ترتاع مسييييييينويات  ( ما يس : "عندما تصيييييييبح اإلجراىات  2011)

ال اييييييا  اال نصيييييياد   ير الرسييييييمشو حمد ال فإن اإلفرا  ف  اإلجراىات الحكومية سييييييي د  إلى الحيلولة دحن ديول  

 (وDoing Business Report  ,2012الاراات إلى القطاع الرسمش" )

 ( منهجية املؤشر6-2-5)  

تحلييل تلي  البيياوياتو حفحصييييييييييييي يا فريا مميارسييييييييييييية أشايييييييييييييطية امعميال بيالنعياحن مع يبراى محليين ف  ايل بليدو  يقوم عسى  

حتعنمد اةاة أرباع البياوات اكسيييييييييين دمة ف  اك  يييييييييير عسى البعد القاووشىو مما يحناج معأل إلى حجل فبير مد ال براى  

ادلييةو حتبييادل اكراسيييييييييييييةت حالقيييام ب يييارات  القيياووويين كيييث ين ض عمل ل عسى إجراى محيياداييات هيياتاييية جميياعييية منبيي 

ميداوية للويييييييييول إلى اإلجابة الن ائية الد يقة كول بياوات الدحلةو فعسى سييييييييبيل اكثال اان عدد اكسيييييييينجوبين يةل 

(و حبجاوب  ,Doing Business Report 2019(  يييييييييييرفة حم سيييييييييييسييييييييييية كول العالل )17259( ما ي يد عد )2019العام )

 مد الدراسيييييييييات حامدبيات اكعمقة الؤش يصيييييييييدرها البن  الدحل   االسييييييييينطةعات ينل اسييييييييين 
ً
راج بياوات اك  ييييييييير أيضيييييييييا

(2019Doing Business Report,  ف  امحل مد يوويو عد العام السيييابا ف  تقرير يصيييدر 
ً
(و حينل شاييير البياوات سييينويا

 أتلا عليأل البن  مسييييييييييييم   تقرير ممارسيييييييييييية أشاييييييييييييطة امعمال/  
ً
و يحمل ف  ال عام Doing business reportسيييييييييييينويا

 يتناحلأل بالنحليلو حيرف  النقرير ف  مركلة سييابقة عسى البيئة اإلجرائية للاييراات الصيي ير  حاكنوسييطةو إال 
ً
مو ييوعا
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أوأل  ام ف  السينوات اميير  بدم  الايراات املحلية ف  القطاع ال اض ب ض الن ر عد حجم او كيث جاى ف  تقرير  

(: "حتقرير ممارسيييييييية امعمال هو العدد الحاد  عايييييييير مد سييييييييلسييييييييلة النقارير  2014ممارسيييييييية أشاييييييييطة امعمال لعام )

السيينوية الؤش تقارن بين امو مة الؤش ت ار عسى  ييراات القطاع ال اضو حب اييية الصيي ير  حاكنوسييطة ال جل من ا" 

(2014 Doing Business Report,( و حييييييييييييدر منأل كؤ  العام)بدًى مد العام )17( )2020 
ً
(و حينضيييييييييييمد  2004( تقريرا

 لو ييييع )
ً
  190النقرير تحلية

ً
 حترتيبا

ً
 حفا اك  يييير حما حيييييلؤ إليأل ونائ  االسيييينطةعاتو حُي  ر النقرير تصيييي ياا

ً
( بلدا

لنل  اال نصيييييييييياديات بناًى عسى ما أكرزتأل مد تقدم ف  إيييييييييييةكات عناييييييييييير اك  يييييييييير ف   ييييييييييوى منلجينأل يحسييييييييييب عسى  

 لعنايييييير اك  ييييير حما تاييييينملأل مد ممارسييييياتو حمكوواتو أسييييياسييييي ا  يمة ال عنصيييييرو فما يحو  النقرير عر ييييي 
ً
 عاما

ً
ا

باإل يييييييافة إلى اكو ع اإللكترحشى كايييييييرحع ممارسييييييية أشايييييييطة امعمال الي  يعرا ال ما ينعلا باك  ييييييير مد عناييييييييرو  

 حمنلجيةو حبياواتو حتقاريرو حأكدغ الدراسات حامدبيات كولألو

 ر سهولة األعمال( رؤية اململكة وتحسين بيئة األعمال عبر مؤش7)

ه نل م  ييييييير سييييييي ولة امعمال بقيا  أار اللوائحو حامو مةو حالتايييييييريعات عسى أشايييييييطة امعمال النجارية فما سيييييييبا 

( حللوهلة امحلى ف  البعد اال نصيييييياد  أح محور اال نصيييييياد اك دهرو  2030بياوألو حعليأل تنحدد عة نأل بر ية اكملكة )

(و االجاوب  2019ينضيييمد عنايييير تنطلب النعامل مع أبعاد أيرم )جدحم لةسيييتثمارو  إال أوأل بمةك ة اك  ييير ف و  

العييدل  كعييالجيية العنييايييييييييييييير الحقو يييةو حالقضييييييييييييييائيييةو حالعقود العميياليييةو بيياإل ييييييييييييييافيية إلى البعييد النقحش اإللكترحشى ف  

نايير اك  يرو حيتناحل  ال دمات الحكوميةو حهو ما اسيتند اليأل اكايرع السيعود  ف  تحسيين بيئة امعمال مد حا ع ع

 الج ى الحال  اسنعراا اإلجراىات النن يميةو حامو مة الصادر  عبر محوريدو

 الرؤية( توثيق معيارية مؤشر سهولة بيئة األعمال وفق البنك الدولي في وثائق 7-1) 

كملكة الؤش تاييييييمل:  حرد الن  عسى االهنمام بم  يييييير سيييييي ولة امعمالو حدحره ف  تحسييييييين بيئة امعمال ف  حاائا ر ية ا

 حايقة الر يةو حايقة امهدافو حايقة بروام  النحول الوتحشو عسى النحو اآلتى:

معيارية م  يييييييير بيئة امعمال ف  حايقة الر ية: قيييييييي صييييييييؤ حايقة الر ية حا ع بيئة امعمال باكملكة آوياك ب ن ا ال   -

ييي تى ف  مقييدم  ييا   الحصيييييييييييييول عسى النمويييلو حلعض اإلجراىات  ت ال تعيياشى مد تعقيييدات ف  اإلجراىات الن يياميييةو 

حايقة  )  التاييييييييييييريعية اإوااذ العقودو حأفدت الوايقة عسى السييييييييييييا  وحو مراجعة امو مةو حاللوائح حإزالة العوائا

(و فعسى مسييييييينوم عنايييييييير اك  ييييييير وصيييييييؤ الوايقة عسى ما يس : "ووو رفع فااى  إوااذ العقود ووو 2016ر ية اكملكةو  

مد اك سيييييييييييسيييييييييييات النمويلية مد مواىمة مننجاا ا اكالية لنتناسيييييييييييب مع اكنياتات ال    حسييييييييييينمكد البنوك ح يرها

 ووو 
ً
 حتجاريا

ً
 طاع ووو حستس ل حتسرع عملية منح الترايي  ف  ذل و حستادد عسى تطبيا اكعايير اكنبعة  اووويا

 (و 2016ة اكملكةو  فما ستس ل كرفة امفراد حالبضالعو حستس ل إجراىات الجمارك ف  اكنافي" )حايقة ر ي 

و تمثييل حايقيية ال طيية الننايييييييية  معيييارييية م  يييييييييييير بيئيية امعمييال ف  حايقيية ال طيية النناييييييية لبروييام  النحول الوتحش  -

لبروام  النحول الوتحش بروام  عمس  ذح معايير حانييحة لضييمان فااى و حمدم تكامل العمل الحكومىو كيث تل  

 ( لبروام  النحول الوتحش ف  اماوية أبعاد تمحورت باكل رئيت كول اآلتى:  37إدراج امهداف االستراتيجية الي )

o  ةزمة لنحقيا الر يةوتع ي  اكمكنات اال نصادية ال 

o   تحقيا النمي  ف  امداى الحكومى ب دف رفع جود  ال دمات الحكومية اكقدمة لشفرادو حالقطاعين ال اض
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 ح ير الربح و

o   االرتقاى بمسنوم ال دمات اكعياية عبر تحسين من ومة ال دمات االجنماعيةو حالرعاية الصحيةو 

ح يييييييييييييمد أبعاد تع ي  اكمكنات اال نصيييييييييييييادية ُبعد اكسييييييييييييياهمة ف  تمكين القطاع ال اضو حبحسيييييييييييييب ما جاى ف  حايقة 

