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عىل  جديد  تقرير  هو   "2014 مرص  يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  "تقرير 
األعامل.  أنشطة  تقارير مامرسة  املحيل، وهو حلقة من سلسلة  املستوى 
يقيس التقرير اللوائح التجارية ومدى إنفاذها عرب أربعة مؤرشات يف 15 
(أسيوط)،  وأسيوط  (اإلسكندرية)،  اإلسكندرية  مرصية:  ومحافظة  مدينة 
وأسوان (أسوان)، والقاهرة (القاهرة)، ودمياط (دمياط)، والفيوم (الفيوم)، 
والجيزة (الجيزة )، واإلسامعيلية (اإلسامعيلية)، والخارجة (الوادي الجديد)، 
(سوهاج)،  وسوهاج  (بورسعيد)،  وبورسعيد  (الدقهلية)،  واملنصورة 
ويُقاس  (الرشقية)،  والزقازيق  (الغربية)،  وطنطا  (السويس)،  والسويس 
(اإلسكندرية)،  اإلسكندرية  موانئ:  خمسة  يف  الحدود  عرب  التجارة  مؤرش 
ودمياط (دمياط)، ورشق بورسعيد (بورسعيد)، وغرب بورسعيد (بورسعيد)، 
والسخنة (السويس). تم اختيار املواقع بالتعاون مع الهيئة العامة لالستثامر 
املحلية.  للتنمية  الدولة  ووزارة  االستثامر  لوزارة  التابعة  الحرة  واملناطق 
االقتصادات  من   188 بعدد  وكذا  البعض،  ببعضها  املدن  مقارنة  وميكن 

األخرى يف جميع أنحاء العامل. 

يف  الواردة  املؤرشات  عىل  األخرى  االقتصادات  مع  املقارنات  تستند 
باملرشوعات  الخاصة  اللوائح  فهم  األعامل 2014:  أنشطة  "تقرير مامرسة 
التقارير  من  سلسلة  يف  عرش  الحادي  التقرير  وهو  واملتوسطة"،  الصغرية 
املؤرشات  الدولية.  التمويل  ومؤسسة  الدويل  البنك  عن  الصادرة  السنوية 
قابلة  أيضاً  هي   "2014 مرص  يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  "تقرير  يف 
تم  التي  االقتصادات  من  اقتصاداً   55 من  مدينة   355 مع  للمقارنة 
اإلدارية  التقسيامت  مستوى  عىل   - أخرى  دراسات  يف  كمقياس  اتخاذها 
عىل: متاحة  والتقارير  البيانات  جميع  األعامل.  أنشطة  تتعلق مبامرسة   - 

 www.doingbusiness.org/subnational 

النشاط  تنظم  التي  اللوائح  يف  األعامل"  أنشطة  مامرسة  "تقرير  يبحث 
التجاري. وفيام يتعلق بتقرير مامرسة أنشطة األعامل يف مرص، فإنه يركز 
مؤرشات  قياس خمس  خالل  من  املرشوع،  حياة  من  مراحل  عىل خمس 
تراخيص  واستخراج  التجاري،  النشاط  بدء  وهي:  املدن،  مستوى  عىل 
البناء، وتسجيل العقارات، والتجارة عرب الحدود، وإنفاذ العقود. تم اختيار 
املحلية.  املامرسة  أو  االختصاص  مجاالت  تقع ضمن  ألنها  املؤرشات  هذه 
وتستخدم املؤرشات لتحليل النتائج االقتصادية وتحديد ما هي اإلصالحات 
"تقرير مامرسة  الواردة يف  البيانات  وملاذا.  وأين  إيجايب  أثر  لها  كان  التي 

أنشطة األعامل يف مرص 2014" سارية اعتباراً من األول من يونيو 2013. 

هذا املرشوع هو نتاج التعاون بني مجموعة املؤرشات العاملية-- إقتصاديات  
التنمية وإدارة الخدمات االستشارية ملناخ االستثامر (دول الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا) التابعة ملؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدويل. 
وتم إنتاجه مبساعدة الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة التابعة لوزارة 

االستثامر ووزارة الدولة للتنمية املحلية. 
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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  يعادل 36%  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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ملحوظة: ميثل مرص وبلدان أخرى كربى املدن التجارية بها، وتستند تصنيفات تلك املدن إىل تقرير مامرسة أنشطة األعامل 2014: فهم اللوائح الخاصة باملرشوعات الصغرية واملتوسطة الحجم.

املصدر: قاعدة بيانات تقرير مامرسة أنشطة األعامل.
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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  إىل %,3222  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

تقرير مامرسة أنشطة األعامل يف مرص 2014 4



 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 %,31 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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لوائح  وجود  املزدهر  الخاص  للقطاع  املهم  من 
تجارية سليمة، ومن املهم للتنمية الشاملة وجود 
النامي، يأيت  قطاع خاص مزدهر. ويف بلدان العامل 
القطاع الخاص كأكرب مشغل للعاملة حيث يوفر ما 
يقدر بنسبة 90% من الوظائف1. وبناًء عليه، فإن 
واملؤسسات ذات  املناسبة  التجارية  اللوائح  وجود 

الصلة ميثل جانباً أساسياً الزدهار االقتصاد2. 

أنشطة  مامرسة  تقرير  إصدار  تم  العام،  هذا 
األول  التقرير  إصدار  وقبل  الحادي عرش.  األعامل 
عام 2003، كان عدد أنظمة قياس اللوائح التجارية 
القابلة  األنظمة  عدد  هو  منها  األقل  وكان  قليالً 
متت  التي  الجهود  أسهمت  وقد  عاملياً.  للمقارنة 
دعم  يف  املايض  القرن  وتسعينيات  مثانينيات  يف 
البيانات.  بني  املقارنة  من  متكن  التي  التصورات 
وركزت هذه االستقصاءات املتخصصة أو التجارية 
األعامل  مامرسة  بيئة  من  واسعة  جوانب  عىل 
األعامل  خربات  تتناول  كانت  ما  وغالباً  التجارية 
يف  تفتقر  االستقصاءات  هذه  وكانت  التجارية. 
الدولية  واملقارنة  التخصصية  إىل  األحيان  أغلب 
اللتني يوفرهام تقرير مامرسة أنشطة األعامل عرب 
الرتكيز عىل معامالت وقوانني ومؤسسات محددة 
متاماً وليس عىل أسئلة عامة قامئة عىل التصورات 

بشأن بيئة األعامل التجارية. 

اللوائح  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يقيس 
عىل  املرشوع  ويركز  املحلية.  للرشكات  التجارية 
تعمل  التي  الحجم  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات 
إىل  وباالستناد  بلد.  أي  يف  تجارية  مدينة  أكرب  يف 
تقرير مامرسة  يعرض  املعيارية،  الحاالت  دراسات 
التي تطبق  أنشطة األعامل مؤرشات كمية للوائح 
حياتها  دورة  مراحل  مختلف  يف  الرشكات  عىل 
وتقارن نتائج كل بلد بنتائج 188 بلداً أخرى وعىل 

فرتة زمنية ممتدة. 

القواعد محل  القانونية، مثل  القواعد  ميكن قياس 
بطريقة  األعامل،  أنشطة  مامرسة  تقرير  تركيز 

السياسات.  إلصالح  مبارش  بشكل  وقابلة  موحدة 
هذه  القياس  أنظمة  تعكس  ال  قد  ذلك،  ومع 
البيانات  أن  حيث  للرشكات  الواقعية  الخربات 
مستوى  عىل  االستقصاءات  عرب  تُجمع  التي 
أفضل.  بشكل  الفعلية  الخربات  تقيس  الرشكات 
البيانات  كانت  السنوات،  مرور  ومع  وبالتايل، 
االقتصادية  األبحاث  من  عليها  الحصول  تم  التي 
اختيار  وراء  املحرك  هي  الرشكات  مستوى  وعىل 
مؤرشات تقرير مامرسة أنشطة األعامل، خصوصاً 
استقصاءات  الحصول عليها من  تم  التي  البيانات 
البنك الدويل املعنية مبؤسسات األعامل. توفر هذه 
العقبات  عىل  الضوء  تلقي  بيانات  االستقصاءات 
الرئيسية التي تواجه النشاط التجاري حسبام يفيد 
ومن  بلداً.   120 من  أكرث  يف  املرشوعات  أصحاب 
كعوامل  االستقصاءات  حددتها  التي  العوامل  بني 
هامة لألنشطة التجارية هو الحصول عىل التمويل 
مؤرشات  بناء  عىل  بعث  الذي  األمر   – والكهرباء 
تقرير مامرسة أنشطة األعامل بشأن الحصول عىل 

االئتامن والحصول عىل الكهرباء. 

أنشطة  مامرسة  تقرير  مؤرشات  بناء  استفاد  كام 
من  ُجمعت  التي  النظرية  الرؤى  من  األعامل 
ورقة  أحدها  كان  الواسعة.  البحثية  املؤلفات 
بحثية قدمت لتقرير التنمية يف العامل الصادر عن 
املؤسسات  بناء  بعنوان:   2002 عام  الدويل  البنك 
من أجل األسواق، والتي بنت مؤرشاً يقيس كفاءة 
الوثيقة  هذه  أسهمت  وقد  القضائية3.  األنظمة 
يف  البحثية  للمؤلفات  جديد  مصدر  إيجاد  يف 
املساعدة  الوثائق  وتأيت  القانون واالقتصاد.  مجايل 
من مجموعات  كل مجموعة  منهجية  تطور  التي 
مؤرشات تقرير مامرسة أنشطة األعامل كجزء من 
الوثائق  هذه  رسخت  وقد  البحثي4.  املصدر  هذا 
تقرير  يقيسها  التي  واللوائح  القواعد  أهمية  من 
مامرسة أنشطة األعامل وعالقتها بعدد من النتائج 
التجاري  التبادل  أحجام  أمثلتها  ومن  االقتصادية، 
يف  السوق  ورسملة  املبارش  األجنبي  واالستثامر 



مشكلة قامئة يف اإلطار التنظيمي حيث يلقي الضوء 
عىل اللوائح املحددة أو اإلجراءات التنظيمية التي قد 
تسهم يف اإلصالح التنظيمي. كام أن أنظمة القياس 
الكمية التي يطبقها تقرير مامرسة أنشطة األعامل 
أبحاث  إلجراء  الفرصة  تتيح  التجارية  اللوائح  عىل 
بشأن كيفية تأثري لوائح محددة عىل سلوك الرشكات 

والنتائج االقتصادية.

غطى أول تقرير يف سلسلة تقارير مامرسة أنشطة 
األعامل 5 موضوعات و133 بلداً، أما تقرير العام 

الخاص من  املالية ونسبة االئتامن  أسواق األوراق 
إجاميل الناتج املحيل.

تخضع القواعد واللوائح للسيطرة املبارشة لصانعي 
تغيري  السياسات  يعتزم صانعو  السياسات. وعندما 
التجارية  الرشكات  تعمل  التي  الحوافز  مجموعة 
تحت مظلتها، فإنهم غالباً ما يبدأون بتغيري القواعد 
واللوائح التي يكون لها تأثري عىل سلوك الرشكات. 
فإنه  األعامل،  أنشطة  مامرسة  لتقرير  وبالنسبة 
عىل  التعرف  مجرد  من  أبعد  هو  ما  إىل  يذهب 

 :  1-2

ميتد تقرير مامرسة أنشطة األعامل عىل املستوى املحيل يف تحليله ملدى أوسع من مجرد قياس أكرب مدينة تجارية يف 
البلد املعني كام هي الحال بالنسبة  لتقرير مامرسة أنشطة األعامل، حيث يتناول االختالفات يف اللوائح أو يف تنفيذ 

القوانني الوطنية عرب مواقع داخل البلد (كام يف الهند) أو املنطقة (كام يف جنوب رشق أوروبا). وتُنفذ املرشوعات بناًء 
عىل طلب الحكومات.

يوفر تقرير مامرسة أنشطة األعامل عىل املستوى املحيل بيانات مجزأة بشأن اللوائح التجارية يف مواقع ال يتوفر عنها 
معلومات أو مواقع تكون البيانات الوطنية املتاحة عنها غري كافية لتقييم البيئة التنظيمية بشكل كامل. ومع ذلك، 

فالتقرير هو أكرث من مجرد عملية لتجميع البيانات. وقد أثبت تقرير مامرسة أنشطة األعامل عىل مستوى املدن أنه 
باعث قوي عىل اإلصالح التنظيمي حيث:

عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية، األمر الذي يؤدي إىل تبني الجهات املحلية للتقرير وبناء القدرات.

مقارنة نتائجها محلياً وعاملياً. ميكن للمقارنات بني املواقع التي تقع داخل نفس البلد وبالتايل تتشارك نفس اإلطار 
القانوين والتنظيمي، أن تكشف بعض الحقائق منها: أن املسئولني املحليني يجدون صعوبة يف تفسري السبب وراء 

أن مامرسة األعامل التجارية يف دائرتهم أصعب منها يف دائرة مجاورة.

يساعد ذلك صانعي السياسات عىل التعرف عىل مدى إمكانية تحقيق أداء تنظيمي أفضل بكثري مام يعكسه 
التقدير الذي يُحقق يف تقرير مامرسة أنشطة األعامل العاملي. وهذا يدفع مناقشات اإلصالح التنظيمي عىل 

مختلف مستويات الحكومة، األمر الذي مينح الحكومات والجهات املحلية فرص التعلم من بعضها البعض.

للقياس يقع تحت سلطة الحكومات. إضافًة إىل ذلك، تقدم التقارير توصيات بشأن السياسات وأمثلة للمامرسات 
الجيدة التي يسهل تكرارها بسبب مشاركة التقاليد القانونية واملؤسسات.

منذ عام 2005، غطت التقارير عىل مستوى املدن 355 مدينة يف 55 بلداً منها الربازيل والصني والهند وكينيا واملغرب 
وباكستان والفلبني(أ). ويف عام 2013، تم االنتهاء من الدراسات عىل املستوى املحيل يف كولومبيا وإيطاليا كام صدر 

تقرير يغطي مجموعة واحدة من البيانات ملدينة هرجيسا (أرض الصومال). ويجرى حالياً إعداد دراسات يف 31 والية 
ويف املنطقة الفيدرالية يف املكسيك، وكذا يف 36 والية ويف منطقة العاصمة االتحادية يف نيجرييا. إضافًة إىل ذلك، تم نرش 

تقريرين إقليميني هذا العام:

التي تضم أفغانستان وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وجمهورية الكونغو الدميقراطية 
وساحل العاج وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وليبرييا وبابوا غينيا الجديدة وسرياليون وجزر سليامن وجنوب 

السودان وتيمور الرشقية وتوجو(ب). مجموعة 7g+ هي عبارة عن آلية عاملية مملوكة لبلدان تتوىل توجيهها، 
وقد صممت هذه اآللية يف إبريل 2010 لرصد التحديات الفريدة التي تواجهها الدول الهشة واإلبالغ عن تلك 

التحديات ولفت االنتباه إليها.

(1) التقارير عىل املستوى املحيل متاحة عىل موقع تقرير مامرسة أنشطة األعامل عىل الرابط
  http://www.doingbusiness.org/subnational.

.+7g (2) ال يقوم تقرير مامرسة أنشطة األعامل بتجميع بيانات للصومال رغم أنها أحدى أعضاء مجموعة

يشتمل  بلداً.  و189  موضوعاً   11 فيغطي  الحايل 
مامرسة  سهولة  أساس  عىل  اإلجاميل  التصنيف 
لألداء  األعىل  الحد  من  واالقرتاب  األعامل  أنشطة 
التي يتبعها تقرير  عىل 10 موضوعات5. املنهجية 
مامرسة أنشطة األعامل تجعل من املمكن تحديث 
املؤرشات بطريقة غري مكلفة نسبياً وقابلة للتكرار.

وقد استفاد املرشوع من التعليقات التي وردت من 
الحكومات واألوساط األكادميية واملامرسني واملراجعني 
املستقلني – وكان آخرهم الهيئة املستقلة التي عينها 
الهيئة  أوردت  وقد  الدويل.  البنك  مجموعة  رئيس 
مؤخراً توصيات بشأن إجراء تغيريات هامة عىل تقرير 
هذا العام، والتي سيتم إدراجها يف الطبعات القادمة. 
وصوالً إىل هذا الهدف، سيتم نقل الرقابة التشغيلية 
للمرشوع إىل نائب الرئيس لشئون اقتصاديات التنمية 
يف مجموعة البنك الدويل، وذلك لتعزيز أوجه التعاون 
بني تقرير مامرسة أنشطة األعامل والتقارير الرئيسية 
التي تعدها مجموعة البنك الدويل. وال يزال الهدف 
موضوعي  أساس  توفري  يف:  يتمثل  للتقرير  األسايس 
األعامل  ألنشطة  التنظيمية  البيئة  طبيعة  لفهم 

التجارية والعمل عىل تحسينها.

 2014
تقرير مامرسة أنشطة األعامل يف مرص 2014 هو 
عىل  األعامل  أنشطة  ملامرسة  تقرير  عن  عبارة 
النحو،  هذا  وعىل   .(1-2 (مربع  املحيل  املستوى 
التنظيمية  للبيئة  أبعاد هامة  التقرير عدة  يتناول 
مدينة   15 يف  املحلية  الرشكات  عىل  يطبق  حيث 
و5 موانئ يف مرص. يقيس التقرير خمس مؤرشات 
من مؤرشات تقرير مامرسة أنشطة األعامل وهي: 
البناء  تراخيص  واستخراج  التجاري  النشاط  بدء 
عرب  والتجارة  العقود  وإنفاذ  العقارات  وتسجيل 

الحدود (جدول 1-2).

حول  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يدور  ال 
القضاء عىل دور الدولة من تنمية القطاع الخاص. 
أنشطة  مامرسة  تقرير  يعرتف  النقيض،  عىل  بل 
القطاع  تنمية  يف  أسايس  دور  للدولة  أن  األعامل 
مامرسة  لتقرير  األسايس  املنطلق  يقوم  الخاص. 
أنشطة األعامل عىل أن النشاط االقتصادي يتطلب 
وتبني  تثبت  قواعد  تتضمن  جيدة،  قواعد  توافر 
حقوق امللكية وتحد من تكلفة تسوية املنازعات 
االقتصادية  بالتفاعالت  التنبؤ  إمكانية  من  وتزيد 
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القانونية  بالحامية  املتعاقدين  الرشكاء  وتزود 
األساسية ضد أي تعسف أو سوء استغالل. والهدف 
بالكفاءة  تتسم  بحيث  مصممة  لوائح  إتاحة  هو 
من  لكل  متاحة  تكون  وأن  التطبيق  يف  والبساطة 

يستخدمها.

تقرير  مؤرشات  بعض  متنح  األساس،  هذا  وعىل 
مامرسة أنشطة األعامل تقديراً أعىل للتنظيم األفضل 
واألكرث تطوراً عىل غرار ما تقوم به مؤرشات حامية 
املستثمرين (غري مدرجة يف تقرير مامرسة أنشطة 
اإلفصاح  متطلبات  مع   (2014 مرص  يف  األعامل 
األكرث رصامة فيام يتعلق مبعامالت األطراف ذوي 
العالقة، يف حني متنح مؤرشات أخرى، مثل مؤرشات 
استخراج تراخيص البناء، تلقائياً تقديراً أقل للبلدان 
التي ليس لديها لوائح يف الجانب محل القياس أو 
"غري  بلدان  (وتعترب  تطبقها  ال  لكنها  لوائح  لديها 
مطبقة عملياً")، وذلك كعقاب لها عىل عدم وجود 
التنظيم املناسب. ومع ذلك، متنح مؤرشات أخرى 
اللوائح  تنفيذ  طرق  تبسيط  لصالح  أعىل  تقديراً 
به  تقوم  ما  غرار  عىل  للرشكات  أقل  بتكاليف 
مؤرشات بدء النشاط التجاري، عىل سبيل املثال، يف 
الالزمة  الشكلية  باإلجراءات  الرشكات  التزام  حالة 
أو  الواحد  الشباك  نظام  التجاري يف  النشاط  لبدء 
ويف  امللفات.  لتقديم  واحدة  إلكرتونية  بوابة  عرب 
الختام، تعرتف بعض املؤرشات بالبلدان التي تطبق 
ملعالجة  كوسيلة  للتنظيم  املخاطر  عىل  قامئاً  نهجاً 
املخاوف البيئية واالجتامعية، أي عن طريق فرض 
متطلبات تنظيمية أكرب عىل األنشطة التي تشكل 
أعىل للسكان ومتطلبات تنظيمية أقل عىل  خطراً 

األنشطة التي تنطوي عىل مخاطر أقل.

