
مرص  جمهورية  متر   ،2011 يناير   25 ثورة  منذ 
صاحبه  كبري،  واجتامعي  سيايس  بتحول  العربية 
العديد من االضطرابات االقتصادية التي أثرت سلباً 
عىل األنشطة االقتصادية املختلفة ومنها السياحة 
ونشاط التجزئة والتجارة واألعامل املرصفية. وبعد 
العديد  يزال  ال  الثورة،  قيام  من  عامني  من  أكرث 
وسكان  والنساء  الشباب  خصوصاً  املرصيني،  من 
املناطق الجغرافية األقل حظاً، ينتظر الحصول عىل 
قدر أكرب من الفرص االقتصادية لعهد جديد يعد 

بالنمو الشامل والتشغيل.
نشاط  تعوق  قد  هيكلية  تحديات  مرص  تواجه 
الحكومة  تدخل  أدى  وتاريخياً،  الخاص،  القطاع 
يف النشاط االقتصادي إىل الحد من الفرص املتاحة 
أمام القطاع الخاص. ووفقاً لالستبيان الرسيع الذي 
الدويل  للبنك  التابعة  االستثامر  مناخ  إدارة  أجرته 
الرشكات   (%27) ربع  من  أكرث  فإن   ،2011 عام 

العاملة يف الوجه البحري يف مرص تعترب الرتاخيص 
عقبة  مبثابة  الرسمي  للتشغيل  الالزمة  والتصاريح 
رئيسية1. كام كشفت دراسة أجرتها جمعية رجال 
أن  محافظات   5 2012 يف  عام  اإلسكندرية  أعامل 
46% من الرشكات ترى أن متطلبات الحصول عىل 
ترخيص تجاري والعمل بشكل رسمي معقدة أكرث 
مام ينبغي. ويرى واحد من كل اثنني من أصحاب 
للوقت  مستهلكة  املتطلبات  هذه  أن  املرشوعات 
أكرث مام ينبغي كام يعتقد أن التحول إىل الرسمية 
سيؤدي يف الغالب إىل مزيد من الرضائب والفحص 

الرضيبي2. 
إضافًة إىل ما سبق، وبصفة عامة، هناك نقص يف 
من  لعدد  ووفقاً  والثقة.  الحوكمة  قواعد  تطبيق 
مرص  يف  الدويل  البنك  بها  قام  التي  االستبيانات 
األعامل  مديرو  أوضح  و2012   2011 عامي  خالل 
واملامرسات  الرسمية،  غري  والهدايا  املدفوعات  أن 
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تحتل  التنظيمي  اليقني  وعدم  للمنافسة،  املانعة 
مرتبة عالية ضمن قامئة معوقات االستثامر. وعىل 
الجانب اآلخر، يرى بعض املسئولني الحكوميني أن 

القطاع الخاص غري جدير بالثقة3. 
الفرتة  يف  بذلت  التي  الجهود  من  الرغم  عىل 
املاضية من أجل إصالح بيئة أنشطة األعامل لصالح 
أصحاب املرشوعات املحليني، فقد أضعف من تأثري 
هذه الجهود عدم استمرار الجهود اإلصالحية. عىل 
األعامل  رجال  كبار  أن  البعض  يرى  املثال،  سبيل 
بوجود  يوحي  الذي  األمر  الناجحون،  فقط  هم 
مبكيالني.  والكيل  املطبقة  القواعد  يف  ازدواجية 
ويشري ذلك أيضاً إىل رضورة قيام الحكومة بتطوير 
ذلك  يف  مبا  الشفافية،  وتحسني  الحوكمة  هياكل 
تيسري الحصول عىل املعلومات التنظيمية األساسية 
إتاحة  أن  الرسوم (مربع 1-1) حيث  مثل جداول 
املعلومات سيزيد من ثقة أصحاب املرشوعات يف 
قدر  الحكومة وسيصاحبه  تقدمها  التي  الخدمات 

أكرب من ثقة الجمهور يف الحكومة (شكل 1-1).
 يحتاج القطاع الخاص القوي إىل وجود قواعد جيدة، 
القدرة  من  تزيد  أن  شأنها  من  التي  القواعد  تلك 
للرشكاء  وتوفر  االقتصادية،  بالتفاعالت  التنبؤ  عىل 
االستعامل،  سوء  من  والحامية  اليقني  املتعاقدين 
تكلفة  وتخفض  امللكية،  حقوق  وتوضح  وترسخ 
تكون  أن  يجب  القواعد  هذه  املنازعات.  تسوية 

متاحة للجميع وتتسم بالكفاءة والوضوح.

2014
اللوائح  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يقيس 
املسئولية  ذات  الرشكات  تؤثر عىل  التي  التجارية 

املحدودة املتوسطة والصغرية، والرشكات التجارية 
الصغرية لها أهمية خاصة يف مرص حيث أن %98 
موظفني5.   10 من  أقل  بها  يعمل  الرشكات  من 
هو  الذي   - الخاص  القطاع  كان   ،2011 عام  ويف 
الصغر  متناهية  مرشوعات  عن  عبارة  الغالب  يف 
وصغرية ومتوسطة – يوفر فرص عمل لنحو ثالثة 
إجاميل  من   %63 يعادل  مبا  العاملة،  القوة  أرباع 

الناتج املحيل للبالد6.