ل اضو حاسييييييييييييينقطاب االسيييييييييييييتثمارات البروام : "فإن هيا البعد يسييييييييييييي ل ف  تيليل العقبات الؤش تواجأل تنمية القطاع ا

امجنبية اكبا يييييير  عد تريا تسيييييي يل ممارسيييييية امعمال حتنمية  اال نصيييييياد الر مشو حتطوير  طاع النج ئةو حتكييف  

سييييييييير اكننجة حاك ايييييييييآت الصييييييييي ير  حاكنوسيييييييييطة ")حايقة بروام  النحول  
ُ
اللوائح حامو مةو حالعمل اككثف لنمكين ام

ل يا الُبعد مجموعة مد امهداف االستراتيجية ف  مقدم  ا تس يل ممارسة امعمال    (و ح عؤ الر ية2018الوتحشو  

 و(2018عبر عدد مد الوسائلو أحنح  ا حايقة بروام  النحول فيما يس : )حايقة بروام  النحول الوتحشو  

 سد حتنايي امو مة حالعمليات الؤش ت يل العقبات لبدى ممارسة امعمالو -

مة لقطاع امعمال اكنعلقة بإوااذ العقودو حاإلعسارو حكماية اكساهمينو فما جعلؤ م  ر  توفير الحماية الةز  -

سيييي ولة امعمال حفا البن  الدحل  حسيييييلة لقيا  أداى هيا ال دف االسييييتراتيس و حكددت اكسيييي  دف شسييييبة أداى 

سيييييييييييب منلجية اك  يييييييييييرو  بح  Distance to frontier(و بمقيا  اكسيييييييييييافة إلى الحدحد  2020%( بن اية العام ) 79)

 حبناى عسى منطلبات البروام  تل تصميل  ائمة مد اكبادرات  اي  ا تس يل ممارسة امعمالو مد أبرزها: 

 إشااى مراف  ال دمة الااملة ب دف تحسين إجراىات ممارسة امعمالو -

 توتين يناعة النحكيل ف  اكملكةو -

 إشااى هيئة امعمال النجاريةو -

o معمال ف  حايقة امهداف االسيتراتيجية حبرام  تحقيا الر ية: تضيمنؤ الوايقة الننصيي   معيارية م  ير بيئة ا

عسى تسيييييييي يل ممارسيييييييية امعمالو حكددت ذل  بالترفي  عسى الجواوب النن يمية باييييييييكل رئيتو حهيا يعود بنا إلى  

ى مراعاا ا عند ح ع  اك مة امساسية ك  ر بيئة امعمال حفا البن  الدحل و حالي  كرض اكن ل السعود  عس

ال دف امحل مد أهداف اكسيييييييييينوم الثاشى أال حهو تنمية مسيييييييييياهمة القطاع ال اض ف  اال نصييييييييييادو حأفدت عليأل  

حايقة امهداف عند تاصييييل او حارتب  ب يا ال دف تحسيييين أداى الج از الحكومى  يييمد أهداف اكسييينوم الثاشى  

ائييية ف  اكسييييييييييييينوم الثييالييث )حايقيية امهييداف االسيييييييييييييتراتيجييية  عبر تطوير الحكوميية اإللكترحوييية أكييد امهييداف اإلجر 

(و حاان هدف تسيي يل ممارسيية امعمال امدا  اكعيارية لبعض برام  تحقيا الر ية فبروام   2018حبرام  الر يةو  

تطوير الصناعة الوتنيةو حال دمات اللوجستية الي  أحنحؤ حايقة امهداف ب وأل ه دف إلى تنمية الصناعةو  

(و 2018)حايقييية امهيييداف االسيييييييييييييتراتيجيييية حبرام  الر ييييةو    املحس و حبرويييام  الايييييييييييييراايييات االسيييييييييييييتراتيجيييية  حاملحنوم 

 مهمية م  ييييير سييييي ولة امعمالو كيث جعل معيارينأل ج ى ف  تكويد الر يةو مد هنا عملؤ  
ً
فاكايييييرع مدرك تماما

مد منطلا الت ام يا بنطوير بيئ  يا    اكملكية عسى ات ياذ تيدابير جيدييد  ا يدف إلى تسييييييييييييي ييل القييام بيامعميال النجياريية

االسييييييييييييتثماريةو حهو ما سييييييييييييينعرا لأل الج ى الثاشى مد العة ة بين م  يييييييييييير بيئة امعمال حر ية اكملكةو شعحش ب ا 

 اإليةكات الؤش تمؤ حامو مة الصادر  ف  هيا الا نو
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 لتحسين بيئة األعمال في اململكة ( األنظمة الصادرة، واإلصالحات املنفذة7-2)

بناى عسى و  الر ية ف  حاائق ا امل نلاة عسى معيارية اك  يير لنحسييين بيئة امعمالو حف طوات عملية للر يةو ات ي  

منلو تحسيين بيئة امعمال ف  اكملكة اتجاهين بالنواز  امحل: اعنح  باإلييةكات ال يكليةو حاآلير: بإييدار امو مة  

حاللوائحو فاسيييييينحدغ اكاييييييرع مجموعة مد اإليييييييةكات حأيييييييدر عدد مد امو مةو كعالجة النعقيدات ف  إجراىات  

ممارسيييية اكاييييرحع النجار  مد يةل تتبع عناييييير م  يييير بيئة امعمال حفا البن  الدحل و حمةك ة جواوب النق   

  يميةوحمكامد ال للو حمد ال تعديل ا بما يل م مد إجراىات إيةكية أح تن 

 اإلصالحات الهيكلية  -( االتجاه األول 7-2-1) 

 حمد تل  اإليةكات: 

اكرف  السييييييعود  لشعمال اال نصييييييادية   2020/ 3/  9توكيد منصيييييية النقديل عسى اكايييييياريع النجارية: ت سييييييت ف :  -

ت  (و الي   ييييييل اكنصييييييات اإللكترحويةو حإيييييييدار الاواتير اكوكد  بايييييي ن ال دما2020)صييييييحياة اال نصيييييياديةو 

حامعميال ذات الصيييييييييييييلية ببيدى امعميال النجيارييةو حجياى هييا الني سييييييييييييييت عقيب ييييييييييييييدحر تن يل اكرف  بقرار مجلت  

 بمجلت الاييي حن اال نصيييادية حالننمية )امماوة  1440/  8/ 11( حتاريخ:  456الوزراى ر ل: )
ً
هييييييييييييييييو حيرتب  تن يميا

بنييياًى عسى اكييياد  ال 1440العيييامييية ملجلت الوزراىو   إلى: "تيسيييييييييييييير إجراىات بيييدى  (و حه يييدف اكرف   ثيييالثييية مد النن يل 

 مفضيييييييييييييل اكمارسيييييييييييييات  
ً
امعمال اال نصيييييييييييييادية حم احل  او حتقديل جميع ال دمات حامعمال ذات الصيييييييييييييلة ب ا حفقا

(و حبي ؤ اكاد  الرابعة مد النن يل اينصييييييييييايييييييييييات اكرف و حالؤش  1440العاكية"و )هيئة ال براى بمجلت الوزراىو  

 من ا:

o   م بالن سييا مع الج ات ذات العة ة إلييدار الترايي  أح اكوافقات أح النصياريحو حما ف  ككم ا  ات اذ ما يل

 الةزمة لبدى امعمال اال نصاديةو حم احل  او أح تعديل او أح تجديدهاو أح إيقاف او أح إل امل او

o  الصييلة ببدى امعمال  إشايياى حإدار  منصييات إلكترحوية موكد  ح يياملة ف   يي ن تقديل ال دمات حامعمال ذات

 اال نصادية حربط ا بجميع الج ات الحكومية ذات العة ةو

o    بيييادر اكرف  بيييإ يييامييية عيييدد مد البرام و مد أهم يييا برويييام  )مرا  لنلييي  اك منينو 
ً
(و حه يييدف إلى    Merasحتاعية

ار  عد  تيسيييييييييييييير إجراىات بيدى امعميال اال نصيييييييييييييادييةو حتقيديل جميع ال يدميات حامعميال ذات الصيييييييييييييليةو حهو عبي 

منصية إلكترحوية تجمع اافة الج ات الحكوميةو حال ايية الؤش تقدم ال دمات الةزمة لبدى ال ايا  النجار   

يةل يوم حاكد )اكو ع االلكترحشى لبروام  مرا (و فما يسيييي ل ف  مسيييياعد  اكسييييتثمريدو حأصييييحاب امعمال ف   

