
 1 صفحة

استعراض عام لوضع دولة الكويت في 
 2018تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

الحوار المفتوح الرابع بين القطاعين العام والخاص  
 2018يناير 15

 
 مستشار اقتصادي، هيئة تشجيع االستثمار المباشر  –منى سليم بسيسو

 بيئة األعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويتعضو اللجنة الدائمة لتحسين 
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 نظرة عامة
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 وضع الكويت في مؤشرات دولية مختارة

عدد  %

 الدول

إصدار  أحدث الجهة الترتيب 

 (السنة)

 المؤشر

33.1% 160 53 The World Bank Group 2016 Logistics Performance Index 

 

 موشر االداء اللوجستي 

33.9  % 180 61 Heritage Foundation 2017 Economic Freedom Index 

 

 االقتصاديةمؤشر الحرية 

37.9% 137 52 World Economic Forum 2017-2018 Global Competitiveness Index 

 

 العالميمؤشر التنافسية 

39.3% 140 55 DHL –NYU Stern/IESE  2016 Global Connectedness Index 

 

 مؤشر التواصل العالمي

42.6% 176 75 Transparency International 2016 Corruption Perception  Index 

 

 مؤشر النظرة إلى الفساد 

44.1% 127 56 INSEAD- WIPO 2017 Global Innovation Index  مؤشر االبتكار العالمي 

 

50.5  % 190 96 The World Bank Group 2018 Ease of Doing Business Index   ممارسة أنشطة األعمالسهولة مؤشر 

 

62.8% 180 113 Yale University 2016 Environmental Performance Index  مؤشر األداء البيئي 

2021في % 40: الهدف   
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 معيقات أداء االعمال في الكويت

2018 - 2017المنتدى االقتصادي العالمي   
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 2018تقرير سهولة ممارسة أنشطة االعمال
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 ماذا يقيس التقرير ؟

المشروعدورة   
المحلي في قطاع 
المؤسسات صغيرة 
 ومتوسطة الحجم 

( شركة ذم م)  

يسعى 
 للتعريف
بافضل 

الممارسات 
المستندة 

الى 
 الشفافية
والجودة 
 والنزاهة
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 مكونات  5 -دولة  145

 مكون 11 –دولة  190

 تطور التقرير

   (النشاط التجاري)االعمالبدء   

 اجراءات العمالة

 إنفاذ العقود

  اإلعسارحاالت تسوية   

ناالئتماعلى لحصول ا  

 االعمال بدء

 العمالةاجراءات 

 العقودإنفاذ 

اإلعسارحاالت تسوية    

 الحصول على االئتمان

الملكيةتسجيل   

االقلية المستثمرين حقوقحماية     

 دفع الضرائب

 التجارة عبر الحدود

 استخراج تراخيص البناء

 الحصول على الكهرباء
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 .هو االصدار الخامس عشر 2018تقرير •

 .«لخلق الوظائفاإلصالح »صدر التقرير تحت عنوان •

التقرير إلى أن تحسين بيئة األعمال يعتبر عامال خلص •
يساهم بما مهما في تحفيز االستثمار والدورة االقتصادية 
 .في توليد مزيد من الوظائف في االقتصاد المحلي

 4إنما تم تطوير لم يطرأ تعديل مؤثر على المنهجية •
 .سلسلة البيانات للتقارير السابقةحاالت بحثية ومراجعة 

دولة، وبلغت  119في إجراءً إصالحيا  264رصد التقرير •
 .إجراءً  3180تراكميا 

تحسين بهدف اصالحيامنها إجراء  37العربية شهدت الدول •
  5صنفت ( االصالحاتاجمالي  من % 14تشكل )بيئة األعمال 
األعمال فيها أكثر بأنها أدت الى جعل بيئة إجراءات منها 

 .   صعوبة

 

 2018مالمح تقرير 

 عدد إجراءات اإلصالح المكون

النشاط )بدء األعمال 

 (التجاري
38 

 38 الحصول على االئتمان
 33 التجارة عبر الحدود

 30 دفع الضرائب
 29 تسجيل الملكية

 22 استخراج تراخيص البناء
المستثمرين حماية حقوق 

 األقلية
21 

 20 الحصول على الكهرباء
 20 أنفاذ العقود

 13 تسوية حاالت اإلعسار

 264 اإلجمالي
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 عالميا

 

 من دولة الكويت

 2018المشاركون في استبيانات تقرير 

 عدد المشاركين المكون #

   األعمال بدء  1

 (التجاري النشاط)

16 

 13 البناء تراخيص استخراج 2

 16 الكهرباء على الحصول 3

 17 الملكية تسجيل 4

 16 االئتمان على الحصول 5

 المستثمرين حقوق حماية 6

 األقلية

26 

 15 الضرائب دفع 7

 12 الحدود عبر التجارة 8

 18 العقود إنفاذ 9

 16 اإلعسار حاالت تسوية 10

92 
مشاركا 

 25منهم 
 7من 

جهات 
 حكومية
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 2018الدول األسهل في أداء األعمال 
 الترتيب (100)االفضل من االداء مقياس القرب 