بعض  حصول  سبب  يرجع  بلداً،   30 تصنيف  بني 
البلدان عىل أعىل تقدير من حيث سهولة مامرسة 
أنشطة األعامل – وهو عدد كبري يضم كندا والدمنارك 
وأملانيا واليابان وجمهورية كوريا ونيوزيلندا والرنويج 
والسويد – إىل أن الحكومة لديها تقليد بأن يكون 
الطرق  من  عدد  عرب  االقتصاد  يف  بارز  حضور  لها 
منها وضع قواعد لتنظيم جوانب مختلفة من نشاط 
القطاع الخاص. ومع ذلك، تظهر جميع هذه البلدان 
ليس فقط عىل مؤرشات تقرير مامرسة  أداًء جيداً 
أنشطة األعامل فحسب وإمنا يف مجموعات البيانات 
الدولية األخرى التي تتناول القدرة التنافسية أيضاً. 
ضمن  األفضل  األداء  ذات  البلدان  فإن  وبالتايل، 
تصنيفات تقرير مامرسة أنشطة األعامل ليست هي 
التي تفتقر إىل التنظيم وإمنا هي تلك التي نجحت 
حكوماتها يف وضع قواعد تسهل التفاعالت يف السوق 
يدور  وأخرياً،  الخاص.  القطاع  لتطور  إعاقة  بدون 
تقرير مامرسة أنشطة األعامل حول اللوائح الذكية 
التي ميكن ألي دولة تعمل بشكل جيد أن توفرها 

(شكل 1-2).

األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  مرشوع  يستخدم 
نوعني من البيانات يف بناء املؤرشات. يُستمد النوع 
بلد.  واللوائح يف كل  القوانني  األول من مطالعات 
ويقوم فريق إعداد تقرير مامرسة أنشطة األعامل، 
بالتعاون مع املشاركني من الخرباء املحليني، بدراسة 
قانون الرشكات للتعرف عىل أمور منها، عىل سبيل 
دراسة  وكذا  الرشكات،  تأسيس  متطلبات  املثال، 
القانون املدين للتعرف عىل عدد اإلجراءات الالزمة 
لتسوية منازعات البيع التجاري عن طريق املحاكم 
املحررات  بدقة  الفريق  يفحص  كام  املحلية. 
القانونية للبيانات األساسية األخرى التي تستخدم 
قانوين  بُعد  منها  لعدد  يكون  والتي  املؤرشات،  يف 
البيانات  أرباع  ثالثة  نحو  فإن  الواقع،  ويف  كبري. 
املستخدمة يف تقرير مامرسة أنشطة األعامل هي 
مقابل  يف  منها  التحقق  ويسهل  النوع  هذا  من 
املحليني  الخرباء  من  املشاركون  ويلعب  القانون. 
دوراً حيوياً يف تأييد فهم وتفسري فريق إعداد تقرير 

مامرسة أنشطة األعامل للقواعد والقوانني.

يعمل النوع الثاين من البيانات عىل توضيح مدى 
هذه  تقيس  التنظيمية.  العمليات  وتكلفة  تعقيد 
الهدف  تحقيق  يف  الكفاءة  مستوى  املؤرشات 
الالزمة الستخراج  اإلجراءات  عدد  مثل  التنظيمي، 
عملية  تستغرقه  الذي  الوقت  أو  البناء  ترخيص 
هذه  يف  تجاري.  ملرشوع  االعتبارية  الصفة  منح 
التكاليف  املجموعة من املؤرشات، تقيد تقديرات 
ينطبق  حيثام  الرسمية  الرسوم  جداول  واقع  من 
األحيان  أغلب  الوقت يف  تقديرات  ذلك. وتشتمل 

عىل عنرص تقدير املشاركني الذين يتولون يف املعتاد 
املعامالت  تنفيذ  أو  الصلة  ذات  اللوائح  تنظيم 
تُجزَّأ عملية  الوقت،  الصلة6. ولبناء مؤرشات  ذات 
خطوات  إىل  التجاري  النشاط  بدء  مثل  تنظيمية 
عىل  (لالطالع  واضح  بشكل  محددة  وإجراءات 
املناقشة  إىل  الرجوع   يرجى  التفاصيل،  من  مزيد 
مؤرش  بناء  ويف  الفصل).  هذا  يف  املنهجية  بشأن 
بدء النشاط التجاري، يبني تقرير مامرسة أنشطة 
األعامل عىل العمل الرائد الذي قام به هريناندو دى 
سوتو يف تطبيق منهج الوقت والحركة يف مثانينيات 
سبيل  تعرتض  التي  العقبات  إلظهار  املايض  القرن 

إقامة مصنع للمالبس عىل أطراف مدينة ليام7.

فريق  يقوم  الثاين،  النوع  هذا  بيانات  إعداد  ويف 
إعداد تقرير مامرسة أنشطة األعامل بعدة جوالت 
الخرباء عن طريق  من  املشاركني  مع  التفاعل  من 
املكاملات الجامعية واملراسالت املكتوبة والزيارات 
التي يقوم بها الفريق إىل حني حدوث تقارب بشأن 
النوع األول،  لبيانات  بالنسبة  أما  النهائية.  اإلجابة 
فنظراً ألنها تستند إىل القانون، فإن رضورة إحداث 
للدقة  الخرباء ضامناً  من  أكرب  عينة  وتوفر  تقارب 

تكون أقل.

يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  بيانات  تتقيد 
مرص 2014 بقيود أساسية يتعني عىل من يستخدم 

هذه البيانات وضعها يف االعتبار.

يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  مؤرشات  تعاين 
مرص 2014 من محدودية النطاق، خصوصاً أن:

 2014
التي  عرش  اإلحدى  املؤرشات  جميع  يقيس  ال 
األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يتضمنها 
العاملي، حيث يغطي التقرير 5 جوانب فقط 
يكون  والتي  التجارية  األعامل  تنظيم  من 
الجوانب  أو  املحلية  الحكومات  إما  مصدرها 
التي يوجد اختالفات محلية فيام بينها – وهي 
تراخيص  واستخراج  التجاري  النشاط  بدء 
البناء وتسجيل العقارات والتجارة عرب الحدود 

وإنفاذ العقود (جدول 1-2).

 2014
والسياسات  العوامل  سلسلة  كل  يقيس  ال 
واملؤسسات التي تؤثر عىل جودة بيئة األعامل 
الوطنية.  التنافسية  قدرتها  عىل  أو  البالد  يف 
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اإلجراءات والوقت والتكلفة ومتطلبات الحد األدىن من رأس املال بدء النشاط التجاري

اإلجراءات، والوقت، والتكلفة استخراج تراخيص البناء

اإلجراءات، والوقت، والتكلفة تسجيل العقارات

إجراءات ووقت وتكلفة تسوية منازعة تجارية إنفاذ العقود

اإلجراءات، والوقت، والتكلفة التجار عرب الحدود

جوانب  املثال،  سبيل  عىل  يتناول،  ال  فالتقرير 
األمن أو انتشار الرشوة والفساد أو حجم السوق 
إذا  ما  ذلك  يف  (مبا  الكيل  االقتصاد  استقرار  أو 
العامة  املالية  أوضاعها  تدير  الحكومة  كانت 
النظام  حالة  أو  عدمه)  من  مستدامة  بطريقة 
املايل أو حالة سوق تأجري أو إعادة بيع العقارات 

أو مستوى تدريب ومهارات القوى العاملة.

أنشطة األعامل يف مرص  تقرير مامرسة  ضمن 
2014، فإن محدودية الرتكيز متعمدة. فمؤرش 
ال  املثال،  سبيل  عىل  التجاري،  النشاط  بدء 
بالترشيع  املتعلقة  الجوانب  جميع  يغطي 
الذي  الترشيع  عىل  فقط  يركز  ألنه  التجاري 
ينظم تسجيل نوع واحد من الرشكات الصغرية 
واملتوسطة الحجم. وبالتايل، فإن تقرير مامرسة 
أنشطة األعامل يتيح عرب هذه املؤرشات نظرة 
ضيقة ملجموعة تحديات البنية األساسية التي 

تواجهها الرشكات، خصوصاً يف العامل النامي.

الئحة  أو  محدد  قانون  ومزايا  تكاليف  جميع 
تقيس  ال  فاملؤرشات  ككل.  للمجتمع  محددة 
مزايا الربامج االجتامعية واالقتصادية التي مُتول 
قياس  ويتيح  الرضيبية.  اإليرادات  طريق  عن 
املعطيات  أحد  التجارية  واللوائح  القوانني 
يرتبط  الذي  التنظيمي  العبء  بشأن  للنقاش 
تختلف  قد  التي  التنظيمية  األهداف  بتحقيق 
من بلد إىل آخر، وبالتايل يوفر تقرير مامرسة 

أنشطة األعامل نقطة انطالق لهذه املناقشة.

مؤرشات  تراعيها  التي  الرئيسية  االعتبارات  من 
تقرير مامرسة أنشطة األعامل هو رضورة ضامن 
إمكانية مقارنة البيانات عرب مجموعة من البلدان 
املؤرشات  بناء  يتم  وبالتايل،  العامل.  مستوى  عىل 
ذات  معيارية  حاالت  سيناريوهات  أساس  عىل 
افرتاضات محددة. ويدرك تقرير مامرسة أنشطة 
سيناريوهات  عىل  املفروضة  القيود  األعامل 
يف  ذلك،  ومع  واالفرتاضات.  املعيارية  الحاالت 
حني تأيت تلك االفرتاضات عىل حساب العمومية، 
إجراء  عىل  القدرة  ضامن  عىل  أيضاً  تساعد  فهي 
يف  نرى  أن  الشائع  من  السبب،  ولهذا  املقارنات. 
النوع  هذا  من  افرتاضات  االقتصادية  املؤرشات 
فاإلحصاءات  تغطيتها.  إطار  تحديد  أجل  من 
ما  غالباً  املثال،  سبيل  عىل  بالتضخم،  املتعلقة 
تعتمد عىل أسعار مجموعة من سلع املستهلكني 
أن  حيث  الحرضية  املناطق  من  قليل  عدد  يف 
املستوى  عىل  لألسعار  متثيلية  بيانات  تجميع 

الوطني مبعدل تكرار عال سيتطلب تكلفة باهظة 
تقرير  موضوعات  تتضمن  البلدان.  من  الكثري  يف 
ولذلك  معقدة  جوانب  األعامل  أنشطة  مامرسة 
بعناية.  املعيارية  الحاالت  تحديد  الرضوري  من 
عىل سبيل املثال، عادًة ما يضم سيناريو الحاالت 
ما  أو  محدودة  مسئولية  ذات  رشكة  املعيارية 
يعادلها قانوناً. فاالعتبارات التي تراعى يف تحديد 
األول هو  الشق  من شقني:  تتألف  االفرتاض  هذا 
املسئولية  ذات  الخاص  القطاع  رشكات  تكون  أن 
املحدودة هي، حسبام تفيد التجارب، أكرث أشكال 
مالك  أكرث من  لها  التي  التجارية  األعامل  رشكات 
العامل،  مستوى  البلدان عىل  من  الكثري  يف  شيوعاً 
تركيز  االختيار  هذا  يعكس  أن  هو  الثاين  والشق 
تقرير مامرسة أنشطة األعامل عىل زيادة الفرص 
يحبذ  حيث  التجارية:  األعامل  مشاريع  أمام 
األعامل  مرشوعات  يف  االنخراط  املستثمرون 
عىل  قارصة  املحتملة  الخسائر  تكون  عندما 

مشاركتهم يف رأس املال.

تفرتض مؤرشات تقرير مامرسة أنشطة األعامل أن 
السارية  باللوائح  دراية  عىل  املرشوعات  أصحاب 
العملية، قد  الناحية  بها. لكن من  يلتزمون  وأنهم 
ال يكون أصحاب املرشوعات عىل دراية باملتطلبات 
ورمبا  بها،  االلتزام  بكيفية  أو  بها  الوفاء  يلزم  التي 
قد  أو  ملعرفتها  سعيهم  يف  طويالً  وقتاً  ميضون 
عدة  عرب  بالكلية  بها  االلتزام  تفادي  يتعمدون 
طرق منها عىل سبيل املثال عدم تسجيل أسامئهم 
يكون  وعندما  االجتامعي.  التأمني  عىل  للحصول 
التنظيم مرهقاً بدرجة كبرية، تتجه مستويات عدم 
الرسمية نحو االرتفاع8. مبقارنة الرشكات يف القطاع 
غري الرسمي بنظرياتها يف القطاع الرسمي، نجد أن 
الرشكات يف القطاع غري الرسمي تنمو مبعدل أبطأ، 
وأنها تعاين من صعوبة شديدة يف إمكانية الحصول 
أقل من العاملة  عىل االئتامن، وأنها توظف عدداً 
التي  الحامية  مظلة  خارج  العاملون  ويظل هؤالء 
فإنه يف  إىل ذلك،  باإلضافة  العمل9.  قانون  يوفرها 
الرسمي  القطاع غري  الرشكات يف  تقوم  األغلب، ال 

بدفع الرضائب.

مجموعة  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يقيس 
واحدة من العوامل التي تساعد عىل تفسري سبب 
السياسات  لصانعي  وتتيح  الرسمية،  عدم  ظهور 
التنظيمي  اإلصالح  مجاالت  عن  متبرصة  رؤى 
من  أشمل  لبيئة  األعمق  الفهم  يتطلب  املحتملة. 
أنشطة األعامل ورؤية أوسع للتحديات التي تواجه 
السياسات، يتطلب الجمع بني الرؤى املتبرصة التي 
والبيانات  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يطرحها 
استقصاءات  مثل  أخرى  مصادر  من  تُستقى  التي 

البنك الدويل املعنية مبؤسسات األعامل10.

ما هو سبب تركيز تقرير مامرسة أنشطة األعامل 
الصغرية  للمرشوعات  التنظيمية  البيئة  عىل 
املحركات  الرشكات هي  هذه  الحجم؟  واملتوسطة 
العمل،  فرص  وإيجاد  والنمو  للمنافسة  األساسية 
اآلخر،  الجانب  وعىل  النامية.  البلدان  يف  سيام  ال 
يسهم القطاع غري الرسمي بحوايل 65% من الناتج 
يف هذه البلدان، ويرجع منو القطاع غري الرسمي يف 
املفرط.  والتنظيم  البريوقراطية  إىل  األحيان  أغلب 
إىل  الرشكات  تفتقر  الرسمي،  غري  القطاع  ويف 
الحصول عىل الفرص وأشكال الحامية التي يتيحها 
القانون. حتى الرشكات العاملة يف القطاع الرسمي 
الحامية  وأشكال  الفرص  هذه  عىل  تحصل  ال  قد 

بنفس القدر.

محدودة،  واملنافسة  مرهقاً  التنظيم  يكون  عندما 
العالقات  عىل  أكرب  بدرجة  سيتوقف  النجاح  فإن 
التنظيم  اتسم  كلام  املقابل،  ويف  الشخصية. 
بالشفافية والكفاءة وبساطة التطبيق، سيصبح من 
يتنافسوا  أن  املرشوعات  بالنسبة ألصحاب  األسهل 
يف  ويتوسعوا  يبتكروا  وأن  املساواة  قدم  عىل 
تقرير مامرسة  يثمن  املنظور،  أعاملهم. ومن هذا 
عنرصاً  بوصفها  الرشيدة  القواعد  األعامل  أنشطة 
النمو  فرص  إتاحة  إن  االجتامعي.  لإلدماج  أساسياً 
النظر  بغض   - الجميع  مشاركة  إمكانية  وضامن 
تسمح  بيئة  توفري  يتطلب   - الدخل  مستوى  عن 
للمنضمني الجدد، ممن لديهم دافع وأفكار جيدة، 
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بالبدء يف مامرسة نشاط تجاري وتساعد الرشكات 
الجيدة عىل االستثامر والنمو، ومن ثم إيجاد املزيد 

من فرص العمل.

كأداة  األعامل“  أنشطة  مامرسة  ”تقرير  يعمل 
ما  وإذا  املحلية؛  للرشكات  التنظيمية  للبيئة  قياس 
مامرسة  ”تقرير  فإن  الطبي،  القياس  استخدمنا 
يف  الكوليسرتول  باختبار  أشبه  األعامل“  أنشطة 
الدم، فاختبار الكوليسرتول ال يخربنا بكل يشء عن 
إجراء فحص  قياسه يف مقابل  لكن يسهل  صحتنا، 
ويحذرنا  هامة  مبعلومات  ميدنا  واالختبار  شامل، 
وباملثل،  سلوكنا.  ضبط  إىل  حاجة  يف  نكن  عندما 
فإن ”تقرير مامرسة أنشطة األعامل“ ال يخربنا بكل 
ما نحتاج ملعرفته حول البيئة التنظيمية للرشكات 
يتم  التي  الجوانب  تغطي  مؤرشاته  لكن  املحلية؛ 
التنظيمية  البيئة  قياس  من  أكرث  بسهولة  قياسها 
موضع  حول  هامة  معلومات  وتقدم  بأكملها، 

التغيري املطلوب. 

أنشطة  مامرسة  ”تقرير  كان  إذا  ما  الختبار 
األعامل“ مبثابة أداة تعكس بيئة األعامل التجارية 
مُيكن  املنافسة،  القدرة عىل  ومدى  نطاقاً  األوسع 
النظر إىل العالقات املتبادلة بني تصنيفات ”تقرير 
املقاييس  من  وغريها  األعامل“  أنشطة  مامرسة 
إىل  شبهاً  املقاييس  أقرب  الرئيسية.  االقتصادية 
ما  حيث  من  األعامل“  أنشطة  مامرسة  ”تقرير 
بشأن  املؤرشات  مجموعة  هو  التقرير  يقيسه 
”منظمة  وضعتها  والتي  املنتجات  أسواق  تنظيم 
هذه  تصميم  يتم  والتنمية“.  االقتصادي  التعاون 
البيئة  قيام  مدى  تقييم  يف  للمساعدة  املؤرشات 
وهي  تقييدها؛  أو  املنافسة  بتعزيز  التنظيمية 
األسعار،  عىل  الرقابة  ملدى  مقاييس  تشمل 
ونظام منح الرتاخيص والتصاريح، ودرجة تبسيط 
والعوائق  اإلدارية  واألعباء  واإلجراءات،  القواعد 
اإلجراءات  انتشار  ومدى  والتنظيمية،  القانونية 
التمييزية، ودرجة سيطرة الحكومة عىل املشاريع 
للبلدان  بالنسبة   - املؤرشات  هذه  التجارية11. 
مع  املؤرشات،  تغطيتها  التي  وثالثني  التسعة 
ناشئة ضخمة  أسواق  منها  بلدان  بأن عدة  العلم 
”تقرير  تصنيفات  مع  تبادلياً  ارتباطاً  ترتبط   -
هنا  التبادلية  (العالقة  األعامل“  أنشطة  مامرسة 

هي 0.53). 

تصنيفات  بني   (0.83) كبرية  تبادلية  عالقة  هناك 
والتصنيفات  األعامل“  أنشطة  مامرسة  ”تقرير 
باملنتدى  الخاص  العاملية“  التنافسية  ”مؤرش  عىل 
االقتصادي العاملي، وهو مقياس أوسع نطاقاً، يتناول 
وجوانب  الكيل،  االقتصاد  استقرار  مثل  عوامل 
املؤسسات  سالمة  ومدى  البرشي،  املال  رأس 
التجارية  األعامل  مجتمع  تطور  ومستوى  العامة، 
(شكل 2-2)12. بالنسبة للعديد من هذه العوامل، 

تم  بيانات  العاملية“  التنافسية  ”مؤرش  يستخدم 
جمعها من ِقبل منظامت أخرى، وبالنسبة لعوامل 
أخرى فإن املؤرش يستخدم بيانات أولية يتم جمعها 
مجتمع  تصورات  عن  استبيانات  إجراء  خالل  من 
األعامل التجارية لبيئة األعامل التجارية13. الخربات 
سبيل  عىل   - التجارية  اللوائح  بشأن  عنها  املبلغ 
املثال تلك التي يتناولها «مؤرش التنافسية العاملية» 
- غالباً ما تختلف داخل البلدان (أي عرب املشاركني 
يف نفس البلد) أكرث بكثري مام تختلف عرب البلدان، 
األمر الذي يشري إىل أن رشكات مختلفة تواجه نفس 

البيئة التنظيمية بطرق مختلفة جدا14ً. 

”
 “

مرص  يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  ”تقرير  يقدم 
2014“ - من خالل تناول األبعاد الرئيسية للقواعد 
التنظيمية - فرصًة غنيًة لعقد مقارنات بني مختلف 
البلدان. ومثل هذه املامرسة القياسية تكون حتامً 
غري مكتملة، متاماً مثلام أن بيانات ”تقرير مامرسة 
أنشطة األعامل“ محدودة يف نطاقها؛ وهي مامرسة 
مفيدة عندما تساعد يف تكوين حكم وليس عندما 

تحل محله. 