اكملكيييييةو ح  ف   أعميييييال ل  لبيييييدى  ال طوات حاإلجراىات  البرويييييام  مد مجموعييييية مراف  مرا  النعرف عسى  ينكون 

جييد و حاكنصيييييييييييييية اإللكترحوييية اكوكييد  لبييدى    -الييدمييام    -لب ييدميية الاييييييييييييييامليية بارحع ييا الثةايية ف  اييل مد: الرييياا  

ال ايا  النجار  ح يمؤ جميع يدمات الج از الحكومى: اال يئة السيعودية للمدن الصيناعية عند الر بة ف   

ححز  العيييييدلو  أراو ححزار   حهيئييييية  اسيييييييييييييتئجيييييار  العميييييلو  الصيييييييييييييحيييييةو ححزار   ححزار  اإلعةمو ححزار   النجيييييار و  ار  

االتصييييييياالت حتقنية اكعلوماتو ح يييييييرفة الك رباىو حال يئة العامة للمواش،و حهيئة النقلو ح يرهاوو مما يسييييييياعد  

ال الترايي  ف  أمد  يا ييييييييييييؤش ال ينجاحز اليوم الواكد ف  ك اكسيييييييييييييتثمرو حيوفر لأل الو ؤو حالج د لبحصيييييييييييييول عسى  
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و فما تضيييييييييل اكنصييييييييية يدمات تجديد الترايي و حتقديل تلبات االسييييييييينقدام اسيييييييينكمال اكسييييييييتندات اكسييييييييو ة 

حالناويض اإللكترحشىو حري  العمييالو حالواياالت النجييارييةو ح يرهياو حتتيح إل يياى الترايي  حإن يياى ال اييييييييييييييا   

و حب يا اإلجراى تل معالجة ماكلة الو ؤ الةزم لبدى  
ً
 اكارحع الي  اان ي يي ف  اكنوس  اةاة أ  رإلكترحويا

 (و 2020)البن  الدحل و  

 1441/ 8/  14( حتاريخ:  511إشاياى محافل تجارية إ يافية حتحديد اينصيايياا ا: و   رار مجلت الوزراى ر ل ) -

 هي الصادر با ن و ام املحافل النجارية عسى ما يس :

o اكوافقة عسى و ام املحافل النجاريةو 

o    بقرار مد املجلت امعسى للقضييييييييييياى دحائر تجارية ف  املحافل العامة ف  اكناتاو حاملحاف ات الؤش لل ت اييييييييييي

(و حكيدد الن يام ف  البياب الثياشى منيأل م يام  1441ي اييييييييييييي  ف  يا محيافل تجياريية )اممياوية العيامية ملجلت الوزراىو 

ا يس : )هيئة ال براى  ( تل  االينصييييياييييييات بم16حاينصييييياييييييات املحكمة النجاريةو كيث أحنيييييحؤ اكاد  )

 (1441بمجلت الوزراىو 

o اكنازعات الؤش ت ا  بين النجار بسبب أعمال ل النجاريةو 

o الدعاحم اكقامة عسى الناجر ف  منازعات العقود النجاريةو 

o الدعاحم حامل الاات النا ئة عد تطبيا أككام و ام الاراات حاإلفة و 

o ية الاكريةوالدعاحم حامل الاات النا ئة عد تطبيا اكلك 

o الدعاحم حالطلبات اكنعلقة بالحار  القضالى حاممينو 

حف  هيا الصييييييدد رب  م  يييييير ممارسيييييية أشاييييييطة امعمال ف  البن  الدحل  بين إشايييييياى املحافل النجارية حمدم تسيييييي يل  

عييديييد مد العنيياييييييييييييييرو فيياملحييافل النجييارييية تعمييل عسى تدجيييل تسيييييييييييييوييية مطييالبييات اسيييييييييييييترداد الييديونو حكييل ال  اعييات 

حف    (.Doing Business Report  ,2012)  %( 7و13نعا دية مما ي يد مد إمكاوية الحصيييييييييول عسى االئنمان ب سيييييييييبة )ال 

 مد اإليةكات ال يكلية عسى النحو اآلتى:
ً
و تب ؤ حزار  العدل عددا

ً
 السياق العدل  أيضا

o  (  للاقر  الثيياوييية مد اكيياد 
ً
( مد و ييام املحييافل النجيياريييةو كيييث ُينيياح للعموم  13شاييييييييييير امككييام النجييارييية للعموم حفقييا

االتةع عسى بياوات الدعاحم النجارية حأحرا  او حمسييييتنداا ا لقاى مقابل مال  يعادل تكلاة ال دمةو حشاييييرت املحكمة  

 ت 6260( ما ي يد عد ) 2019كؤ  العام ) 
ً
 عبر البوابة اإللكترحوية )حاالة االوباى السعوديةو ( ككما

ً
 (و  1440جاريا

o    تطوير عيييدد مد اإلجراىاتو حال يييدميييات الحكوميييية اإللكترحويييية حأسيييييييييييييمنيييأل وييياج  سييييييييييييييياهميييؤ ف  ياض ميييد

 مد يةل البوابية اإللكترحويية دحن الحياجية كراجعية املحكمية  
ً
م إلكترحوييا النقيا يييييييييييييؤشو كييث إن اليدعوم ُتقيد 

  النحقا مد صيحة البياوات مد  بل موظاى املحكمة حتليجيل الدعوم ف  يوم حاكد بحد  النجاريةو فيجر 

 بواسيييطة ر ل جوالأل اكليييجل ف  و ام أباييير
ً
ى عليأل بالدعوم إلكترحويا   اكد  

 
)و ام املحافل    أ صيييؤ و فما ُيبل

 إلى اكاد  العا يييييييير  مد و ام املحافل  1441النجاريةو 
ً
النجاريةو باإل ييييييييافة  (و حتس ى هيه اإلجراىات اسييييييييتنادا

 إلى عدد مد ال دمات اإللكترحوية للمسنايديد كنابعة القضيةو

o   بناى عدد مد اك  يييييرات للقضييييياى النجار : حه  يدمة إلكترحوية منطور  تايييييمل بياواتو حإكصييييياىات ا دف
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موعات:  إلى  يا  امداىو حتتبع حا ع العملو حاكسييياهمة ف  ات اذ القرار اكناسيييبو حه  مايييمولة ف  سيييؤ مج

م  يييييييرات عقارية ف  امكياىو م  يييييييرات عقارية ف  اكدنو م  يييييييرات عقارية ف  اكناتاو م  يييييييرات  ضيييييييائيةو  

و99م  رات تناييو م  رات تواياو حتضل هيه املجموعات )
ً
 فرعيا

ً
 ( م  را

o وزار  العيدل(و  )اكو ع االلكترحشى ل   دعل اليدحائر النجياريية بيالكوادر البايييييييييييييريية اك يي   حالةزمية للقييام بي عميال يا

( عسى أن توفر م سييييييسييييييات  ضييييييائية عالية  Djankov, porta, others:2003هيا السييييييياق تدلل دراسيييييية )  حف 

ف  الحصيييييييييييييول عسى كقو  ل بييالطرق الن ييامييية الوانيييييييييييييحيية   الجود  تحوزعسى اقيية اكنعيياملينو حاكسيييييييييييييتثمريد 

  رحر  لةستثمار حالنجار  حالنمو اال نصاد و

ة حب دف تحسيييييييين عنصييييييير النجار  عبر الحدحد  امؤ ال يئة العامة للمواش، بسيييييييلسيييييييلة  ف  مجال النجار  ال ارجي  -

 مد اكبيييادرات بيييالنعييياحن مع ال يئييية العيييامييية لبجميييارك عسى النحو النيييال 
ً
)اكو ع    مد اإلييييييييييييييةكييياتو ح يييدميييؤ عيييددا

 االلكترحشى لل يئة العامة للمواش،(:

o ( سيييييييييييياعة ف  اكواش، السييييييييييييعو 24مبادر  فلييييييييييييال الحاحيات يةل )  ديةو حتقلي  مد  بقاى الحاحيات ف  اكواش، مد

 و2020إلى اةاة أيام بحلول العام  2019( أيام العام  5إلى ) 2016( يوم العام  14)

o ( أيامو5( أيام إلى )10تقلي  فتر  إعااى أجور الن  يد ف  اكواش، مد ) 

o ( إلى 12تقلي  عدد اكسييييتندات اكطلوبة للنصييييدير مد 
ً
مسييييتنديد فق و حفيا بال سييييبة كسييييتندات  ( مسييييتندا