 1  نيوزيلندا 86.55

 2  سنغافورة 84.57

 3  الدنمارك 84.06

 4  جمهورية كوريا 83.92

 5  (الصين)هونج كونج  83.44

الواليات المتحدة  82.54

 األمريكية
 6 

 7  المملكة المتحدة 82.22

 8  النرويج 82.16

 9  جورجيا 82.04

 10  السويد 81.27
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 2018الدول االصعب في أداء االعمال 
 الترتيب (100)االفضل من االداء مقياس القرب 

 181 هايتي 38.24

 182 كونغو 37.65

 183 أفغانستان 36.19

 184 جمهورية أفريقيا الوسطى 34.86

 185 ليبيا 33.21

 186 اليمن 33.00

 187 جنوب السودان 32.86

 188 فنزويال 30.87

 189 أريتريا 22.87

 190 الصومال 19.98



 12 صفحة

 2018الدول العشر االكثر تحسنافي اداء االعمال 
عدد االصالحات التي 

 ادت لتحسين اداء

 االعمال

التغيير في القرب 

 من االداء االفضل

من مقياس القرب 

 (100)االفضل االداء 

 الترتيب الدولة

 

 56 السالمبروني دار  70.60 5.77+  8

 26 تايلند 77.44 5.65+  8

 110 مالوي 58.94    5.42+  4

 40 كوسوفو 73.49 4.94+  3

 100 الهند 60.76 4.66+  8

 74 اوزبكستان 66.33 4.50+  5

 85 زامبيا 64.50 3.94+  3

 145 نيجيريا 52.03 3.82+  5

 154 جيبوتي 49.58 3.79 + 5

 73 السلفادور 66.42 3.56+  4

 االجمالي 53
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 2018ترتيب الدول العربية في أداء االعمال 
 القرب من األداء األفضل

100 

الترتيب 

 190من 

 الترتيب عربيا الدولة

 1 اإلمارات 21 78.73

 2 البحرين 66 68.13

 3 المغرب 66 67.91

 4 سلطنة عمان 68 67.20

 5 تونس 77 64.89

 6 قطر 83 64.86

 7 السعودية 92 62.50

 8 الكويت 96 61.23

 9 األردن 103 60.58

 10 فلسطين 114 58.68

 11 مصر 128 56.22

 12 لبنان 133 54.67

 13 موريتانيا 150 50.88

 14 جيبوتي 154 49.58

 15 كوموروس ايلند 158 48.52

 16 الجزائر 166 46.71

 17 العراق 168 44.87

 18 السودان 170 44.46

 19 سوريا 174 41.55

 20 ليبيا 185 33.21

 21 اليمن 186 33.00

 22 جنوب السودان 187 32.86

 23 الصومال 190 19.98
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التي تكرر األخذ بها بهدف تحسين التقرير أن أفضل الممارسات بين •
استخدام االتمتة والتطبيقات توسيع نطاق التحول نحو هو بيئة األعمال 
وتوفير المعلومات بما يؤدي الى في األعمال " أون الين"اإللكترونية 

 .الشفافيةومحاربة الفسادوتعزيز تسهيل االجراءات 

   

الدول التي يستطيع فيها المبادرون استخدام على األقل ارتفع عدد •
دول فقط من  9من واحد لتأسيس أعمالهم " أون الين"إجراء الكتروني 

 .2018في تقرير دولة  190دولة من  65الى  2004تقرير في دولة  145

 

  -بمباشرة تسوية النزاعات القضائية الكترونيا حاليا دولة  31سمحت •
 .أون الين

 

 أفضل الممارسات
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 60وضعت 
منها دولةعالميا، 
مؤشر دولة الكويت، 

سهولة ممارسة 
أنشطة األعمال 
في كمرجع استرشادي 

أولويات صميم 
سياساتها اإلصالحية 

لتحسين والتنموية 
بيئة األعمال 

اتجاهات ولتحديد 
العمل في إطار 

 .طريقخارطة 

 سياسة االصالح –االثر المتسع 
 الدول عدد الدول المنطقة

 – كوريا جمهورية  - إندونيسيا – السالم دار بروني 6 والباسيفيك آسيا شرق

 .تايلند  – (الصين) تايوان – الفلبين

 وشمال األوسط الشرق

 أفريقيا

  

 .األمارات – السعودية – المغرب – الكويت – مصر 5

 .باكستان – الهند – بنغالديش 3 آسيا جنوب
 

 – كوسوفو – كازاخستان – جورجيا – كرواتيا – البانجا 14 الوسطى وآسيا أوروبا

  - نيجر مونت – مولدوفا – سأدونيا ما – كرغس جمهورية

 .أوزبكستان -أوكرانيا – تركيا – طاجيكستان – بولندا

 كونغو – (كوموروس) القمر جزر – بوروندي  - بنين 20 الصحراء جنوب أفريقيا

 – غينيا – دافوار كوت – الكونغو جمهورية  – الديموقراطية

 – النيجر – نيجيريا - ليبيريا – كينيا – بيساو-غينيا

 توغو – تنزانيا – السودان – سيراليون – السنغال – راوندا

 .زيمبابوي – زامبيا –

 جمهورية – ريكا كوستا – تشيلي – البرازيل – األرجنتين 12 والكاريبي الالتينية أمريكا