يف  العربية  مرص  جمهورية  متثل  القاهرة  مدينة 
تقرير مامرسة أنشطة األعامل السنوي الذي يقارن 
من جميع  بلداً  التنظيمية يف 189  املامرسات  بني 
بالخمسة  يتعلق  وفيام   .(2-1 (شكل  العامل  أنحاء 
أنشطة  مامرسة  تقرير  يغطيها  التي  مؤرشات 
من  أعىل  درجة  يف  مرص  تأيت  الوطني،  األعامل 
األوسط  الرشق  دول  منطقة  يف  الدرجة  متوسط 
والتجارة  التجاري  النشاط  بدء  يف  إفريقيا  وشامل 
عرب الحدود. ففي القاهرة، ال يتطلب بدء النشاط 
التجاري سوى 7 إجراءات ويستغرق 8 أيام بتكلفة 
وجود  عدم  مع  الفرد  دخل  متوسط  من   %9,7
متطلبات بشأن الحد األدىن من رأس املال املدفوع. 
يف حني يتطلب بدء النشاط التجاري يف   دول منطقة 
إفريقيا حوايل 8 إجراءات  الرشق األوسط وشامل 
متوسط  من   %19.9 بتكلفة  يوماً   20 ويستغرق 
دخل الفرد مع اشرتاط حد أدىن لرأس ملال املدفوع 
ميثل 45,4% من متوسط   دخل الفرد. وفيام يتعلق 
بالتجارة عرب الحدود يف مرص، فإنها تستلزم تقديم 
8 مستندات وتستغرق 12 يوماً بتكلفة 625 دوالراً 
للصادرات وتستلزم تقديم 10 مستندات  أمريكياً 
أمريكياً  دوالراً   790 بتكلفة  يوماً   15 وتستغرق 
األوسط  الرشق  دول  مستوى  عىل  أما  للواردات. 
 6 تقديم  تحتاج  الصادرات  فإن  إفريقيا،  وشامل 
مستندات وتستغرق 20 يوماً بتكلفة 1127 دوالراً 

مستندات   8 تقديم  الواردات  وتستلزم  أمريكياً 
وتستغرق 24 يوماً بتكلفة 1360 دوالراً أمريكياً. 

يف   128 املرتبة  تحتل  مرص  أن  من  الرغم  عىل 
تصنيف مامرسة أنشطة األعامل بوجه عام، ال يزال 
هناك مجال متسع لتسهيل سري العمل يف الرشكات 
أكرث  القواعد  تكون  بأن  وذلك  املحلية  التجارية 
وضوحاً وشفافية وأن تطبق بشكل أكرث اتساقاً عىل 
الجميع. وهذه القواعد من شأنها أن تسهل، نشاط 
يكون  أن  الدولة  اعتادت  وحيث  الخاص.  القطاع 
إىل  الحاجة  تكون  رمبا  الالزم،  من  أكرب  لها حضور 
عليه  مام هي  إلحاحاً  أكرث  األعامل  ريادة  تشجيع 

يف بلدان أخرى.
تتميز  فمرص  بأكمله،  الواقع  القاهرة  تعكس  ال 
بتفاوت واسع املدى بني الشامل املزدهر (”الوجه 
(”الوجه القبيل“)7،  البحري“) والجنوب األقل منواً 
عىل  والحصول  املعيشة  مستويات  تتفاوت  حيث 
التعليم ونوعية الحياة تفاوتاً كبريا8ً. ففي محافظتي 
السويس ودمياط يف الوجه البحري، ميثل السكان 
الفقراء 3% من تعداد السكان يف حني ميثل السكان 
الفقراء يف محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط يف 
الوجه القبيل عىل التوايل 54% و 59% و 69% من 
تعداد السكان9. كام يتفاوت معدل البطالة تفاوتاً 
كانت  وإن  حتى  الجغرايف،  للموقع  وفقاً  ملحوظاً 
املحافظات قريبة مكانياً وتواجه ظروف متشابهة، 
ومن أمثلة ذلك األقرص حيث معدل البطالة يبلغ 

22%، وقنا حيث يبلغ 10%11.
أصحاب  يواجه  الدراسة،  هذه  تظهره  ملا  وفقاً 
مختلفة  محلية  مامرسات  املرصيون  املرشوعات 
مرشوعاتهم  فيه  يؤسسون  الذي  املكان  حسب 
للنشاط  اكتامالً  أكرث  عرض  ولتقديم  التجارية. 
تتوسع  البالد،  داخل  التنظيمية  والبيئة  التجاري 
التي  األربعة  الجوانب  مقارنة  يف  الدراسة  هذه 
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بدء   - األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يغطيها 
النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل 
مدينة   14 لتشمل   – العقود  وإنفاذ  العقارات 
ومحافظة إضافية وقع االختيار عليها ألنها تغطي 
جوانب االختصاص أو املامرسة املحلية. كام يحلل 
املرشوع التحديات التي تواجه التجارة عرب الحدود 
اإلسكندرية  هي  إسرتاتيجية  موانئ  خمسة  يف 
ودمياط ورشق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة 
املوجزة  النتائج   1-1 جدول  يعرض  (السويس). 