 االسنيراد فمد تسع مستندات إلى مستنديد فق و

o و حتقديل يدمة الالال اكسبا للااكناتو
ً
 إتاكة تقديل البياوات إلكترحويا

o و حاكاارفة ب ا ف  مو ع )مرا (و
ً
 إشااى منصة حاكد  إلن اى جميع اإلجراىات إلكترحويا

o  بإجراىات اكواش، عبر مو ع ال يئة العامة للمواش،وعرا امجور ال اية 

o تعديل الئحة املجالت اإلدارية ف  اكواش، حتاعيل او 

o إيدار الئحة حفةى البحريين حتمويد السادو 

o ياض أجور عمليات اكناحلةو حتعديل فترات الن  يد لبحاحيات حأجور ال دمات البحرية للسادو 

o ستية ف  اكواش،  تطبيا م  رات أداى ال دمات اللوجkpi  ف  محطات مناحلة الحاحياتو 

o تصميل حإتةق و ام حج  مواعيد الااكنات عبر منصة فلالو 

o ( 53منح فتر  إعااى عد أجور ت  يد امر يييييياتو حت ايض فتر  النكلاة اإلجمالية عسى اكصيييييدريد ب سيييييبة   )%

 مد الكلاة الحاليةو

لنجيار  عبر الحيدحد ال يارجيية يبحي ح   اكن ل بمميارسيييييييييييييات  ييا   حاكنتبع ل ييه اإلييييييييييييييةكيات حاكبيادرات ف  مجيال ا

م  يييييييير سيييييييي ولة امعمالو فنل  اإليييييييييةكات  طؤ محاحر منلجية  يا  العنصييييييييرو حه  الو ؤو النكلاةو حاالمنثال  

وتيجيية لشهمييية الؤش تح ل ب ييا النجييار  الييدحليييية    الواييائقىو حالنقييل الييدايس و حييي تى هيييا النطويرو حهيييه النعييديةت  

( أن ال يوم ت يير يقلل مد النجار  بمقدار يوم عسى  Freund, others:  2010حمدم سي ولة اجراىاا ا فن فد دراسية )

ام لو فما أن تكاليف رسيييييوم الصيييييادرات لأل أار سيييييلبش فبير عسى تراجع الصيييييادراتو حعدت مرف  اممل اكنحد  لنيسيييييير  
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د  در  الدحل الننافسيييةو حاودماج ا ف  امسييواقو حدحره ف  جيب النجار  حامعمال أن تيسييير النجار  الدحلية ي يد م

االسييييييييييتثمارات امجنبية اكبا يييييييييير و مما أفسيييييييييي  ا أهمية مت ايد  لن دح ج ى مد مااح ييييييييييات النجار  منعدد  امتراف  

 )مرف  اممل اكنحد  لنيسير النجار  الدحلية(و

و د يا يتيح االسييييييييينااد  القصيييييييييوم مد اكوارد حفيما ينعلا بدفع الضيييييييييرائب بال سيييييييييبة للايييييييييرااتو تل ح يييييييييع منل -

 
ً
)اكو ع    والباييييييييييييرية حيع ز اإلوناجيةو حيرفع الكااى و باإل ييييييييييييافة إلى إعداد حتعبئة اإل رارات الضييييييييييييريبية إلكترحويا

 االلكترحشى كصبحة الديل حال اا (و

  الثقةو بإجراىات حفيما ي   تسييوية كاالت اإلعسييار تل ت سيييت لجنة اإلفة  فج ة مسيينقلةو تسيي ل ف  زياد -

بنيييياى عسى  رار مجلت الوزراى ر ل: ) البجنيييية             امميييياويييية )  هيييييييييييييييييييييييييي   1439  / 12  / 24( حتيييياريخ:  623اإلفة و حتايييييييييييييكلييييؤ 

 للماد  الناسييييييييييييعة مد  1439العامة ملجلت الوزراى :
ً
(و    50و ام اإلفة  الصيييييييييييادر باكرسيييييييييييوم اكلكى ر ل ) م /  (و حفقا

 هيييييييييييييييييو حأسييييندت اينصيييياييييياا ا حيييييةكياا ا إلى حزار  النجار  )هيئة ال براى بمجلت الوزراىو   1439  /   5 /   28حتاريخ :  

(و حينصيييب اهنمام هيه البجنة بنحقيا الثقةو حالاييياافية ف  إجراىات اإلفة  مد يةل تجاحز النعىرات  1439

حاإلجراىاتو حتحيييييييددت  اكيييييييا املجيييييييالو  ف   العييييييياملين  فاييييييياى   رفع  تريا  امترافو عد  جميع  حمراعيييييييا  كقوق  ليييييييية 

( م ام رئيسيية مد بين ا إدار  أعمال إجراىات النصييايةو حتريي  أمناى اإلفة و حاإلسيي ام 10اينصيياييياا ا ف  )

 إلى اسيييييييينمرار ال اييييييييا  النجار و حإعاد ف  رفع 
ً
و حالتسيييييييييوية الو ائية    النن يل اكال  فااى  إجراىات اإلفة  حيييييييييوال

( عد االرتبييا  القو  بين  واوين اإلعسيييييييييييييار klapper:  2011حفاييييييييييياييؤ دراسييييييييييييية )   )اكو ع االلكترحشى لبجنييية اإلفة (و

الاعالة حالقويةو حالقطاع ال اض امفىر ديناميكية كيث يمكد لإلييةكات ال ادفة إلى تحسيين و ام اإلفة  أن ت د   

ال ايييا  اال نصييياد  عبر زياد  اكنمالية السيييدادو حرفع مسييينوم االئنمانو حياض معدالت الاايييلو حتقلي   إلى تع ي   

 وأمد تسوية كاالت اإلعسار 

د اللييييييييجل مد  يد عقود  -  
 
حف  إتار الحصييييييييول عسى النمويلو تل إيييييييييدار اللييييييييجل اكوكد للرهون النجاريةو كيث ُيمك

النجييياريييية مموال م نلاييية مد امموال ا  كنقوليييةو حا يييدف هييييه ال يييدمييية إلى تع ي  سييييييييييييوق االئنميييان حاسييييييييييييناييياد   الرهون 

اك ايآت حامفراد عبر رهد أييول ل النجاريةو حتمكين أصيحاب امييولو حاكقر يين مد االسينااد  مد  يم  او حكاي 

عنصيير  كقو  ل عد تريا  يد الرهون )اكو ع االلكترحشى لوزار  النجار (و حتنمشييؤ  هيه ال طو  مع ممارسييات م  يير  

ن تقرير ممارسة أشاطة  الحصول عسى النمويل الؤش من ا مدم القدر  عسى إتاكة اكعلوماتو حالبياوات االئنماويةو    
حبي 

امعميال أار هييه اكميارسيييييييييييييات بقوليأل: "أويأل يوجيد ارتبيا  بين تطبيا و يام ييييييييييييييجيل للمعلوميات االئنمياويية حكيدحغ  

نمانو حيرجع ذل  إلى أسيييباب من ا: أن تطبيا هيا الن ام ي يد  %( ف  اعنماد الايييراات عسى االئ  2و4زياد   درها )

(  Shleifer, Djankov, Mcliesh: 2007حبحسييب دراسيية )  (. Doing Business Report ,2012" ) مد معدل السييداد

فإن ر بة الدائنين حاك سيييييسيييييات االئنماوية بصييييياة عامة ف  منح االئنمان ترتاع بارتااع مسييييينوم الاييييياافية وحو  

 و كقوق الدائنين حإجراىات اسنعاد  الديد

عنبر ال  اهة رفي   مد راائ  اسييييندامة امعمالو ييفر)سييييولياانو 
ُ
(: أن 2009إشايييياى هيئة الر ابة حمكافحة الاسيييياد: ت

 وتيجة اتباع معايير ال  اهةو ح ياب أح  يييعف اقافة  يل حمبادك الايييراات ي د  إلى كاالت  
ً
اكايييرحعات تحقا ربحا

فالبيئة اال نصييييادية القابلة    ائر لنل  الايييرااتو بل  د ت ار عسى سيييمعة العةمة النجارية عسى اكدم البعيدو حيسييي ان يار 

ح   عن ا بال سيييبة لشعمالو ح ابلي  ا لةسييينمراريةو حالنمو   للن ب و حالننافسيييية العادلةو حال الية مد الاسييياد بيئة ال   
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 مد  ييييييمد اإليييييييةكات ال يكلية  اال نصيييييياد و حالننميةو ليا فإن إشايييييياى هيئة الر 
ً
 ابة حمكافحة الاسيييييياد تس ى أيضييييييا