إن استعراض التصنيفات الواردة يف ”تقرير مامرسة 
قد  مؤثرة  عوامل  أي  عن  مبعزل  األعامل“  أنشطة 
بعض  تحتل  فقد  متوقعة؛  غري  نتائج  عن  يفصح 
بعض  يف  متوقع  غري  بشكل  عالياً  تصنيفاً  املدن 
الجوانب، وبعض املدن األخرى ممن كانت تتمتع 
بنمو رسيع أو جذب لحجم كبري من االستثامرات 
أقل  تبدو  غريها  مدن  من  أقل  تصنيفاً  تحتل  قد 
بالتوجهات  املعنية  للحكومات  بالنسبة  حيوية. 
التنظيمية  البيئة  تحسني  كيفية  فإن  اإلصالحية، 

لهذا  املطلق  باملعنى  املحلية،  املشاريع  ألصحاب 
التحسني، هو ما يعنيها أكرث من تصنيفها االقتصادي 
فإنها  املدن،  تطور  ومع  األخرى.  بالبلدان  مقارنًة 
متيل إىل تبسيط اللوائح القامئة والتخلص من تلك 
التي عفا عليها الزمن. إن واحدة من الحقائق التي 
توصل إليها ”تقرير مامرسة أنشطة األعامل“ هي 
الدوام  عىل  تقوم  واملتنامية  الحيوية  البلدان  أن 
بإصالح وتحديث لوائحها التجارية وكذا تنفيذ تلك 
الفقرية ال  البلدان  العديد من  أن  اللوائح، يف حني 
تزال متارس أنشطتها وفقاً للقواعد التنظيمية التي 

يرجع تاريخها إىل أواخر القرن التاسع عرش. 

”
“

لصانعي  األعامل“  أنشطة  مامرسة  ”تقرير  يوفر 
السياسات أداة قياسية مفيدة يف تنشيط املناقشات 
عن  الكشف  خالل  من  وذلك  السياسات،  حول 
الجيدة  املامرسات  وتحديد  املحتملة  التحديات 
والدروس املستفادة. وعىل الرغم من أن املؤرشات 
تركز عىل جانب محدد، فإن النقاش األويل يف بلد 
تلك  إليها  تشري  التي  النتائج  حول  البلدان  من 
أعمق  نقاش  إىل  الحال  بطبيعة  يتحول  املؤرشات 
الجوانب  وحول  لالقتصاد  بالنسبة  أهميتها  حول 
التي تتطلب إصالحاً يف اللوائح التجارية، مبا يف ذلك 
الجوانب التي هي أبعد بكثري من تلك التي يقيسها  

”تقرير مامرسة أنشطة األعامل“. 

مامرسة  ”تقرير  يف  الواردة  املؤرشات  من  العديد 
أنشطة األعامل“ ميكن اعتبارها ”قابلة للتطبيق“. 
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سيطرة  لديها  الحكومات  املثال،  سبيل  فعىل 
املال  رأس  ملتطلبات  األدىن  الحد  عىل  مبارشة 
تستثمر  أن  وميكنها  الجديدة،  للرشكات  بالنسبة 
لزيادة  والعقارات  الرشكات  تسجيل  مكاتب  يف 
أن  ميكنها  وكذا  العامة،  الهيئات  هذه  كفاءة 
التأخر يف  تُجري إصالحات قضائية لتقصري فرتات 
قابل  املؤرشات  هذه  من  والعديد  العقود.  تنفيذ 
الحكومة؛  من  مختلفة  مستويات  يف  للتطبيق 
يتم  البناء  قوانني  أن  حني  يف  املثال،  سبيل  فعىل 
تكون  ما  غالباً  الوطني،  املستوى  عىل  وضعها 
عن  املسئولة  هي  لألحياء  التابعة  البناء  هيئات 
اعتامداً  اإلنفاذ.  تتوىل  التي  وهي  املحيل  التنفيذ 
املجاالت  بعض  يف  لألداء  ميكن  االقتصاد،  عىل 
األعامل“  أنشطة  مامرسة  ”تقرير  يقيسها  التي 
للقوانني  املحلية  الحكومة  بتنفيذ  يتأثر  أن 
الخاصة  املحلية  اللوائح  الوطنية - وطريقة وضع 
التجارية،  الرتاخيص  منح  مثل  مجاالت  يف   - بها 
لكن  البناء.  تراخيص  وإصدار  املحلية،  والرضائب 
األعامل“  أنشطة  مامرسة  ”تقرير  مؤرشات  بعض 
يُدرج  التي  والتكاليف  اإلجراءات والوقت  تتناول 
فيها املشاركون من القطاع الخاص، مثل املحامني 
وكالء  أو  املعامريني  املهندسني  أو  املوثقني  أو 
عىل  بسيط،  تأثري  للحكومات  يكون  قد  الشحن. 
املدى القصري، عىل مقدار األتعاب التي تتقاضاها 
تلك املهن، وذلك عىل الرغم من أن الكثري ميكن 
املهنية  الرتخيص  نظم  تعزيز  خالل  من  تحقيقه 
فالحكومات  للمنافسة؛  املانعة  املامرسات  ومنع 
ألماكن  الجغرايف  املوقع  عىل  سيطرة  أي  متلك  ال 
عىل  سلباً  يؤثر  أن  ميكن  عامل  وهو  املهن،  تلك 

التجارية.  الرشكات 

أنشطة  مامرسة  ”تقرير  مؤرشات  أن  حني  يف 
بالرضورة  يعني  فهذا ال  للتطبيق،  قابلة  األعامل“ 
معني،  سياق  يف  بالتطبيق“  ”جدير  جميعها  أن 
عنرص  هي  التجارية  اللوائح  يف  فاإلصالحات 
القدرة  تحسني  إىل  تهدف  إسرتاتيجية  من  واحد 
االقتصادي  للنمو  متني  أساس  وإرساء  التنافسية 
الهامة  األهداف  من  العديد  وهناك  املستدام. 
األخرى التي يتعني السعي إليها، عىل سبيل املثال 
الكايف  واالهتامم  العامة،  للاملية  الفعالة  اإلدارة 
التقنيات  أحدث  واعتامد  والتدريب،  بالتعليم 
الخدمات  وجودة  االقتصادية  اإلنتاجية  لتعزيز 
الهواء  بجودة  مناسب  اهتامم  وإيالء  العامة، 
عىل  يتعني  الناس.  صحة  عىل  للحفاظ  واملاء 
األولويات  مجموعة  هي  ما  تقرر  أن  الحكومات 
التي  االحتياجات  أفضل مع  تتناسب بشكل  التي 
أن  ينبغي عليها  الحكومات  بأن  فالقول  تواجهها. 
القواعد  من  مناسبة  مجموعة  وضع  عىل  تعمل 
ذلك،  يتجسد  (حسبام  الخاص  القطاع  ألنشطة 
مامرسة  ”تقرير  مؤرشات  يف  املثال،  سبيل  عىل 

بذلك  القيام  بأن  يوحي  ال  األعامل“)  أنشطة 
الوجيهة  األهداف  حساب  عىل  يأيت  أن  ينبغي 

األخرى الخاصة بالسياسات. 

يف  الواردة  اإلصالحات  أن  عىل  دليل  أي  يوجد  ال 
”تقرير مامرسة أنشطة األعامل“ تزاحم اإلصالحات 
السياسة  يف  املثال  سبيل  عىل  أخرى،  مجاالت  يف 
تدرك  الواقع،  ففي  والتعليم.  الصحة  يف  أو  املالية 
القدرة  تحسني  أن  متزايد  بشكل  الحكومات 
القطاع  ألنشطة  أفضل  مناخ  وخلق  التنافسية 
النطاق،  واسعة  إجراءات  اتخاذ  يتطلب  الخاص 
األمر الذي يستلزم دراسة العوامل والسياسات التي 
تتناولها  التي  تلك  بكثري من  أبعد  ما هو  متتد إىل 

مؤرشات ”تقرير مامرسة أنشطة األعامل“. 

الجهات  مع  العمل  من  سنوات  عدة  مدى  عىل 
يسبق  مل  البلدان،  من  كبري  عدد  يف  الحكومية 
حالة  رأى  أن  األعامل  أنشطة  مامرسة  لفريق 
العقود  إنفاذ  أمام  الشديد  العائق  فيها  يكون 
من  املضطربة  الوترية  هو   – املثال  سبيل  عىل   –
اإلصالحات يف مجاالت أخرى من السياسات. عىل 
العكس، يبدو أن النقيض هو الحال، حيث تدرك 
اإلصالح  أوجه  بني  العامة  العالقة  الحكومات 
عىل  عالوة  املتعددة.  املجاالت  يف  املختلفة 
مؤرشات  تقيسها  التي  املجاالت  أن  حيث  ذلك، 
العديد  تشمل  األعامل“  أنشطة  مامرسة  ”تقرير 
من الدوائر الحكومية - مبا يف ذلك عادًة وزارات 
والطاقة،  واملالية  والصناعة  والتجارة  العدل 
والحكومات املحلية، وهذا بعض منها عىل سبيل 
باإلصالحات  الخاصة  اإلدارية  فاألعباء   - املثال 

التنظيمية موزعة بشكل أكرث عدالة. 

تعزيز  عىل  أيضاً  ساعد  قد  آخر  عامل  هناك 
”تقرير  بيانات  يف  السياسات  صانعي  مصلحة 
مامرسة أنشطة األعامل“؛ فعملية وضع سياسات 
اقتصادية محكمة يف مواجهة اقتصاد عاملي رسيع 
تحٍد  هو  مؤكدة  غري  اقتصادية  وتوقعات  التغري 
البيئة  تشكل  التي  العوامل  من  فالعديد  كبري. 
التي تصاغ فيها السياسات االقتصادية تقع بشكل 
السياسات،  صانعي  معظم  سيطرة  خارج  كبري 
لكن  النامي؛  العامل  يف  املوجودة  تلك  خاصة 
لدعم  الحكومات  تضعها  التي  واللوائح  القواعد 
إىل  الصنع  محلية  هي  الخاص  القطاع  أنشطة 
أو  مناسبة  القواعد  هذه  كانت  سواء  كبري.  حد 
عوائق  تضع  كانت  وسواء  مفرط،  بشكل  مرهقة 
كانت  متكافئة، وسواء  فرص  إيجاد  تساعد يف  أو 
الكافية،  املنافسة  عىل  وتشجع  الشفافية  تحمي 
فكل هذه األمور تقع إىل حد كبري ضمن سيطرة 

الحكومات. 

قد  املايض  العقد  مدى  عىل  الحكومات  أن  حيث 
القانوين  التنظيم  أهمية  متزايد  بشكل  أدركت 
التنافسية،  للقدرة  دافعة  كقوة  التجارية  لألعامل 
اتجهت إىل ”تقرير مامرسة أنشطة األعامل“  فقد 
كمستودع للبيانات العملية واملوضوعية التي تقدم 
رؤى ثاقبة فريدة حول املامرسات الجيدة يف جميع 
اإلصالحية  الحكومات  وجدت  ولقد  العامل.  أنحاء 
القانوين  التنظيم  التي تبحث عن قصص نجاح يف 
”تقرير  يف  ذلك  عىل  أمثلًة  التجارية،  لألعامل 
فاململكة   .(2-2 (مربع  األعامل“  أنشطة  مامرسة 
استخدمت  املثال،  سبيل  عىل  السعودية،  العربية 
قانونها.  لتنقيح  كنموذج  الفرنيس  الرشكات  قانون 
إىل  األفريقية  الحكومات  من  العديد  ينظر  قد 
اإلقليم  أداء يف  بأقوى  تتمتع  موريشيوس – وهي 
 - األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  ملؤرشات  وفقاً 
كمصدر للمامرسات الجيدة للحث عىل اإلصالحات 
مع  الحكومات  تبادلت  بلدانها.  يف  التنظيمية 
بعضها البعض املعرفة بشأن اللوائح التجارية قبل 
بدء مرشوع مامرسة أنشطة األعامل، لكن ”تقرير 
عن  أسهل  األمر  جعل  األعامل“  أنشطة  مامرسة 
طريق خلق لغة مشرتكة تقارن بني مختلف اللوائح 

التجارية حول العامل. 

عىل  حكومات  بدأت  املايض،  العقد  مدى  عىل 
مستوى العامل يف تحسني البيئة التنظيمية للرشكات 
املتعلقة  اإلصالحات  معظم  فعال.  بشكل  املحلية 
أنشطة  مامرسة  ”تقرير  تناولها  التي  باملوضوعات 
إصالحية  برامج  يف  إدخالها  تم  قد  األعامل“ 
التنافسية  القدرة  تعزيز  إىل  تهدف  نطاقاً  أوسع 
وكينيا  كولومبيا  يف  الحال  هو  كام  االقتصادية، 
برامج  هيكلة  عند  االتحادية.  وروسيا  وليبرييا 
تستخدم  التجارية،  األعامل  بيئة  بشأن  إصالحية 
متعددة؛  ومؤرشات  بيانات  مصادر  الحكومات 
أنشطة  مامرسة  ”تقرير  بيانات  أن  يُثبت  وهذا 
األعامل“ غري كافية لتقديم خارطة طريق مكتملة 
التجارية15،  اللوائح  عىل  ناجحة  إصالحات  إلجراء 
ويعكس أيضاً الحاجةإىل االستجابة إىل العديد من 
أصحاب الشأن الذين يطرحون قضايا هامة جديرة 

باألخذ يف االعتبار عند مناقشة خطط اإلصالح. 

مع  الدويل“  البنك  ”مجموعة  تشرتك  عندما 
االستثامر،  مناخ  تحسني  قضية  يف  الحكومات 
الفعال  االستخدام  تشجيع  إىل  يهدف  الحوار  فإن 
وذلك  األعامل“،  أنشطة  مامرسة  ”تقرير  لبيانات 
لتحسني القدرة عىل إصدار األحكام وتشجيع إجراء 
إصالحات واسعة النطاق تعزز مناخ االستثامر بدالً 
من الرتكيز الضيق عىل تحسني التصنيفات الواردة 
تستخدم  األعامل“.  أنشطة  مامرسة  ”تقرير  يف 
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لضامن تنسيق الجهود بني الهيئات، قامت بلدان مثل بروناي دار السالم، وكولومبيا، ورواندا بتشكيل لجان إصالح 
تنظيمي، وهذه اللجان تتبع مبارشة رئيس الجمهورية. تستخدم هذه اللجان مؤرشات "تقرير مامرسة أنشطة 

األعامل" كأحد املعطيات لتزويد برامجها – الخاصة بتحسني بيئة األعامل - باملعلومات. وقد قامت أكرث من 45 بلداً 
آخر بتشكيل مثل هذه اللجان عىل مستوى الوزارات. ففي رشق وجنوب آسيا، تشمل هذه البلدان جمهورية كوريا، 

وماليزيا، والفلبني، وتايوان، والصني، وفيتنام. ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا: املغرب، واململكة العربية 
السعودية، واإلمارات العربية املتحدة. ويف أوروبا ووسط آسيا: كرواتيا، وجورجيا، وكازاخستان، وكوسوفو، وجمهورية 

قريغيز، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومولدوفا، والجبل األسود، وبولندا، وروسيا االتحادية، وطاجيكستان، 
وأوكرانيا، وأوزبكستان. ويف أفريقيا جنوب الصحراء: بوتسوانا، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجزر القمر، 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وجمهورية الكونغو، وساحل العاج، وغينيا، وكينيا، وليبرييا، ومالوي، ومايل، ونيجرييا، 
وسرياليون، وتوجو، وزامبيا. ويف أمريكا الالتينية: تشييل، وكوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، وجواتيامال، واملكسيك، 

وبنام، وبريو. 

منذ عام 2003، أفادت الحكومات بأنها أجرت أكرث من 530 إصالحاً تنظيمياً قد أخرب عنها "تقرير مامرسة أنشطة 
األعامل"(أ). حفزت "تقارير مامرسة أنشطة األعامل عىل املستوى املحيل" - ضمن البلد أو اإلقليم الواحد - أكرث من 
350 إصالحاً يف 142 مدينًة عرب 17 بلداً. يتقاسم العديد من البلدان املعرفة بشأن عملية اإلصالح التنظيمي املتعلقة 

باملجاالت التي يقيسها "تقرير مامرسة أنشطة األعامل"؛ ومن بني التجمعات األكرث شيوعاً لهذا التقاسم يف املعرفة هي 
األحداث التي تجمع بني أشخاص عىل نفس املستوى، وهي عبارة عن ورش العمل يلتقي فيها مسئولون من حكومات 

مختلفة عىل مستوى إقليم ما أو حتى عىل مستوى العامل ملناقشة تحديات اإلصالح التنظيمي وتبادل خرباتهم. يف 
السنوات األخرية، انعقدت مثل هذه األحداث يف بنام وكولومبيا (بالنسبة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، 

ويف جنوب أفريقيا (بالنسبة ألفريقيا جنوب الصحراء)، ويف جورجيا (بالنسبة ألوروبا وآسيا الوسطى)، ويف ماليزيا 
(بالنسبة لرشق آسيا واملحيط الهادي) ويف املغرب (بالنسبة ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا). 

أ) هذه إصالحات يدرك "مرشوع مامرسة أنشطة األعامل" أن املعلومات التي قدمها "تقرير مامرسة أنشطة األعامل" بشأنها كانت تستخدم يف صياغة 
جدول أعامل اإلصالحات.

من  واسعة  مجموعة  الدويل“  البنك  ”مجموعة 
بشأن  الحوار  هذا  يف  والتحليالت  املؤرشات 
السياسات، مبا يف ذلك املؤرشات العاملية بشأن رصد 
أوضاع الفقر، ومؤرشات التنمية العاملية، ومؤرشات 
أتاحت  الكثري.  وغريها  اللوجستية،  الخدمات  أداء 
العديد  بشأن  بيانات  املفتوحة“  البيانات  ”مبادرة 
من هذه املؤرشات، أتاحتها بسهولة للجمهور عىل 

 .  http://data.worldbank.org:الرابط التايل

 “2014 مرص  يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  ”تقرير 
يغطي 15 مدينة و5 موانئ؛ وتستند البيانات عىل 
اإلدارية  املتطلبات  وكذا  املحلية  واللوائح  القوانني 
”تقرير  ملنهجية  مفصل  رشح  عىل  (للحصول 
”املالحظات  انظر  األعامل“،  أنشطة  مامرسة 
مصادر  عدة  التقرير  استخدم  البيانات“).  بشأن 
ومقابالت  استبيانات  يف  املشاركون  للمعلومات: 
 ،“2014 مرص  يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  ”تقرير 
والقوانني واللوائح ذات الصلة، والهيئات الحكومية 
أو  املركزي  املستوى  عىل  تعمل  التي  والعامة 

املحيل، أو كليهام. 

”
“2014
األعامل يف مرص  أنشطة  ”تقرير مامرسة  استخدم 
2014“ املعطيات التي أدىل بها أكرث من 100 من 
مدينة  الخاص يف 15  للقطاع  التابعني  املتخصصني 
أنشطة  مامرسة  ”تقرير  يورد  موانئ.  و5  مرصية 
شكر  ”قسم  وكذا  املحيل“  املستوى  عىل  األعامل 
املشاركني  بأسامء  قامئًة  التقرير  هذا  يف  وتقدير“ 
يف االستبيانات واملقابالت، لكل مدينة. واملشاركون 
هم من املتخصصني الذين يديرون بشكل روتيني 
يقدمون  أو  والتنظيمية،  القانونية  املتطلبات 
من  موضوع  كل  يغطيها  التي  بشأنها،  املشورة 
يتم  التي  األعامل“  أنشطة  ”مامرسة  موضوعات 
عىل  اختيارهم  تم  وقد  التقرير.  هذا  يف  قياسها 
يغطيها  التي  املحددة  املجاالت  يف  خربتهم  أساس 
 .“2014 مرص  يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  ”تقرير 
نتيجًة للرتكيز عىل الرتتيبات القانونية والتنظيمية، 
فكان معظم املشاركني من املتخصصني القانونيني، 
الرشكات  تأسيس  محاميي  املثال  سبيل  عىل 
واملخلصون  الشحن،  وكالء  أجاب  التقايض.  أو 
واملهندسون  املعامريون،  واملهندسون  الجمركيون، 

االستبيانات  عىل  املهنيني  من  وغريهم  اآلخرون، 
املتعلقة بالتجارة عرب الحدود وتراخيص البناء. ويف 
(مثل  العموميون  املوظفون  قدم  الحاالت،  بعض 
موظفي األحياء العاملني يف إصدار تراخيص البناء) 

أيضاً استبيانات مملوءة تم دمجها يف املؤرشات. 

أنشطة  مامرسة  ”تقرير  استبيانات  تغطي  ال 
يتعلق  األول  رئيسيني؛  لسببني  الرشكات  األعامل“ 
املعامالت  يف  الرشكات  به  تشارك  الذي  باملعدل 
منخفض  املعدل  وهذا  املؤرشات،  تتناولها  التي 
عملية  رشكة  أي  تبارش  املثال،  سبيل  عىل  عموماً. 
بدء النشاط التجاري مرة واحدة يف حياتها، يف حني 
العرشات  ينفذ  قد  الرشكات  تأسيس  محامي  أن 
السنة.  يف  املعامالت  هذه  مثل  من  والعرشات 
وغريهم  الرشكات  تأسيس  محاميي  فإن  وبالتايل 
”تقرير  إىل  معلومات  يقدمون  الذين  الخرباء  من 
مامرسة أنشطة األعامل“ هم أكرث قدرة عىل تقييم 
عملية بدء النشاط التجاري من الرشكات الفردية. 
مامرسة  ”تقرير  استبيانات  أن  هو  الثاين  والسبب 
معلومات  األمر  غالب  يف  تجمع  األعامل“  أنشطة 
الرشكات  تكون  أن  املرجح  غري  ومن  قانونية، 
القليل  املثال،  سبيل  عىل  بها.  كاملة  دراية  عىل 
القانونية  اإلجراءات  بجميع  تحيط  الرشكات  من 
عرب  تجاري  نزاع  تسوية  يف  تدخل  التي  العديدة 
العملية  تلك  بارشت  قد  كانت  لو  حتى  املحاكم، 
بنفسها؛ لكن محامي التقايض لن يجد أي صعوبة 

يف تحديد جميع الخطوات الالزمة. 