للمؤرشات محل التصنيف11.
عىل مستوى مرص، يسهل بدء النشاط التجاري يف 
استخراج  ويسهل  والجيزة  والقاهرة  اإلسكندرية 
تسجيل  ويسهل  السويس  يف  البناء  تراخيص 

يف  العقود  إنفاذ  ويسهل  بورسعيد  يف  العقارات 
التجاري  النشاط  بدء  هو  إرهاقاً  واألكرث  دمياط. 
وتسجيل  القاهرة  يف  العقود  وإنفاذ  أسوان  يف 
يف  البناء  تراخيص  واستخراج  دمياط  يف  العقارات 

اإلسكندرية.
باستثناء  أوالً،  املالحظات.  بعض  إىل  اإلشارة  تجدر 
بالنسبة  الثالثة  املرتبة  تحتل  التي   - اإلسامعيلية 
أو  مدينة  يوجد  ال   – األربعة  املؤرشات  لجميع 
جميع  يف  متعادالً  أداًء  تظهر  أخرى  محافظة 
املثال،  سبيل  عىل  دمياط  ففي  األربعة.  الجوانب 
آخر  مكان  أي  يف  منه  أسهل  العقود  إنفاذ  يكون 
بينام يأيت بدء النشاط التجاري وتسجيل العقارات 
يف مرتبة أقل بالنسبة ملعظم املدن األخرى. كام تأيت 

الفيوم يف مرتبة قريبة من القمة بالنسبة لتسجيل 
العقارات وإنفاذ العقود يف حني تظهر أداًء ضعيفاً 
عندما يتعلق األمر باستخراج تراخيص البناء. وميكن 
السياسات  لصانعي  تكون مرشداً  أن  النتائج  لهذه 
عليها  تحسينات  إدخال  ميكن  التي  الجوانب  إىل 
ميكن  كام  كبرية.  ترشيعية  تغيريات  إجراء  دون 
للمدن تبادل الخربات والتعلم من بعضها البعض. 

ثانياً، تتعامل املراكز الحرضية الكبرية مع حجم أكرب 
من الخدمات التجارية، األمر الذي يؤدي إىل إحداث 
تكلفة بسبب  أكرث  املهنية  الخدمات  تأخري وجعل 
الطلب املتزايد. ومن ناحية أخرى، يتعني عىل هذه 
وأن  الحجم  وفورات  من  تستفيد  أن  أيضاً  املدن 
اإلداري  التحديث  لالستثامر يف  لديها موارد  تتوفر 
فاإلسكندرية،  منها.  األصغر  لدى جريانها  مام  أكرث 
تأيت متأخرة عن مدن أخرى يف  املثال،  عىل سبيل 
حني  يف  العقود  وإنفاذ  البناء  تراخيص  استخراج 
تظهر أداًء جيداً يف تسجيل العقارات وبدء النشاط 
التجاري. ويثبت نظام الشباك الواحد لبدء النشاط 
التجاري يف القاهرة أنه ميكن التعامل بكفاءة مع 
التجارية ليس فقط  الخدمات  الطلب عىل  ارتفاع 
بالنسبة ألصحاب املرشوعات يف العاصمة فحسب 

وإمنا بالنسبة ملدينة الجيزة املجاورة أيضاً. 
تصنيفات  توجه جميع  بعينها  عوامل  يوجد  ثالثاً، 
يكون  التجاري،  النشاط  لبدء  فبالنسبة  املؤرشات، 
بها  مدينة  من  القرب  (أو  الواحد  الشباك  نظام 
هذا النظام) هو السبب وراء درجة التصنيف. ويف 
استخراج تراخيص البناء، فإن عدد املوافقات التي 
يلزم الحصول عليها قبل بدء األعامل اإلنشائية هو 
الذي يحدث الفارق. ويف تسجيل العقارات وإنفاذ 
العقاري  التسجيل  مكاتب  كفاءة  فإن  العقود، 
التي  املدة  تحدد  التي  هي  املحلية  واملحاكم 

يستغرقها إنفاذ العقود أو تسجيل العقارات.

أصحاب  عىل  يجب  كان   ،2004 عام  حتى 
إىل  السفر  مرص  محافظات  جميع  يف  املرشوعات 
عاصمة البالد لتسجيل وبدء النشاط التجاري، أما 
حالياً، فتوجد مكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد 
واإلسامعيلية  والقاهرة  وأسيوط  اإلسكندرية  يف 
والعارش من رمضان. وحالياً، أصبح العامل الرئييس 
أي  إليه  يحتاج  الذي  للوقت  بالنسبة  الحاسم 
هو  تجارياً  مرشوعاً  يفتتح  ليك  مرشوع  صاحب 
املسافة بني محل إقامته وأقرب مكتب يعمل بنظام 
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سهولة حصول الجمهور عىل املعلومات من شأنها أن تدعم الحوكمة وتعزز املساءلة وترفع من مستوى الشفافية. 
وتتوفر األدلة عىل أن إتاحة املعلومات التنظيمية األساسية برسعة، كإتاحة جداول الرسوم عىل لوحات إعالنات عامة أو 

يف كتيبات، يصاحبها تكاليف أقل وجودة تنظيمية أفضل وكفاءة تنظيمية أكرب بوجه عام1.
غالباً ما يصعب عىل أي صاحب مرشوع أن يكتشف بدقة ما يلزم ليك يحصل، مثالً، عىل ترخيص بناء أو معرفة رسوم 

استخراجه. تشتمل الالئحة التنفيذية لقانون البناء املرصي عىل مناذج عينات مفيدة مثل منوذج شهادة "صالحية 
املوقع" وطلب استخراج ترخيص البناء، إضافًة إىل جداول الفحص. ومع ذلك، يجب عىل أصحاب املرشوعات يف جميع 

أنحاء مرص أيضاً أن يلتزموا باملتطلبات املحددة الواجب توافرها يف املوقع الذي يرغبون يف البناء فيه. ويف سبع من 
أصل الخمس عرشة مدينة التي جرت املقارنة فيام بينها، ال تتاح للجمهور اإلرشادات الحديثة بشأن الطلبات، ويف عرش 

مدن يضطر املتعاملون إىل طلب جداول الرسوم بصفة شخصية من املوظف الحكومي املسئول عن املتطلبات. ويف 
اإلسكندرية وأسيوط وأسوان ودمياط والفيوم واملنصورة وسوهاج، ال تتاح للجمهور اإلرشادات بشأن الطلبات وجداول 