 نيكاراغوا – المكسيك – جامايكا – جواتيماال – الدومينيكان

 .لوتشيا سنت – بيرو – باناما –

 60 اإلجمالي
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دخلت بيانات 
المؤشر كمصادر 
أولية مساندة 

 17في مكونات 
مؤشرا عالميا 
آخر وبنسب 
 متفاوتة

 مؤشرات أخرى –االثر المتسع 

 الجهة المعدة المؤشر #

1 Economic Freedom of the World (EFW) Fraser Institute 

2 Index of Economic Freedom (IEF) The Heritage Foundation 

3 Global Competitiveness Index (GCI) World Economic Forum (et al) 

4 Networked Readiness Index (NRI) 

5 Human Capital Index (HCI) 

6 Enabling Trade Index (ETI) 

7 Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

  

8  Global Talent Competitiveness Index (GTCI) INSEAD (et al) 

9 Global Innovation Index (GII) 

10 Change Readiness Index (CRI) KPMG 

11 Digital Money Index; Citi & Imperial College London 

12 World Competitiveness Yearbook International Institute for Management 

Development 

13  Global Connectedness Index(GCI) DHL 

14  Paying Taxes 2016: The Global Picture PricewaterhouseCoopers 

15 Legatum Prosperity Index Legatum Institute 

  

16 Open Data Catalog 

  

The Millennium Challenge Corporation 

17 International Civil Service Effectiveness 

Index  

Oxford University, Blavatnik School of Government, 

and The Institute for Government. 
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 وضع دولة الكويت
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 وفق معدل دخل الفرد

تنتمي دولة الكويت، وبقية دول الخليج 
العربي، الى مجموعة الدول ذات الدخل 

المرتفع حسب تصنيف البنك الدولي وهي التي 
دوالر  12,236يزيد فيها معدل دخل الفرد عن 

 (2018حسب السنة المالية )

 

 تصنيف دولةالكويت

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 

 وفق التوزيع الجغرافي
تنتمي دولة الكويت الى مجموعة دول 

الشرق االوسط وشمال افريقيا حسب تصنيف 
 البنك الدولي 

*دولة 20والتي تضم   
 

السودان والصومالوجنوب اضيفت مالطا وايران بينما لم تدخل مورينانيا وجزر القمر والسودان *   
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 2018التغير في وضع دولة الكويت في تقرير 

 الترتيب

 (دولة 190)

  

 مقياس القرب من األداء األفضل

(100) 

تقرير  2018تقرير 

2017   

 2018تقرير  الفرق

  

تقرير 

2017   

 (معدل)

  

معدل  الفرق

 (مينا)

96 102 +6   61.23 59.71 +1.52 56.72 
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 سلسلة زمنية 

تغير وضع الكويت 
الى  2010من تقرير 

وفق مقياس  2018
القرب من االداء 

 االفضل
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 التغير وفق المكونات
 الترتيب 

 (دولة 190)
 المكون 

 الحدودالتجارة عبر  154

 

النشاط )بدء األعمال  149

 (التجاري

 الحصول على االئتمان 133

 استخراج تراخيص البناء 129

 تسوية حاالت اإلعسار 110

 الحصول على الكهرباء 97

حماية حقوق المستثمرين  81

 األقلية

 أنفاذ العقود 73

 تسجيل الملكية 70

 دفع الضرائب 6

 الترتيب الكلي 96

القرب من األداء األفضل 
(100) 

 المكون 

2017 2018 

35.00 35.00 
 الحصول على االئتمان•

 

 تسوية حاالت اإلعسار• 39.44 39.58

 التجارة عبر الحدود• 54.24 54.24

 حماية حقوق المستثمرين األقلية• 55.00 55.00

 إنفاذ العقود• 59.58 59.58

 استخراج تراخيص البناء• 62.20 61.92

 تسجيل الملكية• 67.55 62.94

 الحصول على الكهرباء• 69.60 69.56

 (النشاط التجاري)بدء األعمال • 77.21 66.77

 دفع الضرائب• 92.48 92.48

 االداء الكلي 61.23 59.71
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 سلسلة زمنية

تغير مكون بدء 
النشاط التجاري في 
الكويت من تقرير 

 2018الى  2004
بمقياس القرب من 

 االداء االفضل
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 تراجع 3منهاتحسين  10اجراء  12سجل اإلصالحات       

 بدء األعمال 
 (النشاط التجاري)