ذات العة ة اللصيييييقة بم  يييير بيئة امعمالو السيييييما حأن البن  الدحل   د أيييييدر مبادرتأل ملحاربة الاسييييادو حتاعيل  

 (و2020الدحر الحيو  ملجنمع امعمال ف  محاربة هيه ال اهر  اكدمر  )مع د البن  الدحل و 

ائح الداعمة لتحسين بيئة األعمال -جاه الثانياالت(  7-2-2)   إصدار األنظمة واللو

"دفعؤ العة ة اكنينة بين اال نصييييادو حاك سييييسييييات القاوووية باكن ل إلى البحث عد أدحات  اوووية جديد  تسيييياير  

القياووويية ذات النطور اال نصييييييييييييياد و حتعيالو القضييييييييييييياييا اكنبثقية عد هييا النطورو كييث أييييييييييييييدر عيدييد مد امو مية  

(و حمن ا ما ينعلا بم  يييييييييير بيئة امعمال حفا البن  الدحل و حتل   2020الصييييييييييلة بالنطورات اال نصييييييييييادية" )الجبير و 

 امو مة تامل اآلتى:

هي   1441/ 16/11( حتاريخ:  728لتسييييييي يل عملية تليييييييجيل اكلكية ييييييييدر و ام النوايا بقرار مجلت الوزراى ر ل ) -

هيييييو حهو ال يلو  أح ُي ل بعمل حأساسيات و ام التلجيل   1441/   19/11( حتاريخ  164باكرسوم اكلكى ر ل )م / 

هيييييييييييييييييييييو بل هو من ل حمسيييييييرع لعملية   1423/  2/ 11(و حتاريخ:  6العيحش للعقار الصيييييييادر باكرسيييييييوم اكلكى ر ل: )م / 

ون و ام النوايا مد )
 
( ماد  و مؤ عملية النوايا حفناب العدل حاينصيييييييييايييييييييياا لو حتحديد  57التليييييييييجيلو حتك

م يام اكوااو حمكياتيب النواياو حمي ذحشى اموكحيةو حالواجبيات حاملح ورات ف  عمليية النواياو حعقوبيات م يالاية 

(و حعرفيؤ اكياد  امحلى النوايا بي ويأل: "مجموعية اإلجراىات الؤش تكايل إابيات  1441واياو تلي  اإلجراىات )و يام الن 

 مككيام الن يام"
ً
( ميا ُع يد إلى  15(و حبي يؤ اكياد  )1441)و يام النواياو   الحا عسى حجيأل يصيييييييييييييبح االكنجياج بيأل حفقيا

 اكواا مد م امو من ا:

o إفراغ يكوك اكلكية العقاريةو 

o الوااالت حفل  او 

o   حفكأل حتعديلألوالرهد 

o عقود ت سيت الارااتو حمةكا النعديلو ح رارات ذح  الصةكيات ف  او 

o محا ر الجمعيات العمومية للارااتو ح يرهاو 

( أجييييازت اكيييياد   دايييييل امج    الحكومييييية  اإللكترحشى  حالنعييييامييييل   لبحكوميييية اإللكترحوييييية 
ً
النوايا  35حتاعية تييييدحيد   )

 )و ام النواياو 
ً
 (و1441إلكترحويا

س ى و ام النوايا لنع ي  اممد العقار و حرفع فااى  النوايا العدل  حمواو ية الواائا الصيييييييييييييادر  مد امل ول ل ل حي 

 أن ُيسيييييي ل ف  تقليل اكنازعاتو حتدفا الدعاحمو حيع ز مد سييييييرعة النناييو  
ً
إجراى عملية النواياو حمد  يييييي وأل أيضييييييا

 يجالى عسى القطاعات حامشاطة اال نصاديةوحيرم القاووويون أن إ رار النوايا سيكون لأل أاره اإل 

 1439/ 8/ 8( حتاريخ:  86و ام الرهد النجار  حالئحنأل النناييية: ييييييييدر و ام الرهد النجار  باكرسيييييييوم ر ل )م /    - 

( ماد  و مؤ إجراىات الرهد حبي ؤ امككام ال ايييية 47هييييييييييييييييو حجاى ف  ) 1424هييييييييييييييييو حكل محل الن ام الصيييادر عام 

 بامموال اكرهووةو ححاجبات حكقوق أتراف معاملة الرهدو  

( القا يييييييييية بإييييييييييدار الوزير الةئحة النناييية للن ام ييييييييييدرت الةئحة النناييية لن ام الرهد  45اى عسى اكاد  )حبن 

( ماد  تضيييييييمنؤ امككام النناييية كواد الن امو حمد أبرزها أككام 12هييييييييييييييييييييو حتكووؤ مد ) 1439/ 8/  11النجار  ف : 
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و حعقود الرهد الؤش ينو 
ً
 ف وااذها عسى اونقال الحياز و حرهد الحسيييييييابات النجارية  وقل كياز  اكال اكرهون ماييييييياعا

حاالسييتثماريةو حالودالع مجلو حإجراىات الننايي اكبا ييرو ح ييواب  تقسيييل اكال اكرهون )الةئحة النناييية لن ام  

 (و1439الرهدو  

 1441/  8/ 15(و حتاريخ:  93)م/   و ام املحافل النجارية: تمؤ اكوافقة عسى و ام املحافل النجارية باكرسييييييييييييوم ر ل:  -

( ماد  أحنيييييييييحؤ اينصييييييييياييييييييييات حتبيعة املحافل النجاريةو حالعاملين ب او حإجراىات  96هييييييييييييييييييييييو حا ييييييييينمل عسى )

الدعاحمو حفترات النقا ييييييييييييؤشو حمسيييييييييييينوياتو ححسييييييييييييائل اإلاباتو حالحكلو حترق النناييو فما تضييييييييييييمد الن ام  

م عسى الدعاحم النجارية الؤش لل ُياصل ف  او  إجراىات االسن نافو حااللنما و حالنقضو حتسر  أككام الن ا

حاإلجراىات الؤش لل تنل  بل إوااذهاو حبصييدحر و ام املحافل النجاريةو حإشايياى دحائر تجارية ف  اكناتا الؤش ال  

يوجد ب ا محافل تجارية سيييييييييييينقل  أمد النقا يييييييييييؤش ف  القضيييييييييييايا النجارية اإوااذ العقودو حتسيييييييييييوية ال  اعاتو  

ا عاوؤ تل  الجواوب مد  صيييييور ف  امداى مد حج ة و ر م  ييييير سييييي ولة امعمالو كيث حجد  حاإلفة و فطاك 

 حوصييييييييييف
ً
)اكو ع    اك  يييييييييير أن إيييييييييييدار ككل  ضييييييييييالى ف  و اع بين اانين مد رجال امعمال املحليين ينطلب عاما

وييات حكلول  (و فيياكسيييييييييييييتثمر امجنبش ينطلع إلى و ييام  يياووشى حعييدل  يوفر  يييييييييييييمييا2020االلكترحشى للبنيي  الييدحل و 

(و حهو ما عالجنأل  2019سييييييييييييريعة فيما ينعلا ب هل عناييييييييييييير اك  يييييييييييير حاكنمثلة ف  املجموعة الحقو ية )في رو  

 هي 1441/ 10/ 16(و حتاريخ:  8344الةئحة النناييية لن ام املحافل النجارية الصادر  بقرار حزير العدل ر ل )

( ف  الاصييل السييابع ما يس : "يكون  38جاى ف  اكاد  )مد يةل تحديد اكدد اإلجرائية للنقا ييؤش بحسييب درجنألو  

 الحد ام صؤ  للاصل ف  القضية حفا اآلتى:

o ف  الدعاحم اكقامة أمام الدرجة االبندائية عسى الدعاحم اليسير و 
ً
 مائة حاماوون يوما

o   ف  االعترا ات باالسن ناف عسى امككام الؤش ُيكنال بن ر االسن ناف ف  ا 
ً
 دحن مرافعةوعارحن يوما

o   ف  االعترا يييييييييييات باالسييييييييييين ناف عسى امككام  ير اكايييييييييييمولة بالاقر  )ب("و حأحنيييييييييييحؤ الةئحة 
ً
تسيييييييييييعون يوما

( حت نهش باكاد   57( عبر موادها الثمان الؤش تبدأ مد اكاد  )11النناييية لن ام املحافل النجارية ف  فصل ا )