الرسوم. ويضطر أصحاب املرشوعات إىل إقامة عالقات شخصية مع املسئولني الحكوميني لطلب تلك املعلومات.
ويف مدن أخرى تبذل جهود لتسهيل الحصول عىل املعلومات، ففي الخارجة وطنطا، تُعرض اإلرشادات بشأن الطلبات 

وجداول الرسوم للجمهور يف مقر اإلدارة الهندسية بالحي. ويف الجيزة واإلسامعيلية والسويس، تتاح قامئة مبتطلبات 
استصدار التصاريح وجداول الرسوم ذات الصلة عىل شبكة اإلنرتنت، ويف بورسعيد والزقازيق، تتاح املتطلبات عىل 

شبكة اإلنرتنت لكن املوقع ال يتضمن جداول الرسوم، ويف اإلسامعيلية، عىل الرغم أنه من املمكن من الناحية النظرية 
تقديم الطلب عرب شبكة اإلنرتنت الستخراج ترخيص بناء، يبدو أن هذه الخاصية غري مفعلة (انظر الشكل).

سهولة الحصول عىل املعلومات والتعرف عىل الرسوم عرب الخمس عرشة مدينة

ملحوظة: تم تجميع البيانات عرب أسئلة إضافية يف استبيان استخراج تراخيص البناء الذي أجري عىل مهنديس إنشاءات 
ومهندسني معامريني ورشكات إنشائية ومسئولني حكوميني.

املصدر: قاعدة بيانات تقرير مامرسة أنشطة األعامل. 
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الشباك الواحد. ولهذا السبب ال يستغرق تسجيل 
واإلسكندرية  القاهرة  يف  التجارية  املرشوعات 
والجيزة وأسيوط واإلسامعيلية سوى 8 أيام يف حني 
يوماً.  يستغرق يف أسوان والخارجة وبورسعيد 11 
الدخل  متوسط  من   %9,7 من  التكلفة  وتتفاوت 
الفرد يف اإلسكندرية والقاهرة والجيزة إىل %10,5 
يف أسوان. يرجع ذلك إىل أنه يجب عىل املستثمرين 
يف املدن التي ليس بها مكاتب الشباك الواحد وضع 

تكاليف السفر يف االعتبار12.
تسجيل  يحتاج  ال  اإلصالح،  من  لسنوات  ونتيجًة 
إجراءات   8-7 إىل  سوى  حالياً  تجاري  مرشوع  أي 
إذا  ما  عىل  هذا  ويتوقف  مرص  أنحاء  جميع  يف 
مرصيف  فرع  بها  الواحد  الشباك  مكاتب  كانت 
جميع  سداد  ميكن  حيث  عدمه،  من  بها  خاص 
الرسوم يف نفس املكان. هذه هي الحال يف القاهرة 
األمر عىل دمياط  ينطبق نفس  واإلسكندرية (كام 
والزقازيق).  وطنطا  واملنصورة  والجيزة  والفيوم 
ومع ذلك، يحتاج األمر يف أسيوط وأسوان والخارجة 
إىل  وسوهاج  والسويس  وبورسعيد  واإلسامعيلية 
الواحد  الشباك  مكاتب  ألن  آخر،  إضايف  إجراء 
أسيوط  يف  تقع  والتي   – املدن  تلك  تخدم  التي 
واإلسامعيلية – ال تشتمل مقراتها عىل فرع مرصيف. 
الذين يستخدمون مكاتب  للمستثمرين  وبالنسبة 
تكتمل  واإلسكندرية،  القاهرة  يف  الواحد  الشباك 
إخطار  عىل  حصولهم  مبجرد  التسجيل  عملية 
أسيوط  يف  للمستثمرين  بالنسبة  أما  التأسيس. 
املرور  مبجرد  فقط  العملية  تنتهي  واإلسامعيلية، 
الشباك  مكتب  داخل  التجاري  السجل  مبكتب 

التأسيس وسداد  الواحد وذلك لتسجيل إخطارات 
الرسوم ذات الصلة.

الالزمة  الرسمية  اإلجراءات  مع  التعامل  يسهل 
السويس  يف  إليه  املرافق  وتوصيل  مستودع  لبناء 
اإلسكندرية  يف  األمر  ذات  ويصعب  واملنصورة 
التصنيف  درجات  تفاوت  وراء  والسبب  وأسوان. 
يستغرقه  الذي  والوقت  املتطلبات  تباين  هو 
استكامل  تلك اإلجراءات. عىل سبيل املثال، هناك 
يجب  التي  املوافقات  عدد  يف  ملحوظة  تفاوتات 
عىل مهندس اإلنشاءات الحصول عليها قبل التقدم 
بطلب للحصول عىل ترخيص بناء من الحي. ففي 
أي  عىل  الحصول  إىل  األمر  يحتاج  ال  السويس 
الحي  البناء مبارشًة من  وتُعتمد خطط  موافقات. 
اآلخر،  الجانب  وعىل  البناء.  ترخيص  يصدر  الذي 
يجب يف اإلسكندرية الحصول عىل موافقات خمس 
تقدميها  قبل  البناء  رسومات  عىل  مختلفة  جهات 
اإلنشاء  أثناء  املعاينات  عدد  يختلف  كام  للحي. 
املنصورة  يف  واحدة  معاينة  من  يرتاوح  حيث 
والسويس والزقازيق إىل ما يصل إىل 7 معاينات يف 