األعامل  أنشطة  مامرسة  ”تقرير  مؤرشات  تستند 
إىل  وكذا  واللوائح  القوانني  إىل   “2014 مرص  يف 
استبيانات  يف  املشاركون  قام  املحلية.  املامرسات 
ومقابالت ”تقرير مامرسة أنشطة األعامل يف مرص 
إشارات  وتقديم  مكتوبة  استبيانات  مبلء   “2014
مرجعية إىل القوانني واللوائح وجداول الرسوم ذات 
أنشطة  مامرسة  ”تقرير  فريق  قام  والتي  الصلة، 

األعامل عىل املستوى املحيل“ بجمعها وتحليلها. 

بعد تحليل القوانني واللوائح وبعد إجراء مقابالت 
ومقابالت  استبيانات  يف  املشاركني  مع  املتابعة 
 ،“2014 مرص  يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  ”تقرير 
أطلع فريق ”مامرسة أنشطة األعامل عىل املستوى 
تعمل  التي  العامة  والهيئات  الحكومات  املحيل“ 
عىل املستوى املركزي واملحيل، أطلعها عىل النتائج 
األولية. من خالل هذه العملية، كان لدى الهيئات 
األولية،  البيانات  عىل  للتعليق  الفرصة  الحكومية 
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مجموعة  موظفي  مع  اجتامعات  من خالل  سواء 
البنك الدويل أو بشكل خطي. 

مر  عىل  مستمر  تحسني  إىل  املنهجية  خضعت 
السنني؛ فبالنسبة إلنفاذ العقود، عىل سبيل املثال، 
دراسة  يف  عليها  املتنازع  املطالبة  مبلغ  رفع  تم 
الحالة من 50% من متوسط دخل الفرد إىل %200 
بعد السنة األوىل من جمع البيانات، حيث أصبح 
غري  ذلك  من  األصغر  املطالبات  أن  الواضح  من 
آخر  تغيري  هناك  املحكمة.  إىل  تذهب  أن  مرجح 
يتعلق ببدء النشاط التجاري؛ حيث أن رشط الحد 
األدىن لرأس املال ميكن أن يكون عقبًة أمام أصحاب 
أنشطة  مامرسة  ”تقرير  قاس  املحتملني.  املشاريع 
بغض  املطلوب  املال  لرأس  األدىن  الحد  األعامل“ 
النظر عام إذا كان البد من دفعه مقدماً أم ال؛ ففي 
العديد من البلدان، يجب دفع جزء فقط من الحد 
العائق  إبراز  أجل  ومن  مقدماً.  املال  لرأس  األدىن 
ذي الصلة املوجود أمام البدء يف نشاط تجاري، تم 
استخدام الحد األدىن لرأس املال املدفوع بدالً من 

الحد األدىن لرأس املال املطلوب. 

يشتمل تقرير هذا العام عىل تحديث يف منهجية 
فاملستندات  الحدود؛  عرب  التجارة  مبؤرش  الخاصة 
املطلوبة بشكل محض ألغراض املعاملة التفضيلية 
سبيل  (عىل  املستندات  قامئة  يف  مدرجة  تعد  مل 
إذا كان االستخدام هو فقط  املنشأ  املثال، شهادة 
للتأهل للحصول عىل سعر تعريفة تفضييل مبوجب 

اتفاقيات تجارة).

تنص عىل  التي  القاعدة  ُحذفت  ذلك،  عالوة عىل 
رضورة أن يستغرق كل إجراء يوماً واحداً عىل األقل 
بالنسبة لإلجراءات التي ميكن أن تُستكمل بشكل 

كامل عرب اإلنرتنت خالل ساعات قليلة فقط. 

مل   ،2002 عام  مرة  املؤرشات ألول  ُوضعت  عندما 
تكن اإلجراءات عرب اإلنرتنت واسعة االنتشار عاملياً. 
أما يف السنوات التي تلت ذلك، كان هناك تسارع 
الخاص  والقطاع  الحكومات  اعتامد  يف  ملحوظ 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  ألحدث 
”تقرير  أن  حني  يف  متنوعة.  خدمات  لتقديم 
مامرسة أنشطة األعامل“ وقتها مل يَر رضورًة إلنشاء 
قاعدة منفصلة الحتساب اإلجراءات عرب اإلنرتنت، 
فاالستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيات الجديدة 
يشري اليوم إىل أن مثل هذا التمييز هو أمر له ما 
أنشطة  ”مامرسة  منهجية  تغيري  وتم  اآلن،  يربره 
العملية.  املامرسة  لتعكس  العام  هذا  األعامل“ 
يؤثر هذا التغيري عىل املؤرش الزمني لبدء النشاط 
والحصول  البناء،  تراخيص  واستخراج  التجاري، 
وبالنسبة  العقارات16.  وتسجيل  الكهرباء،  عىل 

لإلجراءات التي ميكن أن تُستكمل بشكل كامل عرب 
اإلنرتنت، تم تحديد املدة اآلن بنصف يوم بدالً من 

يوم كامل. 
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7 De Soto 2000. 
8 Kaplan, Piedra and Seira 2007; Cuñat 

and Melitz 2007; Micco and Pagés 2006; 
Cardenas and Rozo 2009; Dulleck, Frijters 
and Winter-Ebmer 2006; Ciccone and 
Papaioannou 2007; Klapper, Lewin and 
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Regulation,” http://www.oecd.org/. 
تجمع املقاييس يف 3 مجموعات واسعة تشمل رقابة الدولة، والعوائق   

التي تواجه ريادة األعامل، والعوائق التي تواجه التجارة الدولية 

واالستثامر. يشتمل تنظيم السوق يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية البالغ عددها 39 بلداً عىل أسرتاليا، والنمسا، وبلجيكا، 

والربازيل، وكندا، وتشييل، والصني، وجمهورية التشيك، والدامنارك، 

وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأملانيا، واليونان، واملجر، وآيسلندا، 

والهند، وأيرلندا، وإرسائيل ، وايطاليا، واليابان، وكوريا، ولوكسمبورج، 

واملكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، والرنويج، وبولندا، والربتغال، وروسيا، 

وجمهورية سلوفاكيا، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا، وأسبانيا، والسويد، 
وسويرسا، وتركيا، واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

يستخدم تقرير التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي   12
العاملي قواعد بيانات مامرسة أنشطة األعامل يف مؤرش بدء النشاط،  

وتوظيف العاملة، وحامية املستثمرين، والحصول عىل االئتامن 
(الحقوق القانونية)، مبا ميثل 7 من إجاميل 113 مؤرش (أو %6.19).

13  يستند املنتدى االقتصادي العاملي يف معظم ”مؤرش التنافسية 
العاملية“ بشكل رئييس إىل البيانات الثانوية. عىل سبيل املثال، فهو 

يستخدم بيانات االقتصاد الكيل من قاعدة بيانات ”نرشة آفاق 
اإلقتصاد العاملي“ التابعة لصندوق النقد الدويل؛ ويستخدم معدالت 

االخرتاق ملختلف التكنولوجيات من االتحاد الدويل لالتصاالت؛ 
ويستخدم معدالت االلتحاق باملدارس ومؤرشات الصحة العامة من 

قاعدة بيانات مؤرشات التنمية العاملية الصادرة عن البنك الدويل؛ 
ويستخدم كذا مؤرشات من مصادر أخرى، مبا يف ذلك تقرير مامرسة 

أنشطة األعامل. كام أنه يُكمل البيانات الثانوية ببعض البيانات 
الرئيسية، التي يتم جمعها من استطالعات رأي لعينة صغرية نسبياً 

من مديري املؤسسات (استطالعات الرأي التنفيذية)، ملكونات تشكل 
%64 من الجوانب التي يتم تناولها يف املؤرش. عىل النقيض من ذلك، 

تستند مؤرشات ”تقرير مامرسة أنشطة األعامل“ كلياً عىل بيانات 
رئيسية. 

14  "هالورد-درميري"، و"خون-جوش"، و"بريتشت" (2010)، تحليل 
البيانات من استطالعات املشاريع التي يجريها البنك الدويل عن 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تبني أن التدابري التي يفرضها القانون 
مثل "مؤرشات تقرير مامرسة أنشطة األعامل" غري مرتابطة واقعياً 
مع االستجابات الفعلية عىل مستوى الرشكات، األمر الذي يشكل 

دليالً عىل أن الصفقات وليس القواعد هي السائدة يف أفريقيا. 
ويخلص املؤلفون إىل أن الظروف التي يفرضها القانون والواقع تنمو 

مع العبء التنظيمي الرسمي. كام تبني األدلة أيضاً أنه كلام كانت 
العمليات أكرث إرهاقاً كلام أصبحت هناك مساحة أكرب لعقد صفقات، 

وأن الرشكات رمبا ال تتحمل التكاليف الرسمية لاللتزام بالقواعد 
واللوائح لكنها ال تزال تدفع لتفاديها. 

15  توضح إحدى الدراسات الحديثة باستخدام "مؤرشات تقرير مامرسة 
أنشطة األعامل" الصعوبات يف استخدام مؤرشات مفصلة للغاية 

لتحديد أولويات اإلصالح (كراي وتاوارا 2013). 

16  للحصول عىل الكهرباء، ال تزال القاعدة القائلة بأن كل إجراء يجب 
أن يستغرق يوماً واحداً عىل األقل محالً للتطبيق ألنه من الناحية 

العملية ال يوجد حاالت تستوىف فيها اإلجراءات بالكامل عىل اإلنرتنت 
خالل أقل من يوم واحد. عىل سبيل املثال، عىل الرغم أنه من 

املمكن يف بعض الحاالت تقديم طلب عرب اإلنرتنت للحصول عىل 
وصلة الكهرباء، فإن املتطلبات اإلضافية تعني عدم إمكانية استكامل 

العملية خالل أقل من يوم واحد.

15عن "تقرير مامرسة أنشطة األعامل"



يعد ارتفاع البطالة احد أبرز التحديات االقتصادية 
الحالية،  الفرتة  التي تواجهها مرص يف  واالجتامعية 
للبطالة إىل %13،  النسبة اإلجاملية  حيث وصلت 
ومعدالت البطالة بني الشباب والنساء تبلغ حوايل 
الوضع،  هذا  ففي  وبالتايل  النسبة1،  هذه  ضعف 
حيث ثلثي السكان دون الثالثني من العمر، يرتفع 
الضغط من أجل خلق وظائف رسمية ذات جوده 
األنشطة  تدعيم  العمل عىل  أهمية  وتزداد  عالية، 

التجارية الرسمية. 

إحصائيات البطالة، رغم ما ذكر، ال تنقل إال جزءاً 
من القصة ذلك ألنها تتجاهل القطاع غري الرسمي 
إجاميل  من   %40-%30 بحوايل  يقدر  والذي 
الرسمي  غري  القطاع  يف  العاملون  املحيل2.  الناتج 
أشكال  أو  املعاشات  مبزايا  املطالبة  يستطيعون  ال 
التجارية  واألنشطة  القانون.  يوفرها  التي  الحامية 
غري الرسمية ال سبيل لها إىل الخدمات واملؤسسات 
املرصيف،  واالئتامن  املحاكم،  املثال  سبيل  (عىل 
التوسع  يف  تساعدها  أن  ميكن  التي  واألسواق) 
واالبتكار. وإضافة إىل ذلك، ال تستطيع الحكومة أن 
تحصل اإليراد الذي تحتاج إليه احتياجاً شديداً عن 

طريق النظام الرضيبي.

غري  مستوى  ارتفاع  فإن  تقدم،  ما  إىل  إضافة 
التي تعمل  البيئة  الرسمية يزيد أيضاً من صعوبة 
فيها املرشوعات التجارية. فلقد أوضحت عدد من 
الرسمية أن مامرسات املرشوعات غري  املرشوعات 
الرسمية تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه 
الرسمي يف السوق املرصية. جاء  التجاري  النشاط 
حيث  مرص،  يف  املرشوعات  مسح  نتائج  يف  ذلك 
الرسمية  املرشوعات  إجاميل  من   %61.7 أكدت 
 1530 عددها  والبالغ  للبحث  خضعت  التي 
مرشوعاً، هذه النتيجة.3 وعىل الطرف اآلخر، أظهر 
مسح أجري مؤخراً عىل أرباب األعامل والعاملني يف 
القطاع غري الرسمي يف منطقة منشية نارص، وهي 
من األحياء منخفضة الدخل، أن 29% من أرباب 
األعامل يرون أن اإلجراءات الحكومية املعقدة أو 

املكلفة كانت مانعة لهم من التحول إىل الرسمية.4 
غري  القطاع  يف  األعامل  أرباب  نصف  أفاد  ولقد 
عىل  كان  رمبا  أن  للمسح  خضعوا  الذين  الرسمي 
وأن  الشفافية  من  أكرب  بقدر  تعمل  أن  الحكومة 
التنظيمية واإلجراءات اإلدارية  تبسط من اللوائح 
تحويل  عىل  تحفيزهم  بغية  للتسجيل  الالزمة 

أعاملهم التجارية إىل الرسمية.5

العمود  هي  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات 
الفقري لالقتصاد املرصي.6 فلقد أثبت تعداد أجراه 
مؤخراً البنك املركزي املرصي أن أكرث من 50% من 
خمس  يف  ترتكز  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات 
محافظات فقط يف شاميل البالد، بينام تبلغ نسبتها 
من  أقل  مجتمعة  الجنوب  محافظات  جميع  يف 

20% (شكل 1-3).7

التجاري  النشاط  بدء  مجال  يف  اإلجراءات  تيسري 
ميكن أن يسهم يف إيجاد املزيد من فرص العمل. 
وهناك قدر متزايد من األبحاث التجريبية تبحث يف 
العالقة بني إجراءات بدء النشاط التجاري والنتائج 
االجتامعية واالقتصادية املرتتبة عليها. ولقد أثبتت 
دراسة أجريت حديثاً باستخدام البيانات املجمعة 
من سجالت الرشكات يف مائة دولة عىل مدى مثانية 
التجارية  األنشطة  أن بساطة إجراءات بدء  أعوام 
الرسمية.8  املرشوعات  لتدعيم  جوهري  أمر  هي 
واإلجراءات  اللوائح  فإن  ذلك  من  النقيض  وعىل 
التجارية  األعامل  ببدء  الخاصة  املعقدة  اإلدارية 
ثبت ارتباطها بانخفاض عدد املرشوعات املسجلة، 
أصغر  حجامً  يعني  الرسمية  عدم  من  فاملزيد 

للوعاء الرضيبي وفرصاً أوسع للفساد.

تقدمه  ما  رغم  التجاري،  النشاط  بدء  إصالحات 
من املساعدة نحو زيادة التحول إىل الرسمية، فإنه 
الوحيد  املحرك  هي  تكون  أن  املحتمل  غري  من 
وتحدث  التحول.  ذلك  استدامة  نحو  يدفع  الذي 
ما  إذا  أكرب  أثراً  التجاري  النشاط  بدء  إصالحات 
صاحبها إصالحات أخرى تعالج مسائل مثل مرونة 
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سوق العمل، والنظام الرضيبي، وإمكانية الحصول 
دراسة  أثبتت  املثال  سبيل  فعىل  متويل.  عىل 
أجريت عام 2008 أنه يف أعقاب إدخال إصالحات 
عىل بدء النشاط التجاري حققت الواليات الهندية 
ذات اللوائح العاملية األكرث مرونة مكاسب فعلية 
اللوائح  ذات  بالواليات  مقارنة   %17,8 بزيادة 
شأنه  من  آخر  عنرص  مرونة.9وثم  األقل  العاملية 
محدودية  وهو  الرسمية  نحو  التحول  يعرقل  أن 
إمكانية الحصول عىل متويل. وتشري األبحاث إىل أن 
تحسني املؤسسات القانونية واملالية يساعد جميع 
املرشوعات عىل النمو ولهذا التحسني أثر أكرب عىل 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة.10

املزايا.  من  الكثري  له  للكيانات  الرسمي  التأسيس 
وفاة  بعد  حتى  حية  تظل  القانونية  فالكيانات 
مؤسسيها، وتتجمع املوارد عندما يضم املساهمون 
قواهم إىل بعضها البعض. ومن املهم أيضاً الشكل 
تأسيسها.  عند  الرشكة  تتخذه  الذي  القانوين 
فالرشكات ذات املسئولية املحدودة - وهو الشكل 
الذي يغطيه تقرير مامرسة أنشطة األعامل – يضع 
حداً أقىص للمسئولية املالية ملالك الرشكة، ومن ثم 
يعطيهم حرية أكرب يف االبتكار ألنهم ال يسألون يف 

أموالهم الخاصة. 

تأسيس  تيسري  أن  إىل  مرص  من  الدليل  يشري 
عدد  زيادة  يف  ساعد  قد  التجارية  املرشوعات 
املرشوعات التي تم تسجيلها، ومن بينها الرشكات 
الهيئة  سجلت  فلقد  املحدودة.  املسئولية  ذات 
رشكات   5807 الحرة  واملناطق  لالستثامر  العامة 
 2012 يف  الرقم  وارتفع   2005 عام  خالل  جديدة 
وبينام   .%35 قدرها  بزيادة  رشكة   7832 ليصبح 
املحدودة  املسئولية  ذات  الرشكات  نسبة  كانت 
الواحد  الشباك  نظام  يف  سجلت  التي  الجديدة 
15% يف عام 2005 أصبحت نسبتها اليوم يف أنحاء 

الرشكات  عدد  تجاوز  القاهرة،  ويف   .%33 البالد 
املرشوعات  أعداد  املحدودة  املسئولية  ذات 
الفردية والرشكات املساهمة ليكون هذا النمط من 
الرشكات هو األكرث انتشاراً (شكل 3-2). ومن بني 
أسباب هذا التحول إلغاء الحد األدىن لرأس املال، 
 50000 من  األدىن  الحد  خفض   2007 عام  ففي 
أي %694.7  أمريكياً،  (8865 دوالراً  جنيه مرصي 
 177.3) جنيه مرصي   1000 إىل  الفرد)  دخل  من 
الفرد). ويف  من دخل   %12.9 أي  أمريكياً،  دوالراً 

عام 2009 ألغي هذا الرشط بالكلية.11

17بدء النشاط التجاري
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 نظام الشباك الواحد يف الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة

أل املصدر: قاعدة بيانات تقرير مامرسة أنشطة األعاملأ

جميع  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يسجل 
اإلجراءات الالزمة لبدء مرشوع صناعي أو تجاري 
يتضمن  وهذا  رسمياً،  وتشغيله  متوسط  أو  صغري 
الحصول عىل الرتاخيص والتصاريح الالزمة وإيداع 
التحقق  أعامل  وكذلك  املطلوبة  اإلخطارات 
السلطات  لدى  فيها  والعاملني  الرشكة  وتسجيل 

املعنية (شكل 3-3)

ومن أجل مقارنة البيانات عرب 189 دولة، استخدم 
قياسياً  مرشوعاً  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير 
مفرتضاً مملوكاً بالكامل ملكية محلية وبرأس مال 
الفرد  لبداية املرشوع يعادل عرشة أضعاف دخل 
للقيام بأنشطة صناعية أو تجارية عامة ويعمل به 
عدد من املواطنني املحليني يرتاوح عددهم بني 10 

و50 عامالً.

كانت  املايض  القرن  من  التسعينيات  أواخر  يف 
هي  اإلدارة  وسوء  والفساد  املعقدة  البريوقراطية 
السمة البارزة لتسجيل النشاط التجاري والرتخيص 
به يف كافة أنحاء البالد.12 وجاءت الخطوات األوىل 
تعج  التي  املحافظة  الدقهلية،  من  التغيري  نحو 

بالنشاط يف دلتا النيل.

يف 1999 13 ساعد محافظ الدقهلية يف إطالق نظام 
دفعه  وقد  املنصورة.  يف  للرتخيص  الواحد  الشباك 
إىل ذلك تكرر شكاوى مجتمع األعامل. ولقد عاىن 
نظام الشباك الواحد هذا الكثري من أوجه القصور، 
إال أنه كان قد أطلق إشارة بأهمية قيام الجهات 
الحكومية بتغيري توجهها، واتخاذ نهج أكرث تدعيامً 
القطاع  استثامر  أجل تشجيع  العمالء من  لخدمة 

الحل  هذا  ارتقى  قليلة  سنوات  وبعد  الخاص.14 
املحيل املستهدف ليطبق عىل مستوى الجمهورية 
الذي  لسنة 2002  الرئايس رقم 79  القرار  بصدور 
قىض بتطبيق نظام الشباك الواحد يف الهيئة العامة 
لالستثامر واملناطق الحرة من أجل تقديم «جميع 

الخدمات املتعلقة باالستثامر». 