استخراج  التجارة عبر الحدود تسجيل الملكية
 تراخيص البناء

الحصول على 
 االئتمان

حماية حقوق 
المستثمرين 

 األقلية
 

تسوية 
حاالت 
 اإلعسار

جعلت الكويت بدء : تحسين
األعمال أكثر سهولة بتأسيس 

نافذة واحدة وتسهيل 
استخدامات األون الين في 

 األعمال
بسبب إدخال نظام : تراجع
ضاعف مدة " أونالين"حجز 

 .تأسيس األعمال
إذ جعلت الكويت بدء  تحسين

تأسيس الشركة )المشروع 
(  ذات المسئولية المحدودة
أكثر سهولة بتخفيض الحد 

 .األدنى لرأس المال
بسبب قرار رفع رسوم  تراجع

 .استصدار التراخيص
بسبب رفع قيمة الحد  تراجع

األدنى لرأس المال المشروط 
 .لتأسيس شركة

جعلت : تحسين
الكويت تسجيل 
الملكية اكثر 
سهولة باختصار 
عدد األيام 
المطلوبة 

لتسجيل الملكية  
بزيادة شفافية 

اإلجراءات 
اإلدارية الخاصة 

 .باألراضي

إدخال الربط : تحسين
اإللكتروني بين 
اإلدارة العامة 

للجمارك والجهات 
المعنية أدى إلى 

سهولة اإلجراءات في 
عمليات االستيراد 

 .والتصدير
بسبب  تحسين

اإلجراءات اإلدارية 
للتخليص الجمركي 
وتدريب الكوادر 

الوطنية مما ساهم 
في تقليص المدة 
التي تستغرقها 

إجراءات  التخليص 
 .الجمركي

بسبب  تحسين
تسريع عملية 
استخراج 

تراخيص البناء 
بتطبيق نظام 
آلي للموافقات 
من الجهات 
المسئولة عن 

تراخيص 
المنافع 
 .العامة
 

بسبب  تحسين
توسيع نطاق 
تغطية سجل 
المعلومات 
االئتمانية 
بإضافة 
قطاع 

التجزئة 
لقاعدة 
البيانات 
 .المتوافرة

 

بسبب  تحسين
السماح 
ألقلية 

المساهمين 
بطلب إجراء 
تدقيق مما 
يزيد من 

درجة حماية 
حقوق 

 المستثمرين

 تحسين
بسبب 
مباشرة 
دراسة 
مشروع 
قانون 
اإلعسار 
 المالي
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 وسلسلة زمنية 2018االداء 
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 ...  وفق وضع الكويت من االحسن

 المكون  (100)القرب من األداء األفضل 

2018 

 دفع الضرائب• 92.48

 (النشاط التجاري)بدء األعمال • 77.21

 الحصول على الكهرباء• 69.60

 تسجيل الملكية• 67.55

 استخراج تراخيص البناء• 62.20

 إنفاذ العقود• 59.58

 حماية حقوق المستثمرين األقلية• 55.00

 التجارة عبر الحدود• 54.24

 تسوية حاالت اإلعسار• 39.44

 الحصول على االئتمان• 35.00

 االداء الكلي 61.23
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 ...  وفق وضع الكويت من االحسن
مقارنة مع الدول 
المتقدمة أعضاء 
منظمة التعاون 

االقتصادي 
 (اوسيد)والتنمية

مقارنة مع 
 االقليمي المعدل

دول الشرق االوسط 
وشمال 

 (مينا)افريقيا

 الكويت 
القرب من 

األداء األفضل 
(100) 

 المكون  الوصف

2018 2018 2018 

 دفع الضرائب• فوق المعدل• 92.48 74.31 83.07

 (النشاط التجاري)بدء األعمال • تحت المعدل• 77.21 82.05 91.35

84.44 67.21 69.60 

 مينا وتحت معدل اوسيد فوق معدل•

 الحصول على الكهرباء•

 تسجيل الملكية• 67.55 60.91 76.81

 استخراج تراخيص البناء• 62.20 59.84 75.14

 إنفاذ العقود• 59.58 54.21 66.76

 حماية حقوق المستثمرين األقلية• 55.00 47.92 63.93

 التجارة عبر الحدود• تحت المعدل• 54.24 58.07 93.92

76.21 30.45 39.44  
 مينا وتحت معدل اوسيد فوق معدل•

 

 تسوية حاالت اإلعسار•

 الحصول على االئتمان• 35.00 32.25 63.03

77.46 56.72 61.23 
 مينا وتحت معدل اوسيد فوق معدل

 
 االداء الكلي

فوق 
المعدل 
 اإلقليمي
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  تطبيق الكويت دولة تعتزم•
 المضافة القيمة ضريبة نظام

 مجلس دول مع باالتفاق
 .الخليجي التعاون

  حاليا المحتسبة الضريبة•
 التأمينات مؤسسة دفعات تغطي

 صاحب يدفعها التي االجتماعية
 الدفعات تدخل ال) العمل

  العاملين من المستقطعة
  (االجتماعي بالضمان المسجلين

 .اإلجمالي الراتب من

 

  

 

 مكون دفع الضرائب –الكويت 

دفع 

 الضرائب

  

 عدد

  الدفعات

 (بالسنة)

هونج كونج  12 12

 (الصين)

3 

 عدد) الوقت

 الساعات

 (سنويا

 55 لوكسمبورج 98 98

 معدل

 الضريبة

 واالقتطاعات

 اإللزامية

عدة دول  13.0% 13.0%

(32) 

18.47% 

 مؤشر

 في التعامل

 ما مرحلة

 تقديم بعد

 اإلقرار

   الضريبي

(0-100)   

 %99.38 استوينا ال ينطبق

 %( 1)والمساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي %( 2.5)تقاس في الكويت مساهمة التأمينات االجتماعية والزكاة   *