القاهرة ودمياط والجيزة واإلسامعيلية.
اإلسامعيلية  يف  البناء  تراخيص  استخراج  يستغرق 
من  أكرث  يستغرق  حني  يف  أشهر  أربعة  من  أقل 
كام  وأسوان،  وأسيوط  اإلسكندرية  أشهر يف  سبعة 
مبدئية  موافقات  عىل  الحصول  وجوب  يتسبب 
املثال،  سبيل  عىل  التأخري.  من  مزيد  إحداث  يف 

يستغرق الحصول عىل موافقة هيئة الطريان املدين 
والخارجة.  وأسوان  اإلسكندرية  يف  تقريباً  شهرين 
إدارة  موافقة  منح  يستغرق  والقاهرة،  أسوان  ويف 
أو أكرث. كام  الدفاع املدين ومكافحة الحريق شهراً 
مدينة  من  ترخيص  الالزم إلصدار  الوقت  يتفاوت 
إىل أخرى. ويف حني يحدد قانون البناء املدة الزمنية 
فهذه  يوماً،   30 مبقدار  الرتخيص  إلصدار  الالزمة 
سوى  بها  يلتزم  ال  القانون  عليها  ينص  التي  املدة 

نصف املدن التي جرت املقارنة فيام بينها.
املدن  بني  التكاليف  يف  كبرية  اختالفات  توجد 
حيث ترتاوح من 58,9% من متوسط دخل الفرد 
وترجع هذه  أسوان،  يف   %222,3 إىل  السويس  يف 
رسومات  اعتامد  رسوم  إىل  األساس  يف  االختالفات 

البناء وتكاليف توصيل املرافق.

املتطلبات األساسية للتسجيل متطابقة بني الخمس 
عرشة مدينة، ومع ذلك، يلزم إجراء الهيئة املرصية 
وأسوان  أسيوط  يف  إضافية  ملعاينة  للمساحة 
هي  وبورسعيد  والسويس.  ودمياط  والقاهرة 
بينام  العقارات  تسجيل  فيها  يسهل  التي  املدينة 

أصعبها دمياط.
يتفاوت الوقت الالزم لتسجيل العقارات بني املدن 
نقل  للرشكات  ميكن  سوهاج،  ففي  كبرياً.  تفاوتاً 
ملكية العقار يف 18 يوماً يف حني تستغرق العملية 
يف دمياط أكرث من 4 أشهر. عىل الرغم أن العمل 
بالسجالت الورقية يزيد من األوقات الالزمة إلنهاء 
املعامالت يف جميع املدن، يرجع السبب يف بعض 
التفاوتات إىل اختالف حجم الطلبات. ففي دمياط 
واإلسامعيلية وطنطا والزقازيق، يرجع السبب وراء 
نقص  إىل  املعامالت  إلنهاء  أطول  أوقات  استغراق 
العقاري.  السجل  يف  املتخصصني  املوظفني  عدد 
الهيئة  بها  تقوم  التي  املعاينة  عملية  تضيف  كام 
املرصية للمساحة – والتي تهدف إىل تقييم وتوثيق 
أبعاد وأوصاف العقار – مدة ترتاوح من 11 إىل 25 

يوماً إىل إجاميل الوقت الالزم لتسجيل العقارات.
تأيت مرص ضمن الخمسة وعرشين بلداً عىل مستوى 
العامل التي تشهد أقل تكلفة لتسجيل العقارات،13 
 2000 التسجيل  لرسوم  األقىص  الحد  يبلغ  حيث 
أمريكياً)  دوالراً   317 يعادل  (مبا  مرصي  جنيه 
تتجاوز  التي  للعقارات  وذلك  البالد  مستوى  عىل 
مساحتها 300 مرتاً مربعا14ً. تفرض نقابة املحامني 
رسامً للمصادقة عىل أن املحامي الذي صاغ عقود 
 %0,5 إىل  الرسم  هذا  يصل  بالنقابة.  عضواً  البيع 
جنيه مرصي   5000 أقىص  (بحد  العقار  قيمة  من 
أو 793 دوالراً أمريكياً) ومتثل هذه النسبة املكون 

األكرب من إجاميل التكلفة.

 –  1-1

 

11 4 15 1 اإلسكندرية، 
اإلسكندرية

14 10 7 4 أسيوط، أسيوط 
7 12 14 15 أسوان، أسوان

15 13 12 1 القاهرة، القاهرة
1 15 5 10 دمياط، دمياط
3 3 13 6 الفيوم، الفيوم
4 7 11 1 الجيزة، الجيزة
2 5 3 4 اإلسامعيلية، 

اإلسامعيلية
10 8 4 14 الخارجة، الوادي 

الجديد
11 2 2 6 املنصورة، الدقهلية
7 1 10 12 بورسعيد، بورسعيد 
6 6 9 12 سوهاج، سوهاج
9 8 1 10 السويس، السويس
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 2–1
أداء مرص يف تقرير مامرسة 

أنشطة األعامل 2014* 
(التصنيف العاملي)

املامرسات املرصية املثىل 
مقارنًة باملستوى الدويل 

(التصنيف العاملي) املامرسات املثىل داخل مرص مؤرش مامرسة أنشطة األعامل

149 39

13 إجراًء (السويس) عدد اإلجراءات لاللتزام باإلجراءات الرسمية لبناء مستودع

استخراج تراخيص البناء
109 يوماً (اإلسامعيلية) عدد األيام لاللتزام باإلجراءات الرسمية لبناء مستودع 

%58,9 من متوسط دخل الفرد (السويس) تكلفة االلتزام باإلجراءات الرسمية لبناء مستودع

105 56

7 إجراءات (اإلسكندرية والفيوم والجيزة واإلسامعيلية 
والخارجة واملنصورة وبورسعيد وسوهاج وطنطا 