العامة  الهيئة  لدى  الواحد  الشباك  نظام  واجه 
التحديات،  من  العديد  الحرة  واملناطق  لالستثامر 
لالستثامر  العامة  الهيئة  قيادة  تنقلت  فلقد 
التابع لها،  واملناطق الحرة، ونظام الشباك الواحد 
مختلفة.15وباإلضافة  وزارت  بني  عنها  واملسئولية 
لالستثامر  العامة  الهيئة  سلطة  كانت  ذلك  إىل 
الرشكات  خدمة  يف  فقط  تنحرص  الحرة  واملناطق 
االستثامر  حوافز  عىل  للحصول  بطلبات  املتقدمة 
بينام   ،1997 لسنة   8 رقم  القانون  أوردها  التي 
واصلت مصلحة الرشكات تقديم خدماتها لجميع 
الرشكات األخرى. يف نهاية األمر، مل يكن لدى الهيئة 
الفنية  املعرفة  الحرة  واملناطق  لالستثامر  العامة 
باالستثامر  الصلة  ذات  الخدمات  إلدارة  الكافية 
والبالغ عددها 349 خدمة يف إطار اختصاصها، ومل 

يكن لديها أيضاً السلطة عىل الوزارات (22 وزارة) 
والجهات الحكومية (78  جهة)، املعنية بالعمليات 

املختلفة ذات الصلة باالستثامر.16

كل هذا تغري بصدور القانون رقم 14 لسنة 2004 
الذي حل فعلياً محل تلك الغابة من لوائح تسجيل 
وتخصيص  واحد  نظام  وضع  تم  حيث  الرشكات، 
لالستثامر  العامة  الهيئة  وهي  واحدة،  جهة 
الوحيدة  العمومية  الجهة  لتصبح  الحرة،  واملناطق 
املنشأة  الرشكات  تنظيم  والية  لها  انعقدت  التي 
طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 
8 لسنة 1997 .17وهذا القانون أسند للهيئة العامة 
بالعمل  النهوض  سلطة  الحرة  واملناطق  لالستثامر 
يف  ساهمت  التي  التبسيط،  عمليات  لوضع  الجاد 
تطوير أسلوب العمل التي دأبت الحكومة والقطاع 

الخاص عىل انتهاجه ألداء األعامل. 

بدأت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة بني 
عامي 2004 و2005 يف إدخال نظام الشباك الواحد 
واإلسامعيلية  وأسيوط  واإلسكندرية  القاهرة  يف 
العمل  القاهرة  الواحد يف  الشباك  مكاتب  وبدأت 
يف أواخر ديسمرب 2004 وانتقلت إىل املقر الرئييس 
املكاتب  إنشاء  ذلك  وتال   ،2005 يناير  يف  الدائم 
نفس  خالل  واإلسامعيلية  وأسيوط  اإلسكندرية  يف 
العام.18 وأضافت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق 
من  العارش  مدينة  يف  الخامس  املكتب  الحرة 
رمضان عام 2013 وذلك من أجل خدمة محافظة 
فإن  الحايل  الوقت  ويف  األول.19  املقام  يف  الرشقية 
النقطة  هو  القاهرة  يف  الواحد  الشباك  مكتب 
(ويشمل  الجمهورية  عموم  تخدم  التي  املركزية 
والجيزة  والفيوم  دمياط  الدقهلية  ذلك محافظات 
املكتب  هذا  يجري  ثم  ومن  والرشقية)  والغربية 
عىل  اإلسكندرية،  ومكتب  للتسجيالت.  عدد  أكرب 
الذي  به  الخاص  املبنى  له  القاهرة،  مكتب  غرار 
يخدم املستثمرين يف املدينة ومحافظات الساحل 
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الشاميل. ويشغل مكتب الشباك الواحد يف أسيوط 
طابقاً واحداً يف مبنى املحافظة ويغطي محافظات 
وسوهاج  أسوان  محافظات  (ومنها  الجنوب 
والوادي الجديد). ويف النهاية يخدم مكتب الشباك 
الواحد يف اإلسامعيلية محافظات القناة (بورسعيد 

والسويس).

اضطلعت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة، 
بجهود  الوزارات،  بني  مشرتكة  لجنة  من  بتوجيه 
إصالح بدء النشاط التجاري يف مرص، حيث قامت 
بتبسيط اإلجراءات وخفض التكاليف وإلغاء رشط 
مكاتب  تنظيم  وأعادت  املال  لرأس  األدىن  الحد 
عملية  أجل جعل  من  مرات  عدة  الواحد  الشباك 
وتضمنت  تكلفة.  وأقل  وأسهل  أرسع  التسجيل 
اإلصالحات ضم عدد أكرب من الجهات الحكومية، 
الواحد  الشباك  نظام  إىل  الرضائب،  مصلحة  مثل 
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املصدر: قاعدة بيانات مامرسة أنشطة األعامل

 :1-3

املدينة املرتبة  املدينة املرتبة 

طنطا  8 اإلسكندرية  1

الزقازيق  8 القاهرة  1

دمياط  10 الجيزة  1

السويس  10 أسيوط  4

بورسعيد  12 اإلسامعيلية  4

سوهاج  12 الفيوم  6

الخارجة  14 املنصورة  6

أسوان  15

ملحوظة: تعتمد الدرجات عىل متوسط درجات تصنيف كل مدينة بالنسبة 
املئوية عىل أساس عدد اإلجراءات واملدة الزمنية والتكلفة والحد األدىن لرأس 
املال املدفوع من أجل بداية النشاط التجاري. راجع مالحظات البيانات ملزيد 

من التفصيل
املصدر: قاعدة بيانات تقرير مامرسة أنشطة األعامل

وإدخال نظام العمل برسوم موحدة وإلغاء رسوم 
نقابة املحامني.

يف عام 2004 كان تسجيل رشكة يف القاهرة يتطلب 
 %65,6 ويتكلف  يوماً   37 ويستغرق  إجراًء   13
أصحاب  كان  ذلك  إىل  وباإلضافة  الفرد.  دخل  من 
لرأس  األدىن  الحد  لرشط  يخضعون  املرشوعات 
املال مبا يوازي 855,4% من دخل الفرد، وكان هذا 
الرقم هو األعىل عىل مستوى العامل. أما اليوم فإن 
أدىن  حداً  يتطلب  ال  القاهرة  يف  مرشوع  تسجيل 
لرأس املال وال يتطلب سوى 7 إجراءات ويستغرق 
8 أيام إلنجازه ويتكلف ما يوازي 9.7% من دخل 
هو  الواحد  الشباك  نظام  من  والهدف  الفرد. 
التمكني من االنتقال السلس بني طابق وآخر وبني 
ألن معظم  نظراً  جهة وأخرى (شكل 3-4)، ولكن 
إجراءات النظام ال تزال يدوية فإن املستثمر عليه 

التنقل مكوكياً بني مختلف اإلدارات والجهات.

االتصال  نقطة  الواحد،  الشباك  مكاتب  جميع  يف 
األوىل هي إدارة التأسيس، وهي اإلدارة التي تتوىل 
فحص قانونية االسم املقرتح للرشكة. وما أن ينتهي 
إىل  يتوجه  الخطوة  هذه  من  املرشوع  صاحب 
مكتب السجل التجاري ليك يدفع الرسوم ويحجز 
اسم الرشكة. وهذا اإلجراء ميكن تنفيذه يف الحال يف 
القاهرة، ولكن مكاتب الشباك الواحد األخرى ليس 
البيانات  قاعدة  عىل  املبارش  الدخول  مكنة  لديها 
املركزية وعليها أن ترسل رسالة بالفاكس إىل مكتب 
السجل التجاري املركزي يف القاهرة واالنتظار لعدد 

من الساعات ليك تتلقى الرد. 

أقر القرار اإلداري رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن 
قدره  جديداً  رسامً  الداخلية  التجارة  تنمية  هيئة 
25 جنيهاً مرصياً (3,57 دوالرات أمريكية) مقابل 

”عدم  بشهادة  يعرف  ما  (وهو  الرشكة  اسم  حجز 
االلتباس“). وقبل صدور هذا القرار مل يكن هناك 
يجري  الرشكة  اسم  حجز  مع  التعامل  وكان  رسم 
عن  فعلياً  نتج  ولقد  تأسيسها.  عملية  من  كجزء 
أصبح  ألنه  إضايف  إجراء  إدخال  الرسم  هذا  إقرار 

واجباً اآلن دفع مبلغ منفصل للسجل التجاري.

عىل  املستثمر  يحصل  الرشكة  اسم  حجز  بعد 
ذلك  وبعد  بنكياً.20  حساباً  ويفتح  بنكية  شهادة 
يقدم صاحب املرشوع جميع املستندات املطلوبة 
ليدفع  فاتورة  الرشكات ويحصل عىل  إىل مصلحة 
القاهرة  يف  ويوجد  البنك.  يف  املجمعة  الرسوم 
مكتب  مقر  داخل  للبنك  فرع  واإلسكندرية 
الجيدة  للمامرسات  وتطبيقاً  الواحد.  الشباك 
املدينتني  هاتني  يف  املستثمرون  يستطيع  الدولية 
دفع مبلغ مقطوع يغطي جميع الرسوم املتعلقة 
األمر  البنك،  فرع  يف  مبارشة  واإلشهار  بالتسجيل 
الذي يضيق إىل الحد األدىن من فرص املدفوعات 
العامة  للهيئة  ويسمح  الرسمية،  غري  الهبات  أو 
بشكل  ترشف  بأن  الحرة  واملناطق  لالستثامر 

أفضل عىل األموال التي تتلقاها.

ومبجرد دفع الرسوم يتوىل مكتب توثيق االستثامر 
إدارة  تصدر  مراجعتها،  وبعد  املستندات،  توثيق 
ساعة   24 غضون  يف  التأسيس  إخطار  التأسيس 
الرشكة  تتحمل  التسجيل  تاريخ  من  واعتباراً 
القانونية وتكتسب الشخصية املعنوية.  املسئولية 
بوجه  عاملة  رشكة  الرشكة  تصبح  أن  قبل  ولكن 
الرضيبية  البطاقة  عىل  تحصل  أن  عليها  تام 
مكتب  يف  الواقع  االستثامر  رضائب  مكتب  من 
الرشكة  النهاية يسجل ممثل  الواحد. ويف  الشباك 
للتأمني  القومية  الهيئة  لدى  املوظفني  جميع 
يف  الواحد  الشباك  مكتبا  ويضم  االجتامعي. 
للتأمني االجتامعي يف  القاهرة واإلسكندرية مكتباً 
كل منهام. أما املستثمرون يف املحافظات األخرى 
القومية  للهيئة  املحيل  للمكتب  التوجه  فعليهم 
العاملني  تسجيل  أجل  من  االجتامعي  للتأمني 
لديهم، وهو ما ينتج عنه أحياناً تأخري ملدة أطول. 
املوظفني  تسجيل  يستغرق  املدن  غالبية  ويف 
والزقازيق  وبورسعيد  ولكن يف طنطا  اثنني  يومني 

تستغرق هذه العملية يف املتوسط 3 أيام. 

خالفاً للوضع يف القاهرة واإلسكندرية، فإن مكتب 
يضم  ال  واإلسامعيلية  أسيوط  يف  الواحد  الشباك 
فرعاً للبنك، وهنا يدفع املستثمرون الرسوم مبارشة 
رسوم  املستثمرون  يدفع  أوالً  املعنية.  للجهات 
حجز اسم الرشكة يف السجل التجاري ثانياً يدفعون 
ورسوم  التجاريني  نقابة  ورسوم  التسجيل  رسوم 
التجارة  غرفة  ورسوم  الرسمية  الجريدة  يف  النرش 
وثالثاً  التأسيس.  إدارة  يف  التشغيل  شهادة  ورسوم 
يدفع املستثمرون رسوم التوثيق يف مكتب توثيق 
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القيام  املستثمرين  عىل  يجب  رابعاً  االستثامر. 
الواقع  التجاري  السجل  مكتب  يف  إضايف  بإجراء 
يف مكتب الشباك الواحد من أجل تسجيل إخطار 

التأسيس ودفع رسوم القيد يف السجل التجاري.

الحرة  واملناطق  لالستثامر  العامة  الهيئة  أطلقت 
من  جزء  إلمتام  اإللكرتوين  للتسجيل  نظاماً  مؤخراً 
النظام  هذا  أن  إال  الشبكة،  عرب  التسجيل  عملية 
يزال  ال  أوالً  جوانب.  عدة  يف  القصور  من  يعاين 
من الواجب عىل املستثمرين زيارة مكتب الشباك 
عىل  والحصول  الرشكة  اسم  حجز  بغرض  الواحد 
هذه  وجود  عدم  بسبب  وذلك  بنكية  شهادة 
ال  التسجيل  رسوم  ثانياً  الشبكة.  عىل  العمليات 
نفس  يف  ومعالجتها  الشبكة  عىل  دفعها  ميكن 
اليوم ألن قوانني التسجيل اإللكرتوين غري متقدمة. 
بالتسجيل  للمستخدمني  النظام  يسمح  ال  ثالثاً 
ونتيجة  االجتامعي.  التأمني  أو  الرضائب  ألغراض 
غري  اإللكرتوين  التسجيل  نظام  فإن  العقبات  لهذه 

مستخدم عىل نطاق واسع.21

الشباك  مكتب  بدأها  التي  اإلصالحات  امتدت 
يف  املكاتب  من  غريه  إىل  القاهرة  يف  الواحد 
اإلسكندرية وأسيوط واإلسامعيلية مقرتنة بتحقيق 
محافظات  لدى  أصبح  واليوم  إيجابية،  نتائج 
مجموعة  أفضل  والجيزة  والقاهرة  اإلسكندرية 
أرسع  ومعدالت  املنخفضة  املهنية  التكاليف  من 

لالستجابة (جدول 1-3)

املرصية  املدن  يف  التجاري  النشاط  بدء  يتطلب 
إجراء  للمقارنة  خضعت  التي  عرش  الخمسة 
ترتاوح  مدة  تستغرق  إجراءات  مثانية  أو  سبعة 
األسباب  وترجع  يوماً.  وأحد عرش  أيام  مثانية  بني 
الرئيسية يف االختالفات بني تلك املدن إىل املسافة 
والوقت  واحد  شباك  مكتب  وأقرب  املدينة  بني 
التأمني االجتامعي.  الالزم لتسجيل املوظفني لدى 
فعىل سبيل املثال، نظراً ألن السفر من أسوان إىل 
أسيوط بالقطار يستغرق مدة تصل إىل 8 ساعات، 
فيجب عىل أصحاب املرشوعات من أسوان إضافة 
السفر  وقت  لتغطية  السفر  ملدة  آخرين  يومني 
أصحاب  يستغرق  لذلك  ونتيجة  وعودة.  ذهاباً 
لتسجيل  املرشوعات من أسوان، إجامالً، 11 يوماً 
أيام   9 أسيوط  يف  األمر  يستغرق  بينام  رشكاتهم 
للسفر  املستغرق  الوقت  إىل  وباإلضافة  فقط. 
ثالث  هناك  الواحد،  الشباك  مكتب  أقرب  إىل 
لدى  للتسجيل  نتيجة  إضافياً  تأخرياً  تسجل  مدن 
املكتب املحيل للهيئة القومية للتأمني االجتامعي. 
عىل  يجب  وبورسعيد  والزقازيق  طنطا  ففي 
من  بدالً  أيام  ثالثة  تسجيل  املرشوعات  أصحاب 

يومني إلمتام هذه العملية (شكل 5-3).

بدء النشاط التجاري هو أمر مكلف نسبياً يف مرص، 
تقريباً  تساوي  املناطق  مختلف  عرب  فالتكاليف 
الدخل  ذات  الدول  يف  التكاليف  متوسط  ضعف 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  يف  املرتفع 
عىل  أداًء  البلدان  أعىل  يف  ثالثني ضعفاً  من  وأكرث 
جنوب  أو  نيوزلندا  أو  أيرلندا  مثل  العامل  مستوى 

إفريقيا.

التكاليف اإلدارية لبدء النشاط التجاري واحدة يف 
البالد، حيث يجب عىل املستثمرين  أنحاء  جميع 
يف جميع املدن دفع 25 جنيهاً مرصياً (4 دوالرات 
يقرب  ما  ودفع  الرشكة،  اسم  لحجز  أمريكية) 
من  أمريكياً)  دوالراً   63) مرصي  جنيه   400 من 
حساب  وفتح  بنكية  شهادة  عىل  الحصول  أجل 
بنيك، و473 جنيهات مرصية (75 دوالراً أمريكياً) 
لتوثيق عقد التأسيس وغريه من املستندات و189 
جنيهاً مرصياً (30 دوالر أمرييك) لتسجيل الرشكة 
الحرة،  واملناطق  لالستثامر  العامة  الهيئة  لدى 
و125 جنيهاً مرصياً (20 دوالراً أمريكياً) للتسجيل 
 24) مرصياً  جنيهاً  و150  التجاريني  نقابة  لدى 
دوالراً أمريكياً) لنرش اإلخطار بتسجيل الرشكة يف 
الجريدة الرسمية و378 جنيهاً مرصياً (60 دوالراً 
أمريكياً) للتسجيل لدى غرفة التجارة و56 جنيهاً 
شهادة  لتسجيل  أمريكية)  دوالرات   9) مرصياً 
التأسيس لدى السجل التجاري و29 جنيهاً مرصياً 
شهادة  عىل  للحصول  أمريكية)  دوالرات   5)

التشغيل.

خالفاً ملا ذكر أعاله، هناك تكاليف لوجيستية تجعل 
بدء املرشوع التجاري أعىل تكلفة يف املدن التي ال 
الواحد، وهنا يتعني عىل  الشباك  يوجد فيها نظام 
إىل  االنتقال  تكاليف  إضافة  املرشوعات  أصحاب 
أقرب مدينة يوجد فيها نظام الشباك الواحد. ونظراً 
ألن النقل العام بالقطار أو الحافالت رخيص نسبياً 
فإن فارق التكلفة بني املدن هو فارق محدود.22ويف 
تتزايد،  والتأخريات  التكاليف  فإن  العميل،  الواقع 
عىل  الالزم  من  كان  ما  إذا  الخصوص  وجه  وعىل 
صاحب املرشوع أن يرتدد عدة مرات عىل مكتب 
الشباك الواحد بسبب العوائق البريوقراطية، ومنها 

عىل سبيل املثال عدم اكتامل األوراق.

الدويل خالل عام  البنك  الذي أجراه  للمسح  طبقاً 
2011 عىل 34 مكتباً لتسجيل الرشكات حول العامل 
طبقت حلوال تكنولوجية (26 منها تقع يف البلدان 
التي يرتاوح الدخل فيها من منخفض إىل متوسط 

جميع  أن  ثبت  املرتفع)،  الدخل  بلدان  من  و8 
عملية  بإجراء  تسمح  التقريب  وجه  عىل  النظم 
بحث االسم عىل الشبكة وبتعامل املكاتب الخلفية 

مع طلبات التسجيل.23

وميكنته  التجاري  السجل  ربط  جهود  تواصلت 
بغرض التمكني من حجز اسم الرشكة يف الحال عرب 
البالد، تواصلت تلك الجهود عىل مدى عدة سنوات 
الوقت  ويف  يُذكر.  نجاح  يتحقق  مل  ذلك  ورغم 
الواحد  الشباك  مكتب  يف  مندوب  يوجد  الحايل، 
املحيل، يقوم مؤقتاً بحجز االسم ولكن يتعني عليه 
يف  الرئييس  املكتب  إىل  بالفاكس  رسالة  يرسل  أن 
مكاتب  وربط  املوافقة.  عىل  للحصول  القاهرة 
موحد  تجاري  سجل  طريق  عن  الواحد  الشباك 
القانوين، ويف  اليقني  ومميكن من شأنه أن يحسن 
نفس الوقت يساعد عىل اإلرساع بعملية حجز اسم 
اتخاذها هي  التي يتعني  التالية  الرشكة. والخطوة 
مبارشة  الرشكة  اسم  حجز  من  املستثمرين  متكني 
لالستثامر  العامة  للهيئة  اإللكرتونية  البوابة  عىل 
أقرب  إىل  شخصياً  التوجه  دون  الحرة  واملناطق 

مكتب للشباك الواحد.

بعد تقديم املستندات الخاصة بالرشكة إىل مصلحة 
الرشكات يجب عىل املستثمرين التوجه إىل مكتب 
التأسيس  عقد  توثيق  أجل  من  االستثامر  توثيق 
وبديالً عن  الحاجة.  املستندات حسب  وغريه من 
ذلك ميكن للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة 
لحظة  من  اعتباراً  وثقت  قد  املستندات  تعترب  أن 

تقدميها إليها.