 الترتيب
 دولة 190

مقياس القرب من 
 االداء االفضل

100 

6 92.48 

 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء الدولة 2018 2017



 28 صفحة

 مكون دفع الضرائب -سلسلة زمنية 

 
 المكون 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 دفع الضرائب

  

 االفضلالقرب من االداء   - -  92.48

 (100) 

 عدد الدفعات بالسنة - - 12

 عدد الساعات بالسنة - - 98

 األرباحضريبة  - - 0

 

معدل الضريبة  - - 10.7 12.4 12.4 12.8 13.0 13.0 13.0

 واالقتطاعات اإللزامية

مؤشر التعامل في مرحلة      ال ينطبق

ما بعد تقديم اإلقرار 

 (  100-0)الضريبي  



 29 صفحة

 :أفضل الممارسات
  اإللكترونية التطبيقات إلى التحول•

 .(الين أون)

  لرأس األدنى الحد شرط وجود عدم يفضل•
 .المال

 .لألعمال واحدة نافذة تأسيس•

 .موحدة نماذج اعتماد•

 .شفافيةب نشرهاو و الرسوم تحديد•

 الجريدة في النشر اشتراط عدم•
 .اتأسيسه يتم التي للشركة الرسمية

 

 (النشاط التجاري)مكون بدء األعمال  -الكويت 

 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء الدولة 2018 2017

بدء 

األعمال 

النشاط )

 (  التجاري

  

 1 نيوزيلندا 9 12   اإلجراءات عدد

   األيام عدد

 

 0.5 نيوزيلندا 38 61

   الكلفة

 دخل معدل من %)

   (الفرد

2.8  % 

  

المملكة  1.7%

 المتحدة

0 

 لرأس األدنى الحد

 المال

 دخل معدل من%)

   (الفرد

 عدة دول  8.5% 10.2%

(113 ) 

0 

 الترتيب
 دولة 190

مقياس القرب من 
 االداء االفضل

100 

149 77.21 



 30 صفحة

 (النشاط التجاري)مكون بدء األعمال  -سلسلة زمنية 

 
 المكون 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 (النشاط التجاري)بدء األعمال 
    

االداء االفضل القرب من  63.30 63.24 64.19 66.32 66.38 67.55 69.00 67.49 70.42 71.38 70.02 70.42 74.51 66.77 77.21
(100) 

 

 عدد اإلجراءات 13 12 9

 عدد األيام 35 32 32 32 31 31 61 38

من معدل دخل % الكلفة  1.6 2.4 2.2 1.6 1.6 1.3 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 2.0 2.3 2.8 1.7

 الفرد

الحد األدنى لرأس المال  148.5 148.5 133.8 100.8 99.9 81.7 59.2 82.7 71.8 56.7 77.9 74.0 8.2 10.2 8.5

 كنسبة من معدل دخل الفرد



 31 صفحة

 مثال



 32 صفحة

 مثال



 33 صفحة

 :افضل الممارسات  

 طريق عن االنقطاع ومدة حاالت قياس•
 SAIDI & SAIFI مؤشري

 حاالت لمراقبة تلقائية أنظمة وضع•
 .الخدمة وإعادة االنقطاع

  والوصول الرسوم شفافية تعزيز•
 .اليها

 .للشكاوي مباشر خط وجود•

  المولدة الجهة على رقابية هيئة وجود•
 انقطاع لتجنب رادعة غرامات ووضع

 .الكهربائي التيار

  

 

 مكون الحصول على الكهرباء  –الكويت 

الحصول 

على 

 الكهرباء

  

 اإلجراءات عدد

 

7 

  

دولة اإلمارات  7

العربية 

 المتحدة

2 

دولة اإلمارات  85 85 األيام عدد

العربية 

 المتحدة

10 

 من%) الكلفة

 دخل معدل

 (الفرد

 0 اليابان 64.2% 77.3%

 استمرارية مؤشر

 التيار

 الكهربائي

 وشفافية

   (8-0) التعرفة

 8 (28)عدة دول  6 6

 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء الدولة 2018 2017

 الترتيب
 دولة 190

مقياس القرب من 
 االداء االفضل

100 

97 69.60 



 34 صفحة

 مكون الحصول على الكهرباء  -سلسلة زمنية 

 الحصول على الكهرباء

  
 االفضلالقرب من االداء  - - - - - - 67.81 67.72 67.78 67.83 67.82 66.50 69.61 69.56 69.60

 (100) 

 

 عدد اإلجراءات - - - - - - 7

 عدد األيام - - - - - - 85

من معدل دخل % الكلفة  - - - - - - 61.9 85.4 69.9 57.9 59.5 56.4 62.3 77.3 64.2

 الفرد

مؤشر استمرارية              - - - - - 5 6 6 6

التيار الكهربائي 

 وشفافية التعرفة 

(0-8) 

 المكون 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 35 صفحة

 مثال



 36 صفحة

 :الممارساتأفضل 

رقمية موحدة وشفافة ومتاحة قاعدة بيانات •
 .للجميع

 .استخدام نظام المعلومات الجغرافية•

وجود اطار قانوني ينظم امتالك  واستخدام •
 .الدولةاألراضي المملوكة 

احصائيات حول عدد النزاعات الخاصة •
 .باألراضي في المحكمة االبتدائية

لتقديم الشكاوي في حال منفصل نظام وجود •
حدوث مشكلة مع الجهة المعنية بتسجيل 

 .المنقولةاألصول غير 

رهن او الدين على العقار تسجيل ال•
 .وإمكانية اطالع طرف ثالث عليها

 