 (و1441ةئحة النناييية للمحافل النجاريةو ( إجراىات اكصالحةو حالوساتة ف  كل ال  اع )ال 64)

 مد اكن ل حإدرافييأل بيي همييية اسيييييييييييينقرار السييييييييييييوقو حاسيييييييييييينمرار امشاييييييييييييطيية    و ييام اإلفة  حالئحنييأل النناييييييية: -
ً
كرييييييييييييييا

هيييو حتكون مد   1439/  5/ 28(و حتاريخ:  50أيدر و ام اإلفة  حتسوية اإلعسار باكرسوم ر ل )م/   اال نصاديةو 

  ام فما بي نأل اكاد  الثاوية إلى تن يل إجراىات اإلفة  حه :( ماد و حه دف الن 231)

o   التسيوية النن يل اكال و النصيايةو التسيوية الو ائية لصي ار اكدينينو النصياية لصي ار اكدينينو النصياية

)و يييييام   النيييييال   النحو  أهيييييداف إجراىات اإلفة  عسى  الن يييييام  ال يييييامسييييييييييييييييية مد  اكييييياد   اإلدارييييييةو حأحنيييييييييييييحيييييؤ 

 (و1439االفة و 

o    تمكين اكييديد اكالت أح اكنعىر مد االسييييييييييييينايياد  مد إجراىات اإلفة  لنن يل أح ييييييييييييييياعييأل اكيياليييةو حكعيياحد

 شااتألو حاإلس ام ف  دعل اال نصاد حتنمينألو

o مراعا  كقوق الدائنين عسى وحو عادلو ح مان اكعاملة العادلةو 

o  يع العادل لحصييييييييييلنأل عسى الدائنين عند       تع يل  يمة أييييييييييول الناليسيييييييييةو حالبيع اكنن ل ل او ح يييييييييمان النوز

 النصايةو
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o ياض تكلاة اإلجراىاتو حمددهاو حزياد  فعالي  او 

هييييييييو حجاىت ف   1439/ 12/  24(و حتاريخ : 622حيدرت الةئحة النناييية لن ام اإلفة  بقرار مجلت الوزراى ر ل )

إجراىات التسيييييييييييييويية الو يائييةو  حإجراىات إعياد   ( مياد  فصيييييييييييييليؤ إجراىات اإلفة و حتعيين أمنياى الناليسيييييييييييييةو ح  98)  

النن يل اكيييال و حأحلويييية اليييديون و حكا االعتراا عسى امككيييامو فميييا فصيييييييييييييليييؤ الةئحييية آليييية لجنييية اإلفة  حهيكل يييا  

حاينصيييياييييياا او حفيا يييييجل اإلفة  الي  أتاكؤ الةئحة مد يةلأل للعموم االتةع عسى حاائاو حمعلومات تلبات  

بيييياإل  لن ييييام  اإلفة و  النناييييييييييية  النجييييار  )الةئحيييية  لوزار   البوابيييية اإللكترحوييييية   يييييييييييييييييافيييية إلى  راراتييييأل الصيييييييييييييييييادر  عسى 

 (و1439اإلفة و 

حفيما ينعلا بعنصيييير كماية اكسييييتثمريد ام لية: فالؤ اكواد اكعدلة بايييي ن اكسيييياهمين ام لية بموجب اكرسييييوم   -

/ 28(و حتاريخ:  3و ام الاراات الصادر باكرسوم ر ل: )م/ هييييييييييييي عسى بعض مواد   1439/  25/7( حتاريخ:  79ر ل )م/  

 هي عديد مد اك ايا لش لية اكستثمر و حمن ا: 1437/   1

o  اإلفصاح الاور  عد الصاقات النجارية مد  بل مدراى الاراات حمجلت اإلدار و 

o ( مد امس ل بالدعو  الجنماع   10السماح معضاى الجمعية الييد يمنلكون )%امعضاىو 

o   مان كصول أ لية اكساهمين اكنقا ين عسى امدلة حاكستندات مد الارفة با ن أ  دعو   ضائيةو  

o  مساىلة مدراى الاراات حاكس حلين الننايييد عد أ  سوى اسن دام ميول الارفةو 

o تمكين أ لية اكساهمين مد اسنجواب مدراى الاراات أح أعضاى مجلت اإلدار  ف  املحكمةو 

دار تن يل اكرف  الوتحش للننييافسيييييييييييييييية اال نصييييييييييييييادييية )تيسيييييييييييييير(: تل اعييادت يييييييييييييييييا يية تن يل اكرف  الوتحش  إييييييييييييييي  -

   1440/  25/4( حتاريخ: 212للننافسييييييييييية اال نصييييييييييادية بقرار مجلت الوزراى ر ل: )
ً
 تن يميا

ً
هيييييييييييييييييييييييي ليصييييييييييبح مرتبطا

تيييي سيييييييييييييت العييييام ) الاييييييييييييي حن اال نصييييييييييييييييادييييية حالننميييييةو حاكرف    بييييل ال يئيييية العييييامييية    ( محل مر  مد2006بمجلت 

لةسيييييييييتثمارو حه دف اكرف  بحسيييييييييب اكاد  الثالثة مد تن يمأل إلى "تطوير البيئة الننافسيييييييييية حتحسيييييييييين ا حاالرتقاى 

بترتيب اكملكة ف  اك  ييراتو حالنقارير العاكية ذات العة ةو مد يةل دراسيية اكعو ات حالنحديات الؤش تواجأل 

تحليل ييياو حا تراح الحلول حاكبيييادرات حالنويييييييييييييييييياتو حمنيييابعييية تنايييييهيييا"  القطييياع العيييام حال ييياضو حتحيييدييييدهييياو ح 

(و ح ييييييييييمد اينصييييييييييايييييييييييات اكرف  الؤش كددا ا اكاد  الرابعة مد تن يل  1440)تن يل اكرف  الوتحش للننافسيييييييييييةو 

فسييية ف   اكرف  ف  فقرا ا العا يير  ما وصييأل: "ريييد حتحليل جميع اك  ييرات حالنقارير الؤش ل ا أار عسى البيئة الننا

اكملكيية الصييييييييييييييادر  عد من مييات عيياكييية معنبر و حالعمييل عسى االرتقيياى بترتيييب اكملكيية ف  يياو بييالنعيياحن مع الج ييات 

 1440ذات العة ة" )تن يل اكرف  الوتحش للننافسييييييييييييةو 
ً
 حانيييييييييييحا

ً
 ل يا االينصييييييييييياض أحلى اكرف  اهنماما

ً
(و ححفقا

ر إبراز اإليييييييةكات حاكبادرات الؤش تمؤ عسى اك  يييييير الؤش  بم  ييييييرات بيئة امعمال الصييييييادر  عد البن  الدحل  عب

( مبيادر و حإييييييييييييييةح مد يةل النعياحن مع الج يات الحكوميية ذات العة يةو حمنيابعية حالت ام 300بل يؤ أفىر مد )

تلييي  اإلييييييييييييييةكيييات حاكبيييادرات )اكو ع االلكترحشى للمرف  الوتحش للننيييافسييييييييييييييييية(و فمد   الج يييات الحكوميييية بتناييييي 

أوأل تل ات اذ عديد مد اإلجراىات اإلييةكيةو حالنن يمية يةل امعوام الثةاة اكا يية لنحسيين منا   الوانيال  

االسيييييييييييتثمارو حبي نأل ف  اكملكة العربية السيييييييييييعودية عبر أسيييييييييييلوب اونلجأل اكايييييييييييرع ينمثل ف  تتبع اكمارسيييييييييييات الؤش  

صيييييييييييييورو حموا يييييييييييييع ال ليل ب يدف يعنميدهيا م  ييييييييييييير سييييييييييييي ولية امعميال ف  تطبيا عنياييييييييييييييره ُب ييؤ معرفية أحجيأل الق

ل عسى تص يف اكملكة ف  اك  رو فعسى  
ت
تحسين او اآلمر الي  اشعكت عسى الو ع اال نصاد  باكل عامو حمد ا
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 ترتيب ا نصاد اكملكةو حدرجة أدائأل يةل ال مسة أعوام السابقةو( 1مسنوم النص يف يونال جدحل )

 أدائه على مؤشر سهولة األعمال ترتيب أداء اقتصاد اململكة، ودرجة : 1جدول 

 2020- 2016الفترة:  