مامرسة  تقرير  درسها  التي  الدول  نصف  حوايل 
لتأسيس رشكة  التوثيق  تستلزم  ال  األعامل  أنشطة 
التسجيل  توافر  ومع  محدودة.  مسئولية  ذات 
إىل  الحاجة  تصبح  اإللكرتوين  والتوقيع  اإللكرتوين 
مطلوب.  غري  أمراً  الشخصية  الهوية  من  التحقق 
سنغافورا  يف  الرشكات  مسجل  املثال  سبيل  عىل 
ليست  الرشكات  أن  مؤداه  بسيطا  افرتاضاً  يفرتض 
ويف  التدلييس.  التسجيل  تستهدف  أن  إىل  بحاجة 
األشخاص  يكون  عندما  الحاالت،  من  قليل  عدد 
ذلك،  يف  راغبني  غري  للرشكة  كمؤسسني  املسجلون 
التحقق الالحق  التسجيل طريقة  يستخدم مكتب 
رشكة  أن  األشخاص  هؤالء  ويبلغ  التسجيل  عىل 
لها.  أنشئت وأن أسامءهم مسجلة كمؤسسني  قد 
وبهذه الطريقة يركز املسئولون يف مكتب التسجيل 
انتباههم ووقتهم لحاالت التدليس املحدودة بدالً 

من التحقق من كل طلب يقدم إليهم.
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التجاري إذا ما كان  النشاط  تنخفض تكاليف بدء 
الستيعاب  يكفي  مبا  ومرناً  موحداً  التأسيس  عقد 
مبكنة  يصبح  وهكذا  البسيطة،  األنشطة  غالبية 
التأسيس  عقود  صياغة  املرشوعات  أصحاب 

وإيداعها مبارشة.

يف الوقت الحايل يتعني عىل صاحب املرشوع الذي 
متوسطة يف مرص،  أو  ينشأ رشكة صغرية  أن  يريد 
يتعني عليه التقيد ببعض املتطلبات التي أصبحت 
غري إلزامية يف بلدان أخرى، ومن بينها عىل سبيل 
التجاريني، ونرش  املثال تسجيل الرشكة لدى نقابة 
الرسمية،  الجريدة  يف  الرشكة  بإنشاء  اإلخطار 
وتسجيل الرشكة لدى غرفة التجارة. ويؤدي إلغاء 
يساوي  مبلغ  توفري  إىل  مجتمعة  الرشوط  هذه 
أمريكياً)  دوالراً   95,20) جنيه مرصي   600 تقريباً 
التكلفة اإلجاملية من متوسط 9,8% من  وخفض 

دخل الفرد إىل 6,5% تقريباً.

الواحد  الشباك  مكاتب  إنشاء  تجربة  أثبتت  لقد 
أنه باإلمكان إسناد سلطة عملية تسجيل الرشكات 
إىل املحافظات خارج القاهرة. والسؤال الذي يثور 
اآلن هو ما إذا كانت مرص ستسري عىل نهج بلدان 
مكاتب  تفتح  وأن  وكولومبيا  املكسيك  مثل  أخرى 
كولومبيا  ففي  إضافية.  مواقع  يف  الواحد  الشباك 
للشباك  مكتب  أول  افتتاح  تم  املثال،  سبيل  عىل 
املكاتب  الواحد يف عام 2001، واآلن تغطي هذه 
جميع أنحاء كولومبيا. وبعد إدخال نظام تسجيل 
الرشكات  تسجيل  ارتفع  مدن،  ست  يف  الرشكات 
املتوقع  االتجاه  يتجاوز  مبا   %5,2 بنسبة  الجديدة 

استناداً عىل االتجاه التاريخي السابق.24

مسألة  وتشغيلها  الواحد  الشباك  مكاتب  بناء 
واملناطق  لالستثامر  العامة  الهيئة  مكلفة.25وكانت 
الحرة قد خططت لفتح مكاتب الشباك الواحد يف 
محافظات الدقهلية والسادس من أكتوبر، إال أنها 
امليزانية.  قيود  بسبب  الفكرة  هذه  عن  تراجعت 
للشباك  مكاتب  إنشاء  فإن  األخرى  الناحية  ومن 
الواحد يف عدد أكرب من املحافظات قد يساعد بقدر 
املدى  عىل  الحكومية  الخدمات  المركزية  يف  أكرب 

املتوسط.

الحرة  واملناطق  لالستثامر  العامة  الهيئة  تستطيع 
املعلومات  تكنولوجيا  حلول  من  املزيد  تطبيق 
التعامل  حاالت  عدد  أجل خفض  من  واالتصاالت 
الشخيص بني أصحاب املرشوعات ومختلف مكاتب 
الشباك الواحد إىل الحد األدىن. وميكن تحقيق ذلك 
من خالل إدخال نظام ممكني إلدارة تكون معنية 
قنوات  تدعيم  أجل  من  العمل،  خطوات  مبتابعة 
منظومة  داخل  املكاتب  مختلف  بني  االتصال 
املستندات  إعداد  عىل  والتشجيع  الواحد،  الشباك 

وإرسالها بوترية أرسع.

استخدام  تعزيز  عىل  ينطوي  آخر  أسلوب  هناك 
باإلمكان  يكون  حتى  اإللكرتوين  التسجيل  نظام 
واليوم  الشبكة.  عرب  اإلجراءات  جميع  تنفيذ 
املعلومات  تكنولوجيا  تستخدم  دولة   110 هناك 
بني  ما  ترتاوح  التي  الخدمات  لتقديم  واالتصاالت 
الكامل للرشكة عرب  التسجيل  البحث عن اسم إىل 
الشبكة. وهناك أكرث من أربعني بلداً يقدم خدمات 
التسجيل اإللكرتوين.26واتساقاً مع هذه االتجاهات 
املرصيون  املرشوعات  أصحاب  يستطيع  العاملية 
السابقة  اإلجراءات  بتنفيذ  واملال  الوقت  توفري 
التوجه  دون  الشبكة  عرب  التأسيس  عىل  والالحقة 
شخصياً إىل مكتب الشباك الواحد من أجل الحصول 
أن  املمكن  ومن  الرسوم.  دفع  أو  مستندات  عىل 
يؤدي تطبيق العمل بنظام التسجيل اإللكرتوين إىل 
تحقيق وفر يف التكاليف لصالح الحكومة. فبعد أن 
أدخلت سلوفينيا نظام التسجيل اإللكرتوين املميكن 
انخفضت التكاليف اإلدارية انخفاضاً شديداً بنسبة 
العامة  اإلدارة  وزارة  ذكرته  ملا  وطبقاً   .371,%
يورو  مليون   10,2 قدره  وفر  تحقق  السلوفينية 

سنوياً.27

إجراء  اإللكرتوين  التسجيل  نظام  تطبيق  يستلزم 
أخرى  سن  أو  القامئة  الترشيعات  عىل  تعديالت 
ضامن  أجل  من  معاً،  األمرين  كال  أو  جديدة، 
اليوم. ولقد  الدفع اإللكرتوين يف ذات  إمتام عملية 
لسنة   15 رقم  اإللكرتوين  التوقيع  قانون  أدخل 
واملستندات  اإللكرتونية  املعامالت  مفاهيم   2004
لهذا  وطبقاً  الرقمية.  والتوقيعات  اإللكرتونية 
القانون فإن وضع توقيع إلكرتوين مؤمن عىل وثيقة 
القانونية  باملتطلبات  الوفاء  شأنه  من  إلكرتونية 
مبا  اإلقرار  وثبوت  والكتابة  التوقيع  وهي  للتوقيع 
خطوة  هو  القانون  هذا  أن  ورغم  املحرر.  أثبته 
الدفع  تأمني نظم  يعالج  فإنه ال  األمام  هامة نحو 
والدفع  للتوقيع  أعىل  قدرات  تطوير  اإللكرتونية. 

اإلسرتاتيجية  ركائز  من  ركيزة  يعترب  اإللكرتوين 
واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  القومية 
وباستطاعة الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة 
أجل دفع  القومي من  الهدف  االستفادة من هذا 

هذا اإلصالح إىل األمام. 
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كانت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة ومكاتب الشباك الواحد   15
تابعة يف بعض األوقات لرئيس الوزراء أو الرئاسة ويف أوقات أخرى 

لوزارة االقتصاد. ويف عام 2004، أُلغيت وزارة االقتصاد وصارت وزارة 
االستثامر الجديدة مسئولة عن نطاق أوسع من املهام تضمنت الهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة ومكاتب الشباك الواحد.

 Stone, Andrew. 2006. “Establishing a Successful One  16
Stop Shop: The case of Egypt.” Paper presented at IMF/

 AMF High-Level Seminar on Institutions and Economic
 Growth in the Arab Countries, Abu Dhabi (December

.(19–20, 2006

نفس املرجع السابق.   17

نفس املرجع السابق  18

19  سجل مكتب الشباك الواحد يف مدينة العارش من رمضان أول رشكة 
لديه يف 7 أبريل 2013. واعتباراً من 19 يونيو 2013، سجل املكتب 51 
رشكة جديدة. السيد/ حسن فهمى. مقابلة شخصية مع األستاذة/ دانا 

عمران. القاهرة يف 20 يونيو 2013.

عىل الرغم من إمكانية استيفاء هذا اإلجراء لدى أي بنك معتمد،   20
من املرجح أن يستخدم املستثمرون يف القاهرة فرع بنك اإلسكندرية 

الذي يقع داخل مكتب الشباك الواحد.

ال يأخذ تقرير مامرسة أنشطة األعامل نظام التسجيل اإللكرتوين   21
لبدء النشاط التجاري يف االعتبار وذلك بسبب معدالت االستخدام 

املنخفضة.

يستقل معظم أصحاب املرشوعات سيارة وصوالً إىل املدينة التي   22
يسجلون فيها نشاطهم التجاري. ومع ذلك، لغرض املقارنة، يعترب 

تقرير مامرسة أنشطة األعامل تكلفة تذكرة السفر ذهاباً وإياباً 
بالقطار أو األتوبيس جزءاً من تكاليف السفر من وإىل مكتب الشباك 

الواحد.

23 Wille, John, KarimOuledBelayachi, 
Numa De Magalhaes and Frederic 
Meunier. 2011. “Leveraging 

Registration Reform,” Investment 
Climate In Practice, Note 17, 
Investment Climate Advisory 
Services.Washington, DC: World 
Bank.

24 Cardenas, Mauricio and Sandra Rozo. 
2007. “La informalidad empresarial y 
sus consecuencias: ¿Son los CAE una 
solución?,” WorkingPaper 38. Bogota, 
Colombia: Fedesarrollo.

25 وفقاً لتقديرات رئيس الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة، السيد/ 
حسن فهمي، تبلغ تكاليف البناء 50000000 جنيه مرصي تقريباً (مبا 

يعادل 7933703 دوالراً أمريكياً) وتبلغ تكاليف التشغيل 100000 جنيه 
مرصي تقريباً (مبا يعادل 15867 دوالراً أمريكياً). السيد/ حسن فهمي. 

مقابلة شخصية مع األستاذة/ دانا عمران. القاهرة يف 20 يونيو 2013.

26 World Bank. 2013. Doing Business 2014: 
Understanding Regulations for Small and
Medium-Size Enterprises. Washington, 
DC: World Bank.  

27 World Bank. 2011. Doing Business 2012: 

World. Washington, DC: World Bank. 
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نسبة الرشكات التي تتوقع تقديم هدايا مقابل استخراج 
تراخيص البناء (%)

أ

البلدان مصنفة حسب سهولة استخراج تراخيص البناء، 
خمسة مستويات من الصعوبة

األقل
صعوبة

األكرث
صعوبة

%1 :

:

 9 إىل  العامل  سكان  عدد  يصل  أن  املتوقع  من 
املتوقع  مليارات نسمة يف عام 2050، وكذلك من 
أن يتوسع نشاط البناء والتشييد، الذي يوفر حالياً 
112 مليون فرصة عمل، بنسبة 70% ليصل حجمه 
إىل 12 تريليون دوالر أمرييك بحلول عام  20201. 
ويف مرص، أثرت أحداث العامني املاضيني سلباً عىل 
إىل أن  البناء والتشييد. ومع ذلك، نظراً  منو قطاع 
خالل   %1.7 مبتوسط  منى  قد  مرص  سكان  عدد 
الثامين السنوات املاضية2، ينبغي عىل قطاع البناء 
والتشييد أن يتوسع حتى يستوعب الطلب املتزايد 
الجهات  عىل  وسيكون  الحرضية.  التنمية  عىل 
اتخاذ  والتخطيط  البناء  بتنظيم  املعنية  الحكومية 
قرارات معقدة لضامن اتساق هذا التوسع يف إنشاء 

املناطق الحرضية مع لوائح البناء والسالمة. 

مثانية  من  مكون  مبنى  انهار   ،2013 يناير   16 يف 
 28 وفاة  يف  تسبب  مام  اإلسكندرية،  يف  طوابق 
شخصا3ً. وذكرت السلطات أن العقار كان قد بُني 
وبعد  قانوين.  بناء  ترخيص  دون  سنوات،   5 قبل 

مبنى  انهار  الحادثة،  هذه  من  فقط  أيام  بضعة 
أشخاص.  ثالثة  مقتل  عن  أسفر  مام  القاهرة  يف 
وأصبحت مثل هذه الحوادث أكرث تكرراً يف جميع 
أنحاء البالد. وللحد من مثل هذه الحوادث يجب 
ومن  السليم.  واإلنفاذ  الكفء  بالتنظيم  االلتزام 
أمثلة البلدان التي نجحت يف تنظيم عملية إصدار 
الدمنارك  نسبياً،  قليلة  مبتطلبات  البناء  تراخيص 
تعترب  ذلك  ومع  وتايالند،  ونيوزيلندا  وجورجيا 

لوائحها حصيفة وكفيلة بضامن أمان املباين4. 

بني  الصحيح  التوازن  إيجاد  مبكان  الصعوبة  من 
التي  البناء،  لوائح  وضع  عند  والكفاءة  السالمة 
يجب أن تكون واضحة وقابلة للتكيف مع التغري 
كون  بني  عالقة  وهناك  والتكنولوجي.  االقتصادي 
للتقدير  وتخضع  ومكلفة  معقدة  البناء  إجراءات 
الرسمية5.  عدم  معدالت  ارتفاع  وبني  الشخيص، 
ففي البلدان النامية، ترتاوح نسبة عدم الرسمية يف 
مجال البناء من 60 إىل 80%6. وهذا ال يعني فقط 
فقدان اإليرادات بالنسبة للحكومات، وإمنا يعرض 
استخدام  دون  ويحول  للخطر  املواطنني  سالمة 

العقارات كضامن للحصول عىل متويل. 

هي  البناء  تراخيص  إصدار  أن  إىل  األبحاث  تشري 
خاصة7.  بصفة  للفساد  عرضة  تنظيمية  ناحية 
أقل  البناء  تراخيص  إصدار  عملية  تكون  وحيثام 
 .(1-4 (شكل  الفساد  مستوى  ينخفض  تعقيداً، 
أي  متلك  ال  التي  واملتوسطة  الصغرية  والرشكات 
ففي  غريها.  من  تأثراً  األكرث  هي  نفوذ  أو  سلطة 
الجزائر، 57% من الرشكات تعترب أن اللوائح متيل 
الكبرية.  والرشكات  النخبة  رشكات  مصالح  لخدمة 
يف  و%66  املغرب  يف   %60 هي  النسبة  وهذه 
لبنان8، ويف مرص، 85% من الرشكات تصف الفساد 

بأنه مشكلة خطرية9. 
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عدد اإلجراءات

املستودع
املنجز

الوقت
(باأليام) ما بعد البناء، وخدمات املرافقالبناءما قبل البناء

رشكة يف صناعة
اإلنشاءات

التكلفة
(% من متوسط دخل الفرد)

تراخيص  استخراج  عملية  تُيَرس  التي  اإلصالحات 
والتشييد.  البناء  صناعة  منو  عىل  تساعد  البناء 
العمل،  فرص  من  املزيد  إيجاد  يتم  وبالتايل، 
ورشاء مواد وخدمات متعلقة بالبناء من املوردين 
مبارشة  تتعلق  وظائف  عرش  كل  مقابل  املحليني. 
وظائف  مثاين  خلق  ميكن  البناء،  مشاريع  بإحدى 

أخرى يف االقتصاد املحيل10. 

يسجل ”تقرير مامرسة أنشطة األعامل“ اإلجراءات 
والوقت والتكلفة الالزمة يك تستصدر رشكة تجارية 
الالزمة  املوافقات  جميع  متوسطة  إىل  صغرية 
باملياه  وإمداده  بسيط  تجاري  مستودع  لبناء 
والرصف الصحي وخط تليفون ثابت (شكل 2-4). 
املعاينات  أنواع  الحالة عىل جميع  دراسة  تشتمل 
وأثنائه  املستودع  بناء  قبل  الالزمة  والشهادات 

عرب  للمقارنة  قابلة  البيانات  تكون  ويك  وبعده. 
189 بلداً، تفرتض دراسة الحالة أن املستودع يقع 
يف  تجارية  مدينة  ألكرب  الحرضية  شبه  املنطقة  يف 
صناعية  أو  اقتصادية  منطقة  يف  وليس  املحافظة 
خاصة وأنه سيستخدم يف أنشطة التخزين العامة. 

تراخيص  استخراج  يتطلب  مرص،  أنحاء  جميع  يف 
البناء يف املتوسط 18   إجراًء تستغرق جميعها 163.5 
دخل  متوسط  من   %109.4 قدرها  بتكلفة  يوماً 
الفرد (20683 جنيه). وهذا أقل كثرياً من متوسط 
 3283.%) أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 
قليالً  أبطأ  بوترية  الفرد)، ولكن  من متوسط دخل 
وأكرث إرهاقاً (شكل 4-3). ويف منطقة هونج كونج 
األفضل  االقتصاد  وهي   – للصني  التابعة  اإلدارية 
أداًء يف التصنيف العاملي الوارد يف ”تقرير مامرسة 
استخراج  يتطلب  ال   –  “2014 األعامل  أنشطة 
 71 تستغرق  إجراءات  ستة  سوى  البناء  تراخيص 

يوماً وتكلف 15.4% من متوسط دخل الفرد. 

لبناء مستودع  الشكلية  باإلجراءات  االلتزام  يَسُهل 
واملنصورة  السويس  يف  إليه  املرافق  وتوصيل 
اإلسكندرية  يف  األمر  يَصُعب  بينام  واإلسامعيلية، 
وأسوان (جدول 4-1). يتطلب األمر يف السويس – 
وهي أفضل مدينة يف مرص من حيث األداء - 13 
إجراًء و144 يوماً و58.9% من متوسط دخل الفرد. 
 62 املرتبة  السويس  تحتل  العاملي،  املستوى  عىل 
أنشطة  ”تقرير مامرسة  يقيسه  بلداً   189 بني  من 
تراخيص  استخراج  سهولة  حيث  من  األعامل“ 
البناء – وهي بذلك تأيت متقدمة عىل املغرب (83) 
العربية  اململكة  لكنها متأخرة عن  وتونس (122) 
السعودية (17). وتحتل مرص املرتبة 149، حسبام 

متثلها القاهرة يف الوقت الراهن. 

لسنة   119 (قانون  املوحد  البناء  قانون  يشمل 
2008) والئحته التنفيذية (2009) اإلطار التنظيمي 
جميع  يف  البناء  تراخيص  إصدار  لعملية  والقانوين 
العملية  تتضمن  منطي،  وبشكل  مرص.  أنحاء 
وترخيص  املوقع  صالحية  شهادة  عىل  الحصول 
”شهادة  والحصول عىل  اإلدارية،  الجهة  من  البناء 
والتي  املهندسني  نقابة  التنفيذ“ من  اإلرشاف عىل 
الجهة  وإبالغ  معتمد،  املرشف  املهندس  بأن  تفيد 
عمليات  واجتياز  اإلنشاء،  أعامل  ببدء  اإلدارية 
املعاينة أثناء البناء، وتقديم شهادة مطابقة البناء، 
واجتياز املعاينة النهائية، وتسجيل املبنى يف مكتب 
املبنى  إىل  املرافق  وتوصيل  العقاري،  التسجيل 

(شكل 4-4). 

هناك اختالفات محلية كبرية يف تنفيذ لوائح البناء 
اإلجراءات  فعدد  املرصية،  املدن  أنحاء  جميع  يف 
إجراء   23 إىل  السويس  يف  إجراء   13 من  يختلف 
يف  املثال،  سبيل  فعىل   .(5-4 (شكل  الفيوم  يف 
والسويس  واإلسامعيلية  والجيزة  ودمياط  أسيوط 
التقدم  قبل  املطلوبة  الوحيدة  املوافقة  وطنطا، 
شهادة  هي  البناء  ترخيص  عىل  للحصول  بطلب 
صالحية املوقع. يف حني أنه يف اإلسكندرية وأسوان 
- يجب  العملية هي األكرث تعقيداً  - حيث تكون 
منفصلة  موافقات  أوالً  يستصدر  أن  املقاول  عىل 
الكهرباء  ورشكة  املدين  الطريان  هيئة  من  كل  من 
واإلدارة الزراعية. باإلضافة إىل ذلك، يف اإلسكندرية، 
وإدارة  اآلثار  هيئة  من  موافقة   استصدار  يجب 
التحسينات، بينام يف أسوان يجب استصدار موافقة 
الحريق  املدين ومكافحة  الدفاع  إدارة  إضافية من 
للحصول  اإلدارية  الجهة  إىل  بطلب  التقدم  قبل 
عىل ترخيص البناء، كل من تلك املتطلبات يستلزم 

إجراء زيارة شخصية للجهة املعنية. 