 

 مكون تسجيل الملكية  –الكويت 

 تسجيل

 الملكية

  

 1 (4)عدة دول  9 9 اإلجراءات عدد

 1 (3)عدة دول  35 70 األيام عدد

 من%) الكلفة

 (العقار قيمة

 0 (5)عدة دول  0.5% 0.5%

 جودة مؤشر

  األراضي إدارة

(0 - 30)   

 29 سنغافورة 17.0 16.5

 الترتيب
 دولة 190

مقياس القرب من 
 االداء االفضل

100 

70 67.55 

 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء الدولة 2018 2017



 37 صفحة

 مكون تسجيل الملكية  -سلسلة زمنية 

 المكون 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 تسجيل الملكية

  
القرب من  - 64.27 64.29 67.55 67.55 67.58 67.62 67.74 68.78 68.80 68.79 62.96 62.95 62.94 67.55

  االفضلاالداء 

(100) 

 عدد اإلجراءات - 9

 عدد األيام - 77 77 57 57 57 57 56 50 50 50 70 70 70 35

  

الكلفة كنسبة  - 0.6 0.5

من قيمة 

 العقار

مؤشر جودة  - - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 17.0

إدارة األراضي 

(0-30) 

  



 38 صفحة

 مثال



 39 صفحة

 :أفضل الممارسات
  البناء الخطاء تامين بوليصة على الحصول•

Decennial Insurance . 

 لكل المطلوبة التفتيش اجراءات تحديد•
 .المراحل

 .المهنية المواصفات متطلبات تحديد•

 .الين أون الكتروني نظام استخدام•

 .واحدة نافذة وجود•

 .ملزمة زمنية مواعيد وجود•

 .المعلومات وفيرت في الشفافية•

 .المنافع تراخيص فصل•

 

 مكون استخراج تراخيص البناء  -الكويت 

استخراج 

تراخيص 

 البناء

  

 اإلجراءات عدد

 

 7 الدنمارك 23   23

جمهورية  236 236 األيام عدد

 كوريا

27.5 

   الكلفة

 قيمة من%)

 (المخزن

1.3  % 

  

 0.10 (5)عدة دول  1.1%

 التحكم مؤشر

 جودة  في

    البناء

( 0 – 15) 

 15 (3)عدة دول  13 13

 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء الدولة 2018 2017

 الترتيب
 دولة 190

مقياس القرب من 
 االداء االفضل

100 

129 62.20 



 40 صفحة

 مكون استخراج تراخيص البناء –سلسلة زمنية 

 المكون 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 استخراج تراخيص البناء

  

القرب من االداء  - - 53.69 54.60 54.56 55.07 55.70 55.04 55.35 55.77 55.72 62.37 62.25 61.92 62.20

 (100)  االفضل

 عدد اإلجراءات - - 23

 عدد األيام - - 220 236

من % الكلفة      2.2 1.7 1.7 1.4 1.0 1.4 1.2 1.0 1.0 0.9 1.0 1.3 1.1

 قيمة المخزن

مؤشر التحكم في              - - - - - 13

جودة البناء 

(0-15) 



 41 صفحة

 مثال



 42 صفحة

 مثال



 43 صفحة

 :الممارساتافضل 
 التحكيم حاالت مع للتعامل موحد قانون وجود•

 .المحاكم تنفذها التحكيم ونتائج التجاري،

 إجراءات إتمام كيفية يعالج موحد قانون تبني•
  .والصلح الوساطة

 للمطالبات  ومسار متخصصة تجارية محكمة وجود•
 .الصغيرة

 لتقديمو التقاضي إلجراءات الكتروني نظام وجود•
 .الرسوم ودفع اإلجراءات ومتابعة شكوىال

 الخاص للقطاع  متاحة بدائل أو خيارات وجود•
 غير من)اليها للجوء بالقانون عليها منصوص

 .(المالية الحوافز

مواعيد زمنية لإلجراءات التي تتم في نشر  •
 .المحكمة على األقل لثالث فعاليات

 .وآليةتخصيص القضايا للقضاة بصورة  عشوائية •

 .والنشر االلكترونيالتعميم توفير •

 

 مكون إنفاذ العقود –الكويت 

 الترتيب
 دولة 190

مقياس القرب من 
 االداء االفضل

100 

73 59.58 

 إنفاذ

 العقود

  

 األيام عدد

 

 164 سنغافورة 566 566

 قيمة من%) الكلفة

 (المطالبة

 

 9 إيسلندا 18.6 18.6

 جودة مؤشر

 اإلجراءات

   (18-0) القضائية

 15.5 أستراليا 6.5 6.5

 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء الدولة 2018 2017



 44 صفحة

 مكون إنفاذ العقود -سلسلة زمنية 

 

 المكون 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 العقود انفاذ

  