والزقازيق)

عدد اإلجراءات لتسجيل عقار 

18 يوماً (سوهاج)تسجيل العقارات عدد األيام لتسجيل عقار
%0,7 من قيمة العقار (اإلسكندرية وأسيوط وأسوان 

والقاهرة ودمياط والفيوم والجيزة واإلسامعيلية 
واملنصورة وبورسعيد وسوهاج والسويس وطنطا 

والزقازيق)

تكلفة تسجيل عقار

156 103
42 إجراًء (جميع املدن) عدد اإلجراءات إلنفاذ عقد 

706 أيام (اإلسامعيلية)إنفاذ العقود عدد األيام إلنفاذ عقد
%18,2 من قيمة املطالبة (دمياط والفيوم) تكلفة إنفاذ عقد

128 104 سهولة مامرسة األعامل التجارية
* متثلها مدينة القاهرة. 

املدينة التي متثل مرص يف تقرير مامرسة أنشطة األعامل 2014: فهم اللوائح الخاصة باملرشوعات الصغرية واملتوسطة الحجم – تجمع كل املامرسات املثىل لبدء نشاط تجاري واملوجودة يف جميع أنحاء مرص. ولهذا السبب، ال يوجد اختالف بني التصنيف الحايل ملرص يف بدء 
النشاط التجاري (50) وأي تصنيف افرتايض يشمل جميع املامرسات املثىل التي وجدت للمؤرش سالف الذكر.       

املصدر: قاعدة بيانات تقرير مامرسة أنشطة األعامل. 

جميع  يف  القانونية  واإلجراءات  القواعد  تتشابه 
أنحاء البالد، إال أن تطبيق تلك القواعد واإلجراءات 
يختلف يف كل محكمة من املحاكم الخمس عرشة، 
كل  رئيس  عىل  قارص  حق  تطبيقها  ألن  وذلك 
الخطوات  تنفيذ  يستغرق  السبب  ولهذا  محكمة. 
بها  القيام  يلزم  والتي   - خطوة   42 عددها  البالغ 
- يستغرق وقتاً  أنحاء مرص  إلنفاذ عقد يف جميع 
مختلفة  تكاليف  تحمل  ويستلزم  أقل  أو  أكرث 
حسب أي محكمة من املحاكم التي يجري قياسها.

ينطوي إنفاذ عقد يف دمياط عىل صعوبة أقل حيث 
يستغرق اإلنفاذ مدة تتخطى العامني بقليل (810 
أيام) وبتكلفة 18,2% من قيمة املطالبة يف حني أن 
اإلنفاذ يف القاهرة هو األصعب حيث يستغرق مدة 
تقريباً  أشهر  بسبعة  الذكر  سالفة  املدة  عن  تزيد 

(1010 أيام) وبتكلفة تزيد بنسبة 45% تقريباً.

بالتأجيل  املقرتن   – القضايا  عدد  ارتفاع  يسهم 
عىل  قدراتهم  تفوق  للخرباء  مهام  وإسناد  املتكرر 
األداء وعدم كفاية عدد القضاة - يف التأخري الذي 
أيام (يف اإلسامعيلية) إىل 1105  يتفاوت من 706 
أيام (يف الزقازيق). ومع ذلك، تتوصل بعض املدن 
الكفاءة  من  أكرب  بقدر  للتعامل  طرق  إىل  حالياً 

القضايا. ففي  ارتفاع عدد  الناشئ عن  العبء  مع 
طنطا - وهي واحدة من املدن التي بها أكرب عدد 
من القضايا التجارية - يسمح وجود نظام حاسب 
آيل كفء للقضاة ومسجيل املحاكم بالحصول عىل 
تواريخ  ذلك  يف  مبا  بالقضايا،  املتعلقة  املعلومات 
واألحكام  وأسبابه،  التأجيل  وحاالت  املحاكامت 
بتنظيم  لهم  يسمح  وبالتايل  النهائية،  القضائية 
عملهم. ونتيجًة لذلك، يأيت الوقت الذي يحتاج إليه 
القايض إلجراء املحاكمة وإصدار الحكم ضمن أقل 

األوقات التي تم تسجيلها يف البالد (560 يوماً).
تأيت الرسوم القضائية يف مرص – بنسبة 1,3% من 
العامل،  يف  املعدالت  أدىن  ضمن   – املطالبة  قيمة 
اإلنفاذ  ورسوم  القضائية  الرسوم  القانون  وينظم 
الجمهورية.  مستوى  عىل  التنظيم  هذا  ويرسي 
التكلفة  يف  األكرب  املكون  املحاماة  أتعاب  ومتثل 
إنفاذ  تكلفة  من   %64.7 متوسطها  يبلغ  حيث 
العقد، وتفرس هذه النسبة سبب وجود اختالفات 

بني التكاليف من مدينة إىل أخرى.

يواجه  عائق  أكرب  هو  الورقي  العمل  مع  التعامل 
منتجاتها  لتصدير  تخطط  التي  املرصية  الرشكات 
للخارج أو لالسترياد من بلدان أخرى حيث يجب 

و10  للتصدير  مستندات   8 تقديم  الرشكات  عىل 
لالسترياد عىل النقيض من فرنسا، عىل سبيل املثال، 
من  لكل  مستندين  تقديم  سوى  يشرتط  ال  حيث 
اإلقليمي  املتوسط  وحتى  والصادرات15،  الواردات 
أقل مام هو عليه يف مرص حيث يبلغ 6 مستندات 
عىل  يجب  مرص،  ويف  للواردات.  و8  للصادرات 
الجهة.  لنفس  النامذج  من  العديد  تقديم  التجار 
تقديم  املستوردين  عىل  يجب  املثال،  سبيل  عىل 
ونتيجًة  الجمركية.  لألغراض  مختلفة  مستندات   3
ثلثي  الورقي  العمل  مع  التعامل  يشغل  لذلك، 
للتصدير  التجار  إليه  الذي يحتاج  الوقت اإلجاميل 

ونصف الوقت الالزم لالسترياد.