املعاينات  عدد   2008 لعام  البناء  قانون  يحدد  ال 
الالزمة أثناء البناء، وال يزال معدل تكرارها خاضعاً 
األدلة  وتشري  باألحياء.  الهندسية  اإلدارات  لتقدير 
يف  متثل  قد  لألبنية  املعاينات  تلك  أن  إىل  القولية 
بعض األحيان مصدراً للدخل غري الرسمي ملسئويل 
تتم  وبورسعيد،  وأسوان  أسيوط  ففي  اإلرشاف11. 
محددة  رئيسية  مراحل  يف  البناء  موقع  معاينة 
املثال بعد وضع أساسات  اإلنشاء، عىل سبيل  من 
ذلك  ومع  الطوابق.  من  طابق  كل  وبناء  املبنى 
يتم  واإلسامعيلية،  والجيزة  ودمياط  القاهرة  ففي 
إجراء ما يصل إىل سبع معاينات لنفس نوع املبنى. 
بناًء  املدن  هذه  يف  املعاينات  عدد  تحديد  ويتم 
سبيل  (عىل  اإلنشاء  يستغرقه  الذي  الوقت  عىل 
حسب  وليس  الشهر)  يف  واحدة  معاينة  املثال، 
مرص،  أنحاء  جميع  ويف  الرئيسية.  اإلنشاء  مراحل 
يجب أن تخضع املباين التي تتجاوز قيمتها مليون 
أمرييك) إىل معاينة  جنيه مرصي (158730 دوالر 

 :-1-4

سوهاج  9 السويس  1

بورسعيد  10 املنصورة  2

الجيزة  11 اإلسامعيلية  3

القاهرة  12 الخارجة  4

الفيوم  13 دمياط  5

أسوان  14 طنطا  6

اإلسكندرية  15 أسيوط  7

الزقازيق  7

مالحظة: تستند التصنيفات إىل متوسط التصنيفات املئوية للمدينة من حيث 
اإلجراءات والوقت والتكلفة الالزمة الستخراج تراخيص البناء. لالطالع عىل 

التفاصيل انظر "املالحظات عىل البيانات". 
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109.4

النطاق 
يف
مرص

اإلجراءات
(عدد)

الوقت
(باأليام)

التكلفة 
(% من متوسط دخل الفرد)

اإلسكندرية 220الفيوم 23

أسوان 222.3

السويس 58.9

اإلسامعيلية 109

متوسط 
الخمس عرشة 

مدينة 18

السويس13

19 تونس

15 املغرب

125 كينيا12 السعودية
102 السعودية

97 املغرب
94 تونس

73.5 جورجيا
71 منطقة هونج كونج 

اإلدارية الخاصة
بالصني

15.4 منطقة هونج كونج 
اإلدارية الخاصة بالصني

9 جورجيا وكينيا

6 هونج كونج وجنوب إفريقيا 
والصني

16 الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
145,7 الرشق األوسط وشامل إفريقيا

283.3 الرشق األوسط
وشامل إفريقيا
255.6 تونس

218.2 املغرب
191.3 كينيا

24.5 السعودية

14.9 جورجيا

163.5

املصدر: قاعدة بيانات تقرير مامرسة أنشطة األعامل

تجريها ”املجمعة املرصية لتأمني املسئولية املدنية 
عن أعامل البناء- املجمعة العرشية“. وهذا الرشط 
يستغرق  أن  وميكن  إضافياً  عبئاً  يشكل  اإللزامي 
هي  النهائية  والنتيجة  الوقت.  من  كبرياً  قدراً 
التفاوت الكبري من مدينة إىل مدينة يف املتطلبات 

والوقت (شكل 4-5 وشكل 6-4). 

املهندسني  نقابة  عىل  يجب  البناء،  لقانون  وفقاً 
هو  املعني  املهندس  أن  يفيد  بختم  التصديق 
عىل  حالياً  يرشف  ال  وأنه  قانوناً  معتمد  مهندس 
قادر  غري  يجعله  مبا  املرشوعات  من  كبري  عدد 
عىل تويل اإلرشاف عىل هذا املرشوع. ويف القاهرة 
أيضاً عىل شهادة  النقابة  والفيوم والجيزة، تصدق 
مطابقة اإلنشاء - وهي مستند يفيد أن املبنى قد 
تم إنشاؤه وفقاً للوائح ذات الصلة - قبل أن تقدم 

إىل الجهة اإلدارية. 

ينبغي أن تتلقى رشكات املرافق العامة «خطابات 
تجرى  أن  قبل  اإلدارية  الجهة  من  املرافق» 
توصيالت املرافق؛ وتفيد هذه الخطابات أن املبنى 
أسيوط  ويف  والفنية.  القانونية  للمتطلبات  مطابق 
وسوهاج،  والخارجة  والجيزة  ودمياط  والقاهرة 
إىل  مبارشة  الخطابات  اإلدارية  الجهات  تُرِسل 
رشكات املرافق العامة، ويف األماكن األخرى، يكون 
عىل مقدم الطلب الحصول عىل تلك الخطابات من 
الجهة اإلدارية أوالً، ثم تقدميها شخصياً إىل رشكات 
املرافق العامة. ويف غالبية املدن، هناك كيان واحد 
يف  ولكن  الصحي،  والرصف  املياه  مرفقي  يدير 
يجب  والسويس،  وبورسعيد  واإلسامعيلية  أسيوط 
عىل مقدمي الطلبات التعامل مع كيانني منفصلني 

عند التقدم لتوصيل املياه والرصف الصحي. 

يف  تتم  البناء  لرتاخيص  استخراج  عملية  أرسع 
من  كثرياً  أقل  وهذا  أيام)،   109) اإلسامعيلية 
األوسط  الرشق  منطقة  دول  يف  الوقت  متوسط 

وشامل إفريقيا و  البالغ 145.7 يوماً. ويف اإلسكندرية 
ثالثة  يتعدى  املدة مبقدار  تزيد  وأسوان،  وأسيوط 
(شكل  اإلسامعيلية  يف  األمر  يستغرقه  عام  أشهر 
ما  موافقات  هو  للتأخري  الرئييس  والسبب   .(6-4
قبل اإلنشاء، حيث يستغرق الحصول عىل موافقة 
هيئة الطريان املدين عىل املرشوع حوايل شهرين يف 
اإلسكندرية وأسوان والخارجة، ويف أسوان، يستغرق 
الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع املدين ومكافحة 

الحريق عىل املرشوع ما يزيد عن شهر ونصف. 

املوافقات  صدور  حتى  الطويل  االنتظار  يتسبب 
السابقة عىل اإلنشاء يف تأخر إصدار تراخيص البناء؛ 
القانونية  املدة  احتساب  يف  األحياء  تبدأ  ال  حيث 
إال  البناء  ترخيص  إلصدار  يوماً   30 قدرها  البالغ 
عىل  السابقة  املوافقات  جميع  عىل  الحصول  بعد 
اإلنشاء. وعالوة عىل ذلك، عىل الرغم من أن قانون 
البناء ينص عىل قاعدة تفيد بأن السكوت يعد إقراراً 
البالغ  القانونية  الزمنية  املدة  انتهاء  مبجرد  أي   –
التصديق  تم  قد  الرتخيص  يعترب  يوماً،   30 قدرها 
ففي  موحد.  بشكل  يطبق  ال  املبدأ  فهذا    - عليه 
مثانية من املدن التي شملها االستبيان، يتم إصدار 
تراخيص البناء خالل املدة الزمنية القانونية (شكل 
4-7). وبشكل استثنايئ، تتمتع الجهات اإلدارية يف 
تراخيص  إصدار  يف  بكفاءة  والخارجة  اإلسامعيلية 
البناء قبل انقضاء املدة القانونية بوقت كبري يف 21 
تطبق  ال  مدن،  سبع  ويف  التوايل.  عىل  يوماً،  و25 
العملية من 40  القانونية وتستغرق  الزمنية  املدة 

يوماً (بورسعيد) إىل 60 يوماً (أسيوط وأسوان). 

الهندسية  اإلدارات  بني  التواصل  ملرونة  ميكن  كام 
باألحياء واملتقدمني للحصول عىل تراخيص بناء أن 
الرتاخيص.  تأثري كبري عىل عملية إصدار  لها  يكون 
يساعد  األرقام  تتبع  نظام  املثال،  سبيل  فعىل 
السلطات عىل تنظيم سجالت الطلبات والرد عىل 
استفسارات املتابعة بشكل أرسع. هناك 12 مدينة 

 :4-4
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الحصول عىل شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ من نقابة املهندسني
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من واقع 15 مدينة تقوم إما بإصدار أو إدراج نظام 
تتبع األرقام يف مناذج طلبات الرتخيص (شكل 7-4). 
لكن هناك فقط خمس مدن - اإلسكندرية وأسوان 
والقاهرة وبورسعيد وطنطا- تقوم بإبالغ املتقدمني 
مبجرد التوصل إىل قرار بشأن طلب الحصول عىل 
ترخيص بناء. ويف مدن أخرى، ينبغي عىل املتقدمني 
االتصال شخصياً باملوظفني الحكوميني يك يعرفوا ما 
إذا كانت املوافقة عىل طلب الرتخيص الخاصة بهم 

قد متت أم ال. 

االستبيان،  شملها  التي  املدن  من  مدينة   12 يف 
من  البناء  بعد  ما  موافقات  عىل  الحصول  يُشرتط 
حتى  الحريق،  ومكافحة  املدين  الدفاع  إدارات 
املستودع.  مرشوع  مثل  بسيطة  ملشاريع  بالنسبة 
رسمية،  موافقة  التصديق  يكون  مدن،12  مثان  ويف 
والذي ميكن أن يستغرق مدة تصل إىل ثالثة أسابيع 
ليصدر (كام هي الحال يف أسيوط). ويف أربع مدن، 
الحريق  ومكافحة  املدين  الدفاع  إدارات  تُجري 
معاينًة يف املوقع دون إصدار موافقة رسمية. ويف 
اإلسامعيلية وطنطا، تتم املعاينة خالل يوم واحد، 
األمر  يستغرق  أن  والجيزة ميكن  القاهرة  بينام يف 
مدة طويلة تصل إىل 15 يوماً؛ أما الفيوم وبورسعيد 
والسويس فهي حاالت استثنائية، حيث ال تشارك 
إدارات الدفاع املدين ومكافحة الحريق يف مشاريع 

البناء املنخفضة املخاطر. 

”شهادة مطابقة البناء“ واملعاينة النهائية يف املوقع 
مطلوبان يف جميع املدن، لكن الوقت الالزم ملبارشة 
العملية يتفاوت من أربعة أيام فقط يف اإلسامعيلية 
إىل 50 يوماً يف بورسعيد اعتامداً عىل كفاءة األحياء 
ومكافحة  املدين  الدفاع  إلدارة  املحلية  الفروع  أو 

الحريق. وأخرياً، يستغرق تسجيل العقار يف مكتب 
التسجيل العقاري بوزارة العدل شهرين. وتختلف 
املدة الالزمة للحصول عىل خط تليفون من سبعة 
أسوان.  يف  يوماً   20 إىل  والسويس  الفيوم  يف  أيام 
وتستغرق املدة الالزمة للحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي من 21 يوماً يف الفيوم إىل شهرين 

يف القاهرة والجيزة. 

الرضيبة  بشأن   2006 لسنة   83 رقم  القانون  نص 
العقارية عىل رسم ثابت قدره 2000 جنيه مرصي 
مكتب  يف  عقار  لتسجيل  أمريكياً)  دوالراً   317)
التكاليف  خفض  اإلصالح  هذا  العقاري.  التسجيل 
اإلجاملية بشكل ملحوظ13. ونتيجة لذلك، فعملية 
إصدار الرتاخيص يف مرص أقل تكلفة نسبياً مقارنة 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  أخرى  ببلدان 
أفريقيا. ومع ذلك، هناك اختالفات كبرية من مدينة 
والخارجة واإلسامعيلية،  السويس  ففي  أخرى.  إىل 
يكلف استخراج تراخيص البناء 60% من متوسط   
دخل الفرد، وهذا أقل بكثري من الوضع يف أسوان 
و%200.3   %222.3 يكلف  حيث  اإلسكندرية  أو 
إىل  األول  املقام  يف  االختالف  ويرجع  التوايل.  عىل 
فهي  الصحي:  والرصف  املياه  شبكات  توصيالت 
تكلف 4432 جنيهاً مرصياً (703 دوالر أمرييك) يف 
أسيوط، لكنها تكلف 15000 جنيه مرصي (2381 
والقاهرة  وأسوان  اإلسكندرية  يف  أمريكياً)  دوالراً 
يشكل   ، املتوسط   ويف  وطنطا.  وسوهاج  والجيزة 
الصحي  والرصف  املياه  توصيالت  عىل  الحصول 

53% من التكلفة اإلجاملية (شكل 8-4). 
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البناء  مبوافقات  املرتبطة  الرسوم  تختلف  كام 
يُضطر  املدن،  بعض  ففي  أخرى،  إىل  مدينة  من 
القانون  عليها  ينص  ال  رسوم  دفع  إىل  املتقدمون 
الوطني. يف طنطا عىل سبيل املثال، يتضمن التقدم 
بطلب للحصول عىل ترخيص بناء دفع رسم إضايف 
إىل نقابة املهندسني يعادل 0.45% من تكلفة البناء. 
ويف أسيوط، تفرض نقابة املهندسني رسوماً قدرها 
1910 جنيه (303 دوالرأ أمريكياً) مقابل التصديق 
عىل الرسومات املعامرية وشهادة الضامن املوحدة 
اإلدارية.  الجهة  إىل  املستندات  هذه  تقديم  قبل 
قبل  ما  موافقة  استصدار  يكلف  اإلسكندرية،  ويف 
البناء من ”إدارة التحسينات“ 9290 جنيهاً مرصياً 
(1474 دوالراً أمريكياً)، ويف الفيوم يكلف استصدار 
املوافقة من ”اإلدارة الزراعية“ 7432 جنيهاً مرصياً 

(1179 دوالراً أمريكياً).

بشكل   2008 لعام  املوحد  البناء  قانون  ينفذ  مل 
عملية  تكتمل  ومل  البالد،  أنحاء  جميع  يف  موحد 
املدن  من  العديد  يف  الجديد  النظام  إىل  االنتقال 
سمحت  البناء،  قانون  صدر  وعندما  اآلن.  حتى 
العمرانية“  والتنمية  واملرافق  اإلسكان  ”وزارة 
لوائح  لتقديم  سنتني  قدرها  مبدة  للمحافظات 
مل  للتخطيط“؛ وهذا  املركزية  ”اللجنة  إىل  محددة 
إىل جنب  للوزارة، جنباً  يحدث حتى اآلن. وميكن 
مع املحافظات، القيام بحملة مشرتكة لرفع الوعي 
بشأن القانون الجديد، تكون موجهة إىل املامرسني 
من  الحكوميني  واملوظفني  الخاص  القطاع  من 
وعي  رفع  ويؤدي  باألحياء.  الهندسية  اإلدارات 

والقانونية  التجارية  واألوساط  التنفيذية  الجهات 
منها،  املرجوة  والنتائج  اإلصالح  بعملية  والجمهور 
يف  التنفيذ  موضع  ووضعها  التغيريات  قبول  إىل 
تعزيز  فإن  ذاته،  الوقت  ويف  العملية.  املامرسة 
”إدارة  خالل  من  واملراقبة  الرصد  عىل  القدرة 
ضامن  عىل  أكرث  يساعد  للمباين“  الفني  الفحص 
االلتزام باللوائح الجديدة، وميكن للتوصيات التالية 
لوائح  توحيد  عىل  املرصية  السلطات  تساعد  أن 

البناء، وتنفيذها، عرب جميع مستويات الحكومة. 

واملنخفضة  البسيطة  البناء  ملشاريع  بالنسبة 
موافقات  استصدار  القانون  يشرتط  ال  املخاطر، 
من رشكة الكهرباء، وهيئة الطريان املدين، واإلدارة 
الحريق.  ومكافحة  املدين  الدفاع  وإدارة  الزراعية، 
تتمسك  املدن  من  العديد  تزال  ال  ذلك،  ومع 
عشوايئ  بشكل  املوافقات  تلك  عىل  بالحصول 
يحدث  ما  وغالباً  البناء.  مشاريع  لجميع  بالنسبة 
من  املحليني  واملوظفني  األحياء  مسئويل  ألن  هذا 
قد  القواعد  أن  يدركون  ال  القطاعية  الوزارات 

تغريت يف القاهرة. 

تشرتط  التي  القطاعية  الوزارات  عىل  يجب 
موافقات سابقة عىل البناء تقديم إرشادات واضحة 
إىل املحافظات والفروع املحلية؛ ويف بعض الحاالت، 
بدأ هذا التواصل فعالً. فوزارة الطريان، عىل سبيل 
املثال، قدمت إىل جميع املحافظات خرائط وقواعد 
مفصلة بشأن الطريان. ويجب عىل املحافظات أن 
نفسها  املعلومات  بتمرير  وذلك  حذوها  تحذو 
يذكر  الحايل،  الوقت  ويف  اإلدارية.  الجهات  إىل 
األحياء  ومسئولو  الخاص  القطاع  من  املامرسون 
املكاتب  يف  إال  الخرائط  عىل  االطالع  ميكن  ال  أنه 
الخرائط  نفس  كانت  ما  فإذا  القاهرة،  املركزية يف 
واإلرشادات متاحة يف املكاتب املحلية، فلن يكون 
يف  الطريان  وزارة  مكاتب  زيارة  إىل  حاجة  هناك 

القاهرة. 

يف العديد من املدن املرصية، تُطلب موافقات ما 
قبل البناء بشكل عشوايئ بالنسبة لجميع مشاريع 
لرشكة  املحلية  الفروع  تتقبل  ال  حيث  البناء، 
الحريق  ومكافحة  املدين  الدفاع  وإدارة  الكهرباء 
واإلدارة الزراعية فكرة إلغاء تصديقها عىل مشاريع 
السلطات  عىل  وينبغي  املخاطر.  املنخفضة  البناء 
عىل  قواعد  واعتامد  املباين  ملخاطر  تصنيف  وضع 
أساس املخاطر لكل فئة من فئات املباين. وينبغي 

أن تخضع األبنية املعقدة واملحفوفة باملخاطر إىل 
معايري أكرث رصامة من مشاريع البناء األبسط منها. 
املنخفضة  للمباين  بالنسبة  املوافقات  تبسيط  إن 
املخاطر يسمح للجهات املعنية بإصدار املوافقات 
بتحرير املوارد وتركيزها عىل املشاريع التي تنطوي 
األبنية  مثل  املخاطر،  من  أعىل  مستويات  عىل 

املرتفعة ومرافق اإلنتاج. 

عىل مستوى العامل، اعتمد 87 بلداً هذه املامرسة، 
18 منها قامت بذلك يف الثامين السنوات املاضية. 
من  هي  املتحدة،  واململكة  وسنغافورة  كولومبيا 
نظام  عىل  تحسينات  أدخلت  التي  البلدان  بني 
الحاجة  ألغى  مام  املخاطر،  أساس  عىل  املوافقات 
من  البناء  عىل  سابقة  موافقات  الحصول عىل  إىل 
أدخلت   ،2006 عام  ويف  متعددة.  هيئات  قبل 
جمهورية كوريا نظام املسار الرسيع ملشاريع البناء 
الصغرية؛ وبني عامي 2004 و2009، قفزت طلبات 
الحصول عىل تراخيص البناء يف مدينة ”سول“ من 

1521 إىل 3895. 