  االداء من القرب 52.28 61.43 59.58

 (100)  االفضل

 عدد األيام 566

من قيمة % الكلفة  14.3 18.6

 المطالبة

مؤشر جودة  - - - - - - - - - - - - 6.5

اإلجراءات القضائية 

(0-18) 



 45 صفحة

 :أفضل الممارسات

  تضمن واضحة قانونية نصوص وضع•
 .األقلية المساهمين حقوق حماية

  أصول من %51 بيع حق تقييد مثال•
 الحصول اإلدارة مجلس بالزام الشركة

  العمومية الجمعية موافقة على
 أن يجب ال م م ذ الشركة في وخاصة
 أغراض وفق التأسيس عقد يحكمه

 .واضح قانوني نص بل الشركة

  نص ايجاد م م ذ الشركة حال في مثال•
  إلى تصل ملكية أصحاب يمكن قانوني

  أجندة على بند وضع يقترحوا أن 5%
 .االجتماع

 وحصة والسعر الصفقة عن اإلفصاح•
 .للطرفين الملكية

 

 

 مكون حماية حقوق المستثمرين األقلية –الكويت 

حماية حقوق 

المستثمرين 

 األقلية 

  

 مدى مؤشر

 مالءمة

 البيئة

 القانونية

 تضارب لمنع

   المصالح

(0 – 10) 

 9.3 نيوزيلندا 5.7 5.7

 مدى مؤشر

  األخذ

 بالحوكمة

 لمصلحة

   المساهمين

(0 – 10) 

 9 كازاخستان 5.3 5.3

 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء الدولة 2018 2017

 الترتيب
 دولة 190

مقياس القرب من 
 االداء االفضل

100 

81 55.00 



 46 صفحة

 المستثمرين األقليةحماية حقوق مكون  -سلسلة زمنية

 
 المكون 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 حماية حقوق المستثمرين االقلية

  
القرب من االداء  - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55

 (100)  االفضل

 

5.7 

  

 مالءمة مدى مؤشر - - - - - - - - - -

 القانونية البيئة

 المصالح تضارب لمنع

(0 – 10) 
5.3 

  

 األخذ مدى مؤشر - - - - - - - - - -

 لمصلحة بالحوكمة

   (10 – 0) المساهمين

  

  



 47 صفحة

 :أفضل الممارسات
الجهات اإللكترونية وربط تطبيق األنظمة •

 المعنية الكترونيا

 .عدد المستندات المطلوبةتقليص  •

التفتيش والفحص ونظم تحسين أساليب •
يدعى نظم الفحص العشوائي بما بنظام 

 Risk basedتقييم المخاطرة إلى المستندة 
inspections. 

تطوير تطبيق نظام النافذة الواحدة •
البنية التحتية الكفؤة للجمارك 

 .والموانئ

أجزاء من العمليات واإلجراءات تخصيص •
 .الخاصالجمركية للقطاع 

 مكون التجارة عبر الحدود –الكويت 
 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء االسم 2018 2017

التجارة 

 عبر 

 الحدود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (بالساعات):للتصدير الزمنية المدة

   المطلوبة الوثائق إلنجاز

 

 1 (25)عدة دول  72 72

 الحدودية بالمعابر لاللتزام

 

 0 (17)عدة دول  96 96

 (أمريكي دوالر):التصدير كلفة

 المطلوبة الوثائق إلنجاز

  

 0 (19)عدة دول  191 191

 الحدودية بالمعابر لاللتزام

 

 0 (19)عدة دول  602 602

 (بالساعات):لالستيراد الزمنية المدة
 المطلوبة الوثائق إلنجاز

  

 1 (30)عدة دول  96 96

 الحدودية بالمعابر لاللتزام

 

 0 (21)عدة دول  89 89

 (أمريكي دوالر):االستيراد كلفة

 332   المطلوبة الوثائق إلنجاز

 

 0 (30)عدة دول  332

 0 (27)عدة دول  491 491 الحدودية بالمعابر لاللتزام

 الترتيب
 دولة 190

مقياس القرب من 
 االداء االفضل

100 

154 54.24 



 48 صفحة

 مكون التجارة عبر الحدود -سلسلة زمنية 
 المكون 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 التجارة عبر الحدود

  
القرب من  - - 60.68 63.17 64.72 63.84 66.26 64.31 65.61 67.37 68.03 52.57 52.57 54.24 54.24

  االفضلاالداء 

(100) 

 (:ساعات)المدة الزمنية للتصدير 

 الوثائق إلنجاز - - - - - - - - - - - 72

   المطلوبة

 بالمعابر لاللتزام - - - - - - - - - - - 98

 الحدودية

 (:دوالر)كلفة التصدير 

 الوثائق إلنجاز - - - - - - - - - - - 191

   المطلوبة

 بالمعابر لاللتزام - - - - - - - - - - - 602

 الحدودية

 :(ساعات) لالستيراد الزمنية المدة
 الوثائق إلنجاز - - - - - - - - - - - 124 124 96 96