 العام
ترتيب اململكة بين الدول على 

 املؤشر 

درجة أداء اقتصاد اململكة على مقياس  

 املسافة األعلى % 
 االتجاه 

  18و59   82 2016
  46و59   94 2017
  85و63   92 2018
 ≈ 85و63   92 2019

  55و71   62 2020

 تقارير س ولة امعمالو سنوات م نلاةواكصدر: 

(و بدرجة أداى 2019( العام )92مد اكرتبة )  ( 62( مرتبة لنصعد إلى اكرتبة ) 30( بنحو ) 2020تقدمؤ اكملكة العام )   فقد 

( )  71تن يمش   )%2020,  Doing Business Report   بروام الي  ح عأل  العام  اكس  دف  تقترب مد  شسبة  (و حه  

 ف  تحسد  2018%( )حايقة بروام  النحول الوتحشو   79الوتحش اكقدر بي )النحول  
ً
(و لنحنل بيل  اكرتبة امحلى عربيا

 ف  العاللو فما يبين اكنحح  ف  الاكل)
ً
( االتجاه الصعود   1س ولة امعمالو اكنصدر  للدحل العار امفىر إيةكا

 للم  رو 
 

 درجة أداء اقتصاد اململكة على مؤشر سهولة األعمال : 1شكل 

فما امند أار هيا النحسيييييييييييييد إلى  يمة تدفقات االسيييييييييييييتثمارات امجنبية باالرتااع إلى ما ي يد عد يمت مليارات دحالر  

(و حالجدحل  2019( بعد أن ااوؤ تعاشى مد النمو بمعدالت سالبأل )تقرير االحوكنادو 17و0(و بمعدل ومو)2020العام )

 ( يبين  يمة تدفقات االستثمارات امجنبية إلى اكملكة يةل السنوات امرلع اآليير و2)

 2020-2017قيمة التدفقات األجنبية إلى اململكة الفترة:  : 2جدول 

 معدل نمو التدفقات من االستثمار األجنبي  قيمة التدفقات العام

2017 1419 -0.80960687 

2018 4247 1.992952784 

2019 4562 0.074170002 

 17و0 5387 2020
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 2020و حشار  البن  اكرف   السعود  الرلع الرابع للعام UNCTAD اكصدر: 

 ( يور  عد اتجاه الندفقات امجنبية يةل الاتر و2حيعطى الاكل )

 

 2020-2017اتجاه التدفقات األجنبية إلى اململكة الفترة:  : 2شكل 

 مد االو ااا ف  تدفقات  
ً
 فبيرا

ً
حأ ييييييار تقرير تحليل امداى اال نصيييييياد و حتقييل النمو ف  منطقة اآلسييييييكوا أن ج ىا

قرير تحلييل  االسيييييييييييييتثميارات امجنبيية إلى اكملكية ف  السيييييييييييييابا ُيع م إلى الن ييرات ف  أو مية إدار  امعميال )اآلسيييييييييييييكواو ت 

( أن 2014امداى اال نصيييييياد  حتقييل النمو حاإلوناجية(و حأحنييييييال رئيت االسييييييتثمار ف  االحوكناد ف  تصييييييريح لأل العام )

أهل أسيييييييييييييباب التراجع ف  االسيييييييييييييتثمارات امجنبية اكبا ييييييييييييير  إلى اكملكة عسى اكسييييييييييييينويين االسيييييييييييييتثمار الجديدو حتطوير  

(و حف  تقييل إيجالى مد  بل  2020)صيييييييييييحياة مكة السيييييييييييعوديةو   ية حامو مةاالسيييييييييييتثمار القائل يعود إلى الب ية النحن 

العيييييامين ) امجنبش يةل  لةسيييييييييييييتثميييييار  ات الرئيسييييييييييييييييية  وج ييييي  ال  إكيييييدم  اعنبر اكملكييييية  رجع 2019ح  2018االحوكنييييياد 
 
         (و حأ

لؤ عسى بيئة امعمال ف  اكملكة   دي 
ُ
ر ية         ف  إتار مبادرات تقرير االحوكناد ذل  إلى النحسينات حاإليةكات الؤش أ

 2020عسى النوال  )  لييثكملكيية للعييام الثييا( فُمحرك رئيت ل يييا النموو زادت عسى إاره النييدفقييات إلى ا2030اكملكيية )

unctad report و حف  م  ييييييييييير وحو اسييييييييييينمرار النحسيييييييييييد أفصيييييييييييحؤ حزار  االسيييييييييييتثمار ف  بياوات الرلع امحل مد العام)

( )اكو ع  2019%( عد الاتر  واسييييييييييييي يا العيام )  19ي  اكمنوكية مد  بيل الوزار  ب سيييييييييييييبية )( عد زيياد  ف  التراي2020)

 اإللكترحشى لوزار  االستثمار(و  

 ( النتائج والتوصيات  8)

 ( النتائج8-1)

 تويلؤ الدراسة إلى الننائ  حالنوييات اآلتية:

القصيييييييييييييور حال لييل ف  امو مييةو حاللوائحو  ُيعنبر م  ييييييييييييير سييييييييييييي وليية امعمييال حفا البنيي  الييدحل  أدا  الفتايييييييييييييياف   -

 حاإلجراىات اكعمول ب ا ف  ال اا  اال نصاد  حاكساعد  ف  إيةك او حتحسين بيئة امعمالو

اهنمؤ ر ية اكملكة بنحسييين بيئة امعمال اال نصييادية حاإلدارية مد يةل الن  عسى معيارية م  يير سيي ولة   -

 امعمال ف  حاائا الر يةو
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 لبنود الر ية أييييدر    ف   يييوى اهنمام -
ً
ر ية اكملكة بنحسيييين بيئة امعمال حفا م  ييير سييي ولة امعمالو حتاعية

اكايييييييييييييرع عييديييد مد امو ميية حمن ييا: و ييام املحييافل النجيياريييةو حو ييام النواياو حو ييام الرهدو حأجرت م يييد مد  

هيئة اكواش، فمبادر     اإلييييةكات مثل: توكيد منصييية النقديل عسى اكاييياريع النجاريةو حاييييةكات ف  اجراىات

 فلال الحاحياتو حتقلي  عدد مستندات النصديرو حالنوريدو

 ف    -
ً
ًيال جليا تتبع اكن ل السيعود  للممارسيات الؤش ينل عسى أسياسي ا  يا  عنايير م  ير سي ولة امعمالو ين

 ت طية اإليةكات ملحاحر منلجية القيا و حبالنحديد العناير القاووويةو

مال حفا م  يييييير سيييييي ولة بيئة امعمال عسى أرا الوا ع ف  تحسييييييد مو ع اكملكة عسى  أسيييييي ل تحسييييييين بيئة امع -

 م  ر س ولة امعمالو حبالنال  عسى عدد مد اكن يرات ي تى ف  مقدم  ا االستثمار امجنبشو

 ( التوصيات8-2)

 اال نصاد والترفي  عسى م  ر س ولة االعمال ا دا  إيةكية لجواوب القصور ف  أو مة ممارسة ال اا   -

مراجعة امدبياتو حالنقارير الصيييييييييادر  عد البن  الدحل  باييييييييي ن اك  يييييييييرو حتحليل مضيييييييييامين ا باعنبار ما تحويأل مد  -

 ارهايات أح مقدمات ك  رات جديد  أح تحديثات ف  اكنلجيةو

اا ا ف  هيا املجال عسى  أن تقوم الج ات اكعنية بنحسيييييييين بيئة امعمال ف  اكملكة بنعريف املجنمع ب عمال او حإوجاز  -

 مسنوم حسائل اإلعةمو حالنوايل االجنما  و

 املراجع

: املراجع باللغة العربية
ً
 أوال

دحر اإلييةكات اال نصيادية ف  دعل النمو ف  الدحل العربيةو دراسية  و(2018عبد اكنعلو هبة )   مديييييييييييييي إسيماعيلو مح

 مد إيدارات يندحق النقد العرلىو أبو ظبش: يندحق النقد العرلىو  

(و اكملكة العربية السييييييييعودية: معالجة النحديات اال نصييييييييادية النا ييييييييئة لبحاا  2015آل درحيشو أكمد حآيرحن )

 النقد الدحل وعسى النموو ويويورك: يندحق  

 اآلسكواو تقرير تحليل امداى اال نصاد  حتقييل النمو حاإلوناجيةو

 و الرياا: مطبعة الحميضؤشو  2البي ية القاوووية لشعمالو   و(2020الجبير و مساعد سعود )