تتفاوت متطلبات الوقت الالزم للتصدير واالسترياد 
حاوية  تصدير  يستغرق  حيث  آخر  إىل  ميناء  من 
يستغرق 12  دمياط يف حني  أيام يف   10 قدماً   20
 14 حاوية  استرياد  ويستغرق  السخنة  يف  يوماً 
يف  بورسعيد  وغرب  ودمياط  اإلسكندرية  يف  يوماً 
ترجع  حيث  السخنة  يف  يوماً   16 يستغرق  حني 
الجمريك  اإلفراج  عملية  إىل  جزئياً  التفاوتات  هذه 
الذي  املتزايد  االضطراب  ونتيجة  ميناء.  كل  يف 
شهده العامان املاضيان، كثفت هيئات املوانئ من 
إجراءات السالمة لديها، لكن بعض هيئات املوانئ 
ميناء  حالة  ففي  غريها.  من  رصامة  أكرث  كانت 
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للتفتيش  حالياً  الحاويات  جميع  تخضع  السخنة، 
عن طريق أجهزة املسح الضويئ باألشعة السينية، 
وهناك  الوقت.  من  مزيداً  يستغرق  الذي  األمر 
ومبنى  امليناء  مناولة  وهو  للتفاوت،  آخر  سبب 
بإجراء  الشحن  موانئ  بعض  تقوم  حيث  الشحن 
عمليات التفتيش يف ساحة االسترياد يف حني تقوم 
منفصلة  تفتيش  ساحة  إىل  الحاوية  بنقل  أخرى 
مطابقة للمعايري الدولية، األمر الذي يسبب مزيداً 

من التأخري.
الحدود  عرب  التجارة  فإن  الدولية،  للمعايري  وفقاً 
هناك  بأن  القول  نكرر  لكن  مكلفة،  غري  مرص  يف 
تكاليف  تتفاوت  املوانئ حيث  تفاوتات كبرية بني 
التصدير من 532 إىل 694 دوالراً أمريكياً، وتتفاوت 
تكاليف االسترياد من 780 إىل 1047 دوالراً أمريكياً 
حسب امليناء. ويرتبط أحد أسباب التفاوت برسوم 
املوانئ  الشحن حيث تفرض  امليناء ومبنى  مناولة 
التي يشغلها القطاع العام رسوماً أقل من تلك التي 
تفرضها املوانئ التي يشغلها القطاع الخاص وذلك 
القطاع  يشغلها  التي  املوانئ  تقيد  وجوب  بسبب 
التي حددها  واملناولة  الشحن  مبنى  برسوم  العام 
املثال، منح  الوزاري مبا يف ذلك، عىل سبيل  القرار 
خصم بنسبة 50% عىل الصادرات املرصية الصنع. 
امليناء،  حسب  الربي  النقل  تكاليف  تتفاوت  كام 
النقل  صناعة  يف  باملنافسة  عالقة  لهذا  أن  ويبدو 

بالشاحنات، التي تقدم خدمات لكل منطقة.

النسبية  السهولة  بشأن  مقارنة  بيانات  نرش  يدفع 
مختلفة  بلدان  يف  األعامل  أنشطة  ملامرسة 
تكشف  البيانات  فتلك  العمل.  إىل  الحكومات 
لصانعي  ميكن  التي  األماكن  وتحدد  العقبات 
السياسات البحث فيها عن مامرسات جيدة، حتى 
أن املقارنات بني املدن داخل نفس البلد تعد دافعاً 
للحكومات  بالنسبة  األصعب  ألن  لإلصالح  أقوى 
السبب  تربير  هو  السياسات  وصانعي  املحلية 
أو  مدينتهم  التجارية يف  األعامل  أن مامرسة  وراء 

منطقتهم أكرث إرهاقاً منها يف أماكن مجاورة.
املركزية  الحكومة  أن  عىل  العادة  جرت  مرص،  يف 
الوزارات  الحكومة.  أعامل  معظم  تنفذ  التي  هي 
املكاتب  هذه  لكن  محلية  مكاتب  لها  القطاعية 
القاهرة.  يف  رؤسائها  أمام  األول  املقام  يف  مساءلة 
اإلدارات  عىل  املحافظني  إرشاف  من  الرغم  وعىل 
املحلية، فإن تأثريهم املبارش محدود. وميكن إلعادة 
جانب  إىل  املؤسسية  والعمليات  األدوار  تحديد 
تجعل  أن  واملؤسسات  القطاعات  بني  التنسيق 
الحكومة أكرث استجابة لالحتياجات املحلية. وأحد 
اإلدارية  الوحدات  تفويض  هو  املحتملة  البدائل 

للوحدات  السلطات  من  مزيد  البالد  عاصمة  يف 
اإلدارية التابعة لنفس الوزارة يف عاصمة املحافظة؛ 
السياسات  تنفيذ  تبسيط  شأنه  من  العمل  وهذا 

وتعزيز املساءلة.