   المطلوبة

 بالمعابر لاللتزام - - - - - - - - - - - 89

 الحدودية

 :(دوالر) االستراد كلفة
 الوثائق إلنجاز - - - - - - - - - - - 332

   المطلوبة

 بالمعابر لاللتزام - - - - - - - - - - - 491

 الحدودية



 49 صفحة

 :الممارساتافضل 
 للشركة التنظيم إعادة تشجع إجراءات وضع•

 .لإلعسار المعرضة

 المعرضة الشركة عمل  استمرارية تسهيل•
 .السوق في بقائها احتماالت ودعم لإلعسار

 .لإلجراءات محددة زمنية مواعيد إدخال•

 .العملية في الدائنين مساهمة تشجيع•

  إجراءات مباشرة في  المتبعة القواعد توضيح•
 .اإلعسار

 في الشركة تمويل مع تتعامل نصوص إيجاد•
 .الالحقة المرحلة

 إجراءات في ملينالعا اإلداريين مهنة تنظيم•
 .اإلعسار حاالت

 مكون تسوية حاالت اإلعسار –الكويت 
 الترتيب

 دولة 190
مقياس القرب من 

 االداء االفضل
100 

110 39.44 
تسوية حاالت 

 اإلعسار

 الفترة

  الزمنية

 (سنوات)

 

 0.4 إيرلندا 4.2 4.2

 من %) الكلفة

 (األصول قيمة

 

 1.0 النرويج 10% 10%

  االسترجاع معدل

 (للدوالر سنت)

 

 93.1 النرويج 32.6 32.9

 متانة مؤشر

 الخاص االطار

   باإلعسار

(0-16) 

عدة دول  7.0 7.0

(6) 

15.0 

 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء االسم 2018 2017



 50 صفحة

 مكون تسوية حاالت االعسار –سلسلة زمنية 

 االعسار حاالت تسوية

  

 االداء من القرب 33.07 33.84 33.55 30.24 29.44 30.22 30.22 33.19 38.41 34.14 39.09 39.15 39.08 39.58 39.44

 (100) االفضل

المدة الزمنية  4.2

لتصفية النشاط 

 (سنوات)

تكلفة إغالق النشاط  10%

من قيمة ) % 

 (العقار

 معدل االسترجاع  30.7 31.4 31.2 28.1 27.4 28.1 28.1 30.8 35.7 31.7 32.0 32.1 32.0 32.9 32.6

 (سنت  لكل دوالر)

مؤشر متانة االطار   - - - - - - - - - - - - 7

 الخاص باإلعسار 

(0-16) 



 51 صفحة

 :تالممارساافضل 
 .الدائن وضع عناالئتمانية المعلومات كافة توفير •

   .الدائنين جدارة تصنيفل credit scoring بنظام العمل•

 .للقروض األدنى الحد تخفيض أو إزالة•

 للبنوك الين أون االئتمانية المعلومات قاعدة استخدام تسهيل•
 .المالية والمؤسسات

 .به الخاصة البيانات إلى الدخول من المقترض للمدين لسماحا•

  كونها حيث من االئتمان بيانات إلعداد األساسية بالمبادئ األخذ•
  تدارو ،كافية لمدة بها ويحتفظ بانتظام وتجمع حديثةو دقيقة

 .وفعالية شفافيةب

 التعامل وإجراءات تغطية مجاالت يحكم متخصص قانون إيجاد يفضل•
  ويحمي (specialized credit reporting law) االئتمانية المعلومات مع

 المعلومات مصادر ويبيبن (consumer protection law) المقترضين حقوق
 الحصول وإمكانية مرة وكم عليها االطالع يستطيع ومن ونوعيتها

  حال في االجراءو والرسوم االئتماني التقرير من نسخة على
 .الخطأ

 

 مكون الحصول على االئتمان –الكويت 
 الدولة األفضل أداء التقرير البيان المكون

 األداء الدولة 2018 2017

الحصول على  

 االئتمان

مؤشر قوة 

الحقوق 

القانونية 

(0-12  ) 

عدة دول  1 1

(4) 

12 

مؤشر عمق 

تغطية 

المعلومات 

 االئتمانية  

(0-8) 

عدة دول  6 6

(34) 

8 

تغطية سجل 

االئتمان 

 (حكومي)
من )% 

السكان 

 (البالغين

عدة دول  15.0 14.5

(3) 

100 

تغطية مكتب 

االئتمان 

 (قطاع خاص)

من  %) 
السكان  

 (البالغين

عدة دول  31.0 31.0

(23) 

100 

 الترتيب
 دولة 190

مقياس القرب من 
 االداء االفضل

100 

133 35.00 



 52 صفحة

 مكون الحصول على االئتمان -سلسلة زمنية 

 المكون 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 الحصول على االئتمان

  
القرب من االداء  - 37.5 37.5 37.5 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 35 35 35 35 35

 (100)  االفضل

 

تغطية سجل االئتمان  - 10.9 15.3 14.5 15.0

من ( )% حكومي)

 (السكان البالغين

تغطية مكتب االئتمان  - 16.6 16.1 16.1 14.5 31.2 30.4 29.6 29.0 31.0 29.0 32.0 34.2 31.0 31.0

من  %(  )قطاع خاص)

 (السكان  البالغين

مؤشر قوة الحقوق  - - - - - - - - - - 1

 (12-0)القانونية 

مؤشر عمق تغطية  - - - - - - - - - - 6

 المعلومات االئتمانية 

(0 - 8) 

  



 شكرا ً