جلت الوزراىو  امميياويية العيياميية مل - تن يل اكرف  الوتحش لقيييا  امج    العيياميية    و(2017امميياويية العيياميية ملجلت الوزراى )

باييييييييييييي ن تن يل اكرف  السيييييييييييييعود  لشعميال اال نصييييييييييييياديةو امماوة العيامة   ( 1440 /   8 /   11( بنياريخ ) 456 رار ر ل ) 

 هي(و با ن تاكيل لجنة اإلفة  بوزار  النجار و 1439/   12/   24(و حتاريخ: )623ملجلت الوزراىو  رار ر ل )

 إ افيةوهي( با ن إشااى محافل تجارية   1441/ 8/  14(و حتاريخ )511امماوة العامة ملجلت الوزراىو  رار ر ل )

 www.tig.unece.orgاممل اكنحد و تنايي تيسير النجار      

 هي( با ن يدحر و ام الرهد النجار و 1439/   8/   8(و تاريخ: )86اكرسوم ر ل )م /  

 www.meras.gov.sa                           اكو ع اإللكترحشى لبروام  مرا و   

http://www.meras.gov.sa/
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 www.bankruptcy.gov.sa               اكو ع اإللكترحشى لبجنة اإلفة و  

 www.ncc.gov.sa           اكو ع اإللكترحشى للمرف  الوتحش للننافسيةو  

 www.customs.gov.sa         اكو ع اإللكترحشى لل يئة العامة لبجماركو  

 www.mawani.gov.sa          اكو ع اإللكترحشى لل يئة العامة للمواش،و  

 www.gazt.gov.sa              كصبحة الديل حال اا و     اكو ع اإللكترحشى

                                www.mci.gov.sa                                اكو ع اإللكترحشى لوزار  النجار و

 www.moj.gov.sa                               اكو ع اإللكترحشى لوزار  العدلو   

 www.spa.gov.sa             اكو ع اإللكترحشى لواالة اموباى السعوديةو    

البوييييييييلة امية ية للايييييييرااتو الترجمة العربيةو حا ييييييينطد: م سيييييييسييييييية النمويل الدحليةو   و(2009سيييييييولياانو جون )

 البن  الدحل و  

 www.aleqt.com                             صحياة اال نصادية السعودية    

 www.makkah.com.sa                              صحياة مكة السعودية    

 (و النقرير السنو و2019 رفة جدحم لةستثمار )

 الصندحق اكوكد السنو و أبو ظبش: االمارات العرلى اكنحد و  و تقرير (2013يندحق النقد العرلى )

م  يير سيي ولة امعمال بوييياأل أدا  إليييةح اال نصيياد السييعود و ترجمة: مرف  اكل  فيصييل   و(2019في رو ديايد )

 (و24 -  1للبحوغ حالدراسات اإلسةميةو الرياا: مرف  اكل  فيصل للبحوغ حالدراسات اإلسةميةو )

 ام ليةو  هي( با ن اكواد اكضافة حاكعدلة ف  جاوب اكساهمين   1439/ 7/  25(و تاريخ: )79مرسوم ر ل )

 هي( با ن يدحر و ام اإلفة و 1439/   28/5(و تاريخ: )50مرسوم ر ل )م/ 

 هي( با ن يدحر و ام املحافل النجاريةو 1441/  8/ 15(و حتاريخ: )93مرسوم ر ل )م/ 

 با ن يدحر و ام النواياو  هي  1441/  6/ 19(و تاريخ:  164مرسوم ملكى ر ل )م / 

 (و تقرير الننافسية العاكىو 2019حالنجار )االحوكناد(و ) م تمر اممل اكنحد  للننمية  

  www.info.worldbankمع د البن  الدحل  )مبادر  البن  الدحل  ملحاربة الاساد(و  

 هي(و و ام الرهد النجار و 1439هيئة ال براى بمجلت الوزراى )

 اكرف  الوتحش السعود  لشعمال اال نصاديةو  تن يل   (و 1440هيئة ال براى بمجلت الوزراى )

 (و تن يل اكرف  الوتحش للننافسيةو 1440هيئة ال براى بمجلت الوزراى ) 

 (و و ام املحافل النجاريةو 1441هيئة ال براى بمجلت الوزراى ) 

 هي(و و ام النواياو   1441هيئة ال براى بمجلت الوزراى ) 

 www.invessaudi.sa و  حزار  االستثمار

http://www.bankruptcy.gov.sa/
http://www.ncc.gov.sa/
http://www.customs.gov.sa/
http://www.mawani.gov.sa/
http://www.gazt.gov.sa/
http://www.mci.gov.sa/
http://www.aleqt.com/


 بيئة امعمال باكملكة العربية السعودية عبر اك  رات الدحليةفى تحسين  2030دحر ر ية 
 

[346] 

: املراجع باللغة
ً
 األجنبية ثانيا

Caroline; Freund; cong; pham, trading on time, (the review of economies and 

statistics, Harvard college, USA, 2010), 92, (1), (1-186) (183). 

Haidar, jamal (2012).The impact of business regulatory reforms on economic 

growth, Journal of The Japanese and International Economies. 26.(3),(285-

307). 

Klapper, Love (2010). The Impact of Business Environment Reforms on New  Firm 

Registration, Policy Research Working Paper 5493. 

Leora; Klapper, saving viable businesses (view point, IFC, Washington, USA, 

2011), 67804, (2) 

Roman, Angela, and Ruso,  Valentino (2016), The impact of the economic 

enveronment on entrepreneurship evidence from European courties (annals 

of faculty of economics .USA : university oxford), 1 (494 - 502). 

Roman;  Angela. Ruso, Valentino (2016), The impact of the economic enveronment 

on entrepreneurship evidence from European courties (annals of faculty of 

economics . USA :university oxford), 1, (494 - 502). 

Simeon; Djankov; Caralec; Andrei; Shleifer; private credit in 129 countries, journal 

of financial economic, USA, 2007, 84(2), (299 - 329), (16) 

Simon; Djankov; Rafael La Port and others, courts. journal of economics, Harvard 

college, USA, 2003, 118 (2), (453 -517), (453). (33), no (1), (243 - 266).  

Vuckovic;  Mladen; Bobek; Vito and others (2020). Business environment and 

foreign direct investment: the case of selected european emerging economic.  

journal economic research . UK. 

The world bank, Doing Business Report(2007) .  

The world bank, Doing Business Report(2008) .  

The world bank, Doing Business Report(2009) .  

The world bank, Doing Business Report(2010) . 

The world bank, Doing Business Report(2011) . 

The world bank, Doing Business Report(2012) . 

The world bank, Doing Business Report(2013) . 

The world bank, Doing Business Report(2014) . 

The world bank, Doing Business Report(2019) . 

The world bank, Doing Business Report(2020) . 

Unctad Report (2020). 

 
 

 



  2021 يوليو  –لرابعالعدد ا -( 58املجلد ) – ©مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية 

 

[347] 

 

The role of Vision 2030 in improving the business environment in the 

Kingdom of Saudi Arabia according to international indicators: The World 

Bank Index of Ease of Business as a model 

               Talal Mansour Al-thyabi          prof. Abdul Latif Abdullah Al- Abdul Latif 
 

 

Abstract  

Providing an attractive business environment is the goal of countries aspiring to expand their 

activities and achieve growth. The Kingdom’s vision has expanded within its objectives to improve 

the business environment, whether at the level of systems or procedures, and has included within 

the development path assessment map the ease of business index issued by the World Bank, which 

is concerned with measuring the efficiency of formulation and application of systems and procedures 

Related to doing business activities. The Kingdom has made wide strides in this aspect, including 

issuing many regulations and taking more measures, which had a positive impact on the business 

environment and was reflected in the improvement of the performance of the Kingdom's economy 

in the ease of business index, and the increase in the rates of foreign investment flows to the 

Kingdom.                                                                                       
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 APAالتوثيق املقترح للدراسة وفقا لنظام  

 بيئية  تحسيييييييييييييين  فى  2030 ر يية  دحر (و  2021) عبيد هللا عبيد اللطيفالعبيد اللطيفو  تةل منصيييييييييييييور و  الييييالى

  امعمال  لسييييييي ولة  الدحلى  البن   م  ييييييير)  الدحلية  اك  يييييييرات  عبر السيييييييعودية  العربية باكملكة  امعمال

 ا
ً
 58الييية النجييار و جييامعيية اإلسيييييييييييييكنييدرييية  مجلةةة جةةامعةةة اإلسةةةةةةةةةةةةكنةةدريةةة للعلوم اإلداريةةة،    و(وموذجييا
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