للمدن  ميكن  الدراسة،  هذه  تكشفه  ملا  وفقاً 
واملحافظات أن تتعلم من بعضها البعض. القاهرة 
األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يف  مرص  متثل 
 - والجيزة  اإلسكندرية  جانب  إىل   – وهي   2014
والوقت  اإلجراءات  من  الحد  نحو  الطريق  متهد 
بفضل  وذلك  التجاري  النشاط  لبدء  الالزم  واملال 
نظام الشباك الواحد األكرث تقدماً يف البالد. وميكن 
أخرى  مناطق  يف  جيدة  مامرسات  عىل  الوقوف 

خارج القاهرة (جدول 2-1).

مرصية  مدينة  يف  السياسات  صانعو  قام  ما  إذا 
وعمليات  املعاينة  عمليات  بتنفيذ  افرتاضية 
يف  األقل  التكاليف  جانب  إىل  املبسطة  املوافقات 
متوسط    من   %58,9 بتكلفة  إجراًء   13) السويس 
أيام)،  الفرد) والرسعة يف اإلسامعيلية (109  دخل 
ستأيت املدينة يف املرتبة 39 من أصل 189 بلداً من 
فرنسا.  قبل  أي  البناء،  تراخيص  استخراج   حيث 
وباملثل، فيام يتعلق بتسجيل العقارات، فإن خفض 
من  مدن   10 يف  الحال  كام هي   7 إىل  املتطلبات 
 18 إىل  الوقت  وخفض  مدينة16  عرشة  الخمس 
التكلفة  وخفض  سوهاج  يف  الحال  هي  كام  يوماً 
إىل 0,7% من قيمة العقار كام هي الحال يف 11 
من  االفرتاضية  املدينة  هذه  ستتمكن  مدينة17، 
والكويت.  أملانيا  قبل  أي  عاملياً،   56 املرتبة  شغل 
إنفاذ  رسعة  املدينة  هذه  تبنت  ما  إذا  وأخرياً، 
والتكلفة  أيام)   706) اإلسامعيلية  يف  العقود 
قيمة  من   %18,2) والفيوم  دمياط  يف  املنخفضة 
املطالبة)، فإنها ستصعد 53 مرتبة لتأيت يف املرتبة 
103 عاملياً. ونتيجًة لذلك، فإن أي مدينة افرتاضية 
أماكن  يف  املوجودة  الجيدة  املامرسات  كل  تجمع 
أخرى من مرص ستأيت يف املرتبة 104 من أصل 189 
بلداً، أي ستصعد 24 درجة عن تصنيف مرص وفقاً 

لتقرير مامرسة أنشطة األعامل 2014.

الصفر مرًة  البدء من  يلزم  أنه ال  السار هو  الخرب 
أخرى حيث ميكن تحقيق تحسينات ملموسة عن 
طريق البدء يف تطبيق إجراءات تم تنفيذها بنجاح 
فخضوع  مرص.  أنحاء  جميع  يف  أخرى  مدن  يف 
الجميع لنفس إطار العمل القانوين والتنظيمي عىل 
البالد سيسهل محاكاة املامرسات املحلية  مستوى 
الجيدة حيث ميكن للقاءات التي تجمع بني جهات 
املعرفة ومتكني  تبادل  تسهيل  املستوى  نفس  عىل 
السلطات املحلية من رفع ما يشغلها إىل الحكومة 

الوطنية، وبالتايل دفع أجندة اإلصالح للبلد ككل.

للتحسني  الفيدرالية  اللجنة  تنظم  املكسيك،  يف 
حيث  عام  كل  مرتني  تنظيمياً  مؤمتراً  التنظيمي 
التحسينات  مع  تجربتها  والية  كل  تشارك 
التنظيمية. كام يحدث التعلم من األقران عند زيارة 
صانعي السياسات املحليني واليات ومدن مجاورة. 
والية  يف  السياسات  صانعو  قام  املثال،  سبيل  عىل 
كوليام مؤخراً بزيارة إىل والية سينالوا حيث تعلموا 
كيفية إصدار تراخيص استخدام األرايض إلكرتونياً. 
نظام مشابه  بتنصيب  قريباً  كوليام  وستقوم والية 

عىل موقعها اإللكرتوين.
عىل الرغم من عدم وجود برنامج عمل لكيفية النمو 
واالزدهار، فهناك عامل مشرتك واحد وهو خلق مناخ 
استثامر يسهل بدء األعامل التجارية وتشغيلها، حيث 
أن االلتزام باللوائح يجلب فوائد تفوق التكاليف. ويف 
البطالة،  معدالت  وارتفاع  الصغرية  امليزانيات  حالة 
فإن اإلصالحات التي تسهل مامرسة األعامل التجارية 
يكون لها تأثري أكرب من ذي قبل، حيث تساعد عىل 
خلق فرص عمل وتعزيز النمو بتكلفة قليلة نسبياً 

بالنسبة للحكومات.
الحايل يف مرص  السيايس واالجتامعي  التحول  ميثل 
العديد  ملعالجة  السياسات  لصانعي  فريدة  فرصًة 
املرشوعات  أصحاب  تواجه  التي  العقبات  من 
املرصيني حالياً وذلك بطريقة جوهرية ومستدامة. 
فالتحول إىل نظام ذي قواعد تتسم بقدر أكرب من 
الحتياجات  تستجيب  قواعد  والعملية،  الشفافية 
الوسط التجاري مع تضييق الفجوة بني القانون من 
 – العملية  الناحية  من  والقانون  النظرية  الناحية 
املناسبة  الظروف  سيقطع شوطاً طويالً نحو خلق 
لنمو اقتصادي أكرث إنصافاً وتحقيق تقدم أرسع يف 
خلق فرص العمل ليس يف القاهرة فحسب وإمنا يف 

جميع أنحاء البالد.
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