عىل املدى املتوسط  ، ميكن دمج موافقات ما قبل 
البناء يف شباك واحد. ويؤدي  ترخيص  البناء وكذا 
تحسني  إىل  الواحد  الشباك  مكاتب  نظام  تطبيق 
تنظيم عملية املراجعة، ليس فقط بتقليل عمليات 
بتنسيق الجهود بني  املعاينة املطلوبة، ولكن أيضاً 
مختلف الجهات بشكل أفضل. وميكن للمحافظات 
والجهات اإلدارية ”وزارة اإلسكان واملرافق والتنمية 
الشباك  مكاتب  من  ذلك  تستلهم  أن  العمرانية“ 
التجارية.  األنشطة  بدء  لخدمة  القامئة  الواحد 
الواحد ستكون فعالة بشكل  الشباك  وفكرة نظام 
املوافقات  أنظمة  مع  للتعامل  مرص  يف  خاص 

املعقدة. 
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عىل  االتجاه.  هذا  يف  حالياً  تتحرك  املدن  بعض 
سبيل املثال، تم إنشاء مركز ذيك يف اإلسكندرية عام 
2007 بهدف توفري شباك واحد يتمتع بالكفاءة يف 
ويف  التجارية.  باألعامل  املتعلقة  الرتاخيص  إصدار 
رقم 386 خدمة  املحافظ  قرار  أضاف  عام 2008، 
يقدمها  التي  الخدمات  قامئة  إىل  البناء  تراخيص 
املحافظ  قرار  وضع   ،2013 عام  يناير  ويف  املركز. 
رقم 35 األساس القانوين إلدراج موافقات الرتاخيص 
يعرضه  ما  ضمن  كامل  بشكل  باألبنية  املتعلقة 
مكتب  مفهوم  أن  حني  ويف  خدمات.  من  املركز 
كامل،  بشكل  مفعل  غري  يزال  ال  الواحد  الشباك 

فهذه خطوات أوىل محمودة. 

أن  فعالة، يجب  الواحد  الشباك  تكون مكاتب  يك 
التكنولوجية  الفنية  املعرفة  موقعها  يف  لها  يتوافر 
املخططات  مثل  اإلعالمية،  األدوات  واستخدام 
الوزارية.  واإلرشادات  التقسيم  وخرائط  الحرضية 
وإذا كان من الصعب وجود ممثل دائم لكل جهة 
نظام  إىل  اللجوء  فإن  الواحد،  الشباك  مكتب  يف 
مختلف  ممثلو  يأيت  حيث  املتفرغ،  غري  العمل 
ساعات  خالل  الواحد  الشباك  مكتب  إىل  الجهات 
بديالً  يكون  أن  األسبوع، ميكن  أيام معينة من  أو 

مجدياً. 

ما  شكالً  بلداً   36 يستخدم  العاملي،  الصعيد  عىل 
من أشكال مكتب الشباك الواحد إلصدار تراخيص 
البناء. ويف اآلونة األخرية، أدخلت موريتانيا وتايوان 
أدخلت  حني  يف  الواحد،  الشباك  نظام  والصني 
عام  ُوضع   الذي  النظام  عىل  تحسينات  املغرب 
2006. مثال آخر عىل ذلك هو منطقة هونج كونج 
اإلدارية التابعة للصني، حيث قامت الحكومة عام 
هيئات  ست  تشمل  إجراءات  مثانية  بدمج   2009
ومرفقني من القطاع الخاص يف مكتب واحد؛ واليوم 
ليس هناك إال ستة إجراءات مطلوبة للحصول عىل 

ترخيص بناء. 

الهندسية  اإلدارات  يتعني عىل  البناء،  لقانون  وفقاً 
البناء  ترخيص  بخصوص  قرارها  إبالغ  باألحياء 
بهذه  ويتقيد  الطلب.  استالم  من  يوماً   30 خالل 
شملها  التي  املدن  نصف  من  أكرث  الزمنية  املدة 
االستبيان. أما يف املدن التي ال يقدم فيها أي رد يف 
الوقت املحدد، فإن قاعدة ”السكوت يعد إقراراً“ 
ميكن تطبيقها بحذر - خصوصاً بالنسبة لإلنشاءات 
قانون  عليه  نص  ما  حسب   - املخاطر  املنخفضة 
هذه  تطبيق  يتم  ال  الراهن،  الوقت  ويف  البناء. 
فإن  ذلك،  إىل  وإضافة  الواقع.  أرض  عىل  القاعدة 
منح خصومات للمتقدمني الذين ال يتلقون إخطاراً 

يشجع  قد  املحدد  الوقت  يف  البناء  عىل  باملوافقة 
ترسيع  عىل  اإلجراءات  بتلك  املعنية  الجهات 
العملية لتجنب فقدان إيرادات كبرية. إسبانيا، عىل 
سبيل املثال، أدخلت شكالً مبتكراً من الخصومات 
تخفيض  يتم  حيث  العقارات:  تسجيل  مجال  يف 
رسوم مكتب التسجيل بنسبة 30% إذا ما استغرق 
البالغة  القانونية  الزمنية  املدة  من  أكرث  التسجيل 
15 يوماً، وعجز مكتب التسجيل عن تقديم سبب 
موضوعي للتأخري. وأخرياً، يف معظم البلدان يجب 
أوسع  بتغيريات  مصحوبة  الزمنية  املدد  تكون  أن 

مثل امليكنة وإعادة التنظيم. 

عمليات  تكون  التي  للمدن  ميكن  البداية،  يف 
فيها متكررة ومعتمدة عادة عىل فواصل  املعاينة 
زمنية، ميكنها أن تتبنى املامرسات الجيدة املطبقة 
يف املدن األخرى التي تجرى فيها عمليات املعاينة 
يف املراحل الرئيسية من عملية البناء. وإضافة إىل 
عىل  القائم  املعاينة  نظام  إىل  التحول  فإن  ذلك، 
املتكررة  املعاينة  عمليات  من  سيُخفض  املخاطر 
املنخفضة  للمشاريع  بالنسبة  عنها  املعلن  وغري 
نفسه سيتيح  الوقت  ينهيها متاماً، ويف  أو  املخاطر 
أكرب  بكفاءة  البرشية  مواردها  استخدام  لألحياء 
املعاينة  أخصايئ  من  مزيد  تخصيص  طريق  عن 

للمشاريع التي تنطوي عىل مخاطر أكرب. 

ينبغي  املخاطر،  أساس  عىل  معاينة  نظام  لوضع 
وضع تصنيف للمباين قائم عىل مخاطر املباين. إن 
أساسه،  عىل  املباين  وتقييم  التصنيف  هذا  وضع 
املعاينات  عدد  تحديد  عند  مهمة  خطوة  يعد 
من  متشابهة  كلها  ليست  املباين  وألن  املطلوبة. 
فهم  عىل  القدرة  فإن  املخاطر،  مستويات  حيث 
املخاطر املرتبطة باألنواع املختلفة من األبنية هي 

أمر رضوري. 

عىل املدى الطويل، ميكن االستعاضة عن املعاينات 
مهندسون  يجريها  مبعاينات  األحياء  تجريها  التي 
املهندسني  هؤالء  يتوىل  الخاص.  القطاع  من 
الجهة  إىل  تقريراً  ويقدمون  القانونية،  املسؤولية 
ينص  البناء.  مراحل  من  مرحلة  كل  عن  اإلدارية 
الترشيعية  القاعدة  عىل   2008 لعام  البناء  قانون 
لوضع هذه املامرسة؛ فهو يف الواقع ينص عىل أن 
املهندس املرشف يجوز له تقديم تقرير كل ثالثة 
أشهر إىل الجهة اإلدارية بشأن موقف أعامل البناء. 
وتشجيع استخدام التقارير الربع السنوية بالنسبة 
لإلنشاءات املنخفضة املخاطر سيمكن األحياء من 
إجراء معاينات يف الحاالت الحرجة فقط، وسيظل 
كامل  ومراجعة  املوقع  معاينة  املعاينني  بإمكان 
مستندات املبنى أثناء عملية املعاينة النهائية، األمر 

الذي يجري عند االنتهاء من املرشوع. والعديد من 
املتطورة تسمح  الصناعات اإلنشائية  البلدان ذات 
يف  املعتمدين  املتخصصني  مع  التعاون  من  بقدر 
الخاص  القطاع  يتبعون  الذين  اإلنشاءات  مجال 
تستخدم  الحكومية.  القيود  من  للحد  وذلك 
ملراجعة  مؤهلني  متخصصني  وأملانيا  النمسا 
املعاينات، كام تسمح كل من  وإجراء  املخططات 
ونيوزيلندا  واليابان  وأملانيا  وكندا  اسرتاليا  النمسا 
وسنغافورة واململكة املتحدة للمتخصصني التابعني 

للقطاع الخاص بإجراء عمليات املعاينة. 

تساعد إدارات األحياء التي تقدم معلومات واضحة 
وكاملة عرب اإلنرتنت، تساعد املتخصصني وأصحاب 
استخراج  حال  التأخريات  تجنب  عىل  املشاريع 
البناء  قانون  أن  من  الرغم  وعىل  البناء.  تراخيص 
وألوراق  للطلبات  مناذج  عىل  اشتمل   2008 لعام 
املعانية التي يتعني ملؤها، فتلك املعلومات ليست 
كافية للجمهور ليك يفهم كيفية سري عملية إصدار 
عن  صادرة  إرشادات  تقديم  إن  البناء.  تراخيص 
واملستندات  اإلجرائية  الخطوات  ترشح   - األحياء 
املطلوبة وجداول الرسوم والترشيعات ذات الصلة 
– إىل مقاويل اإلنشاءات سيساعد عىل تحسني إدارة 
إىل  وإضافة  البناء.  تراخيص  عىل  الحصول  طلبات 
الرسوم  وجداول  اإلرشادات  تلك  عرض  فإن  ذلك، 
اإلنرتنت  شبكة  عىل  أو  الحي  مبنى  داخل  علناً 

سيجعل العملية أكرث شفافية للجمهور. 
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هي  املرصية  األرايض  من  فقط  املائة  يف  خمسة 
السكان.  من   %99 تخدم  ولكنها  للزراعة  القابلة 
ولقد أدرك املرصيون القدماء منذ عام 3000 قبل 
األرض  أن  باعتبار  األرايض،  إدارة  أهمية  امليالد 
سجلته  ما  ذلك  عىل  1.والدليل  الرخاء  أساس  هي 
صكوك  من  املقابر  جدران  ونقشته  الربدي  أوراق 
امللكية التي تذكر املالك وتصف األرض وملحقاتها. 
األرايض  مسوح  مكنت  فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة 
من  القدماء  املرصيني  املوثقة  العقارات  وتفاصيل 
وثقت  ولقد  الرضائب.  وتحصيل  الحيازات  تقييم 
أوراق الربدي أيضاً نقل ملكية األرايض موقعاً عليها 
الختم  بوضع  رسمي  بطابع  وطبعت  الشهود  من 
عند نهاية الوثيقة بحيث ال ميكن إضافة أي يشء 
مينح  أن  النظام  هذا  شأن  من  كان  ولقد  عليها. 
السكان الثقة واألمان يف استخدام أرضهم وزراعتها. 
للنمو  نظراً  النظام  هذا  تطبيق  أهمية  وتزداد 

السكاين الذي تشهده مرص حالياً.2 

إضفاء طابع الرسمية عىل حقوق امللكية العقارية 
واإلنتاجية  االستثامر  تدعيم  أجل  من  هام  أمر 
والنمو.3 وتشري الدالئل من البلدان حول العامل إىل 
أن مالك العقارات املسجلة ملكياتهم هم أكرث ميالً 
الرسمية لألرض متكن أصحاب  فامللكية  لالستثامر، 
خاصة  كضامن،  األرض  استخدام  من  املرشوعات 
فإدارات  االئتامن.4  عىل  للحصول  التقدم  عند 
أدوات  هي  العقاري  التسجيل  ومكاتب  املساحة 
تستخدم عىل مستوى العامل من أجل رسم الحدود 
العقارية وإثبات امللكية العقارية وحاميتها. وهذه 
األرايض، ومبا  املؤسسات جزء من نظام معلومات 
غالبية  يف  متثل   – واملباين  األرايض   – العقارات  أن 
البلدان النصف إىل ثالثة أرباع الرثوة، يتضح بجالء 
لتسجيل  حديث  معلومايت  نظام  وجود  أهمية 

األرايض.5 

حوكمة نظم إدارة األرايض، أيضاً، أمر بالغ األهمية 
فرسعة  التنمية.  تحقق  استدامة  ضامن  أجل  من 
كفاءة  جانب  إىل  الحكومية،  الخدمات  تقديم 
آليات التنفيذ األخرى هي مكونات هامة للحوكمة 
ترتجم  أن  وميكن  األرايض،  إدارة  لنظم  السليمة 
تلك املكونات إىل خدمة أفضل للعمالء ومزيد من 

الرضا عن األداء الحكومي.6 

يعود  األرايض  لتسجيل  الكفاءة  عالية  نظم  إتاحة 
بالفائدة أيضاً عىل الحكومات ألنها تحصل عىل قدر 
أكرب من اإليرادات الرضيبية، ومع توافر املعلومات 
أن  الحكومات  تستطيع  األرايض  عن  الحديثة 
إسرتاتيجياً  تخطط  وأن  املدن  الحتياجات  تخطط 
لتوفري الخدمات والبنية األساسية يف أكرث املناطق 

احتياجاً لها.7

اإلجراءات  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يسجل 
إىل  رشكة  من  عقار  ملكية  نقل  أو  لرشاء  الالزمة 
عىل  بالحصول  العملية  تبدأ   .(1-5 (شكل  أخرى 
البائع،  الرسمية مثل مستندات ملكية  املستندات 
وإجراء املعاينة النافية للجهالة إذا لزم األمر. وتعترب 
صفقة البيع قد متت عندما يحتج بها يف مواجهة 
الغري وعندما يكون باستطاعة املشرتي أن يستخدم 

العقار كضامن لقرض مرصيف أو يعيد بيعه.  

تحكم القوانني الوطنية إجراءات تسجيل العقارات 
وكان أول قانونني للتسجيل هام القانون رقم 114 
لسنة 1946 الذي نص عىل نظام لصكوك امللكية 
الرئييس  النظام  ليكون  الشخيص)  السجل  (نظام 
يف  مطبقاً  يزال  ال  وهو  مرص  يف  األرايض  إلدارة 



 :1-5
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عندما يكون التسجيل مرهقاً أكرث من الالزم، يعمد بعض املالك إىل أساليب بديلة من أجل تأمني حقوق ملكيتهم، 
ومنها العقود العرفية، أي عقود البيع الخطية غري املسجلة وهي إحدى الطرق املشهورة يف مرص. ويختار البعض، بغية 
زيادة األمان، إشهاد الغري عىل توقيع العقد بينام يتوجه آخرون إىل املحاكم من أجل التصديق عىل صحة التوقيعات يف 

إجراءات مخترصة أمام املحاكم.
ال تعرتف مكاتب التوثيق يف مرص بصحة العقود العرفية رغم تأييدها من املحاكم، وهذه العقود رغم إلزاميتها للبائع 

واملشرتي ال يحتج بها يف مواجهة الغري ويتعني عىل أولئك الذين يريدون تسجيل ملكياتهم العقارية رسمياً وتثبيتها، 
عليهم تحرير عقد جديد يف الشهر العقاري والتصديق عىل صحة توقيع البائع واملشرتي عن طريق موثقي مكتب 
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هو  الثاين  والقانون  األساس.  يف  الحرضية  املناطق 
القانون رقم 142 لسنة 1964 الذي نص عىل تحويل 
نظام تسجيل امللكية ليكون حسب (نظام السجل 
العيني).8 ويف الوقت الحايل يطبق النظام الجديد 
يف األساس يف املناطق الريفية.9 وينص القانون عىل 
رسوم التسجيل عىل مستوى الجمهورية بحد أقىص 
قدره 2000 جنيه مرصي مبوجب القانون رقم 83 
تكاليف  انخفاض  من  الرغم  وعىل   .2006 لسنة 
الكثري  فإن  العقارات،  لتسجيل  األقىص  الحد 
دون  عريف  إطار  يف  تتم  العقار  بيع  عمليات  من 
تسجيل، وذلك لتعقد عملية التسجيل واستغراقها 

الكثري من الوقت (مربع 1-5). 

التسجيل  عملية  بإدارة  املعنية  الوطنية  للجهات 
فروع محلية يف كل مدينة (شكل 5-2) ويتطلب 
عىل  مختلفة  خطوات  سبع  العقارات  تسجيل 
الرضيبة  شهادة  عىل  البائع  حصول  أولها  األقل، 
الرضائب  ملصلحة  املحيل  الفرع  من  العقارية 
قد  العقار  أن  تثبت  الشهادة  وهذه  العقارية، 
ألغراض  مسجل  وهو  الرضيبي  للتقدير  خضع 
الثانية هي قيام املشرتي  العامة. والخطوة  املالية 
بدفع رسوم التسجيل يف السجل العقاري وتقديم 
إجراء  العقاري  السجل  ويتوىل  التسجيل،  طلب 
والخطوة  الواجبة،  العناية  إجراءات  من  يلزم  ما 
األولية  املوافقة  عىل  املشرتي  حصول  هي  الثالثة 
(مقبول للشهر) إىل جانب النموذج األخرض الذي 
البيع.  عقد  لصياغة  الحقاً،  األطراف  سيستخدمه 
الخطوة  هي  وهذه  جاهزاً،  العقد  يكون  وعندما 
املحامني،  نقابة  من  عليه  التصديق  يتم  الرابعة، 
من  للتسجيل  اعتامده  هي  الخامسة  والخطوة 
للشهر)،  (صالح  العقاري  للسجل  املحيل  املكتب 
والخطوة السادسة هي التصديق عليه من مكتب 
وهي  العقد،  عىل  التصديق  ومبجرد  التصديقات، 
الخطوة السابعة، يقدم العقد إىل املكتب الرئييس 

للتكليف).  (ناقل  عليه  للموافقة  العقاري  للسجل 
رقم  عىل  املشرتي  يحصل  عندما  العملية  وتنتهي 
يف  املسجل.  العقد  من  نسخة  إىل  إضافة  تسجيل 
ودمياط  والقاهرة  وأسوان  أسيوط  محافظات 
من  العقار  معاينة  السلطات  تتطلب  والسويس، 
يصدر  أن  قبل  للمساحة  العامة  الهيئة  جانب 
مقبول   ) األولية  املوافقة  العقاري  السجل  مكتب 
اإلجراءات  إىل  آخر  إجراءاً  يضيف  وهذا  للشهر)، 

السابق ذكرها.

بالبطء  مرص  يف  العقارات  تسجيل  عملية  تتسم 
فأصحاب  التكاليف،  بانخفاض  تتميز  ولكنها 
املرشوعات يف املدن التي خضعت للدراسة يف هذا 
األقل  عىل  إجراءات  خمسة  اتخاذ  عليهم  التقرير 
إضافة إىل ما يقوم بهم نظراؤهم يف مملكة البحرين 
أو سلطنة عامن أو اإلمارات العربية املتحدة، حيث 
تكون عملية تسجيل العقارات يف تلك البلدان من 
الرنويج، وهي واحدة من بني  خطوتني فقط. ويف 
حيث  من  العامل  مستوى  عىل  دول  عرش  أفضل 

عملية  فإن  العقارات،  تسجيل  إجراءات  سهولة 
ومتوسط  فقط.  واحدة  خطوة  عرب  تتم  التسجيل 
مدة تسجيل العقار يف مرص 52 يوماً، يبلغ أكرث من 
مثانية أضعاف الوقت يف اإلمارات العربية املتحدة، 
وهذا  فقط،  أيام  ستة  العملية  تستغرق  حيث 
الذي  اإلقليمي  املتوسط  من   %58 بنسبة  أطول 
يبلغ 33 يوماً (شكل5-3). وعىل الرغم من ارتفاع 
الزمنية، فإن تسجيل  املدة  عدد اإلجراءات وطول 
العقار يف مرص تبلغ تكلفته يف املتوسط 0,7% من 
قيمة العقار وهي تكلفة أقل بثامنية أضعاف من 
إفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  نظريتها يف منطقة 
قيمة  من   %5,9 املتوسط  يف  التكلفة  تبلغ  حيث 
متوسط  من  التكلفة  أقل  أضعاف  وستة  العقار، 
حيث  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول 

تبلغ تكلفة التسجيل 4,4% من قيمة العقار.

يف  بالسهولة  العقارات  تسجيل  عملية  تتسم 
بورسعيد وتزداد صعوبة يف دمياط (جدول 1-5)، 
بورسعيد  يف  العقارات  ملكية  نقل  يستلزم  حيث 
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بورسعيد السويس1   8

املنصورة أسيوط2   10

الفيوم الزقازيق3   11

اإلسكندرية أسوان4   12

اإلسامعيلية القاهرة5   13

سوهاج طنطا6   14

الجيزة دمياط7   15

الخارجة  8

ملحوظة: يعتمد الرتتيب عىل متوسط الرتتيبات املئوية للمدن من حيث 
إجراءات ووقت وتكلفة تسجيل العقارات. لإلطالع عىل مزيد من التفاصيل، انظر 

 املالحظات بشأن البيانات.
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بتكلفة 0,7% من  7 إجراءات ويستغرق 24 يوماً 
قيمة العقار يف حني تستلزم العملية يف دمياط نفس 
التكلفة لكنها تحتاج إىل 8 إجراءات وتستغرق 130 
يف  لتمثل مرص  بورسعيد  مدينة  اتخذنا  ولو  يوماً. 
تقرير مامرسة  العقارات يف  تسجيل  عملية  مؤرش 
أنشطة األعامل، لكانت مرص قد جاءت يف املرتبة 

63 عاملياً - قبل تونس (72) وأملانيا (81).

إىل  مدينة  من  اإلجراءات  عدد  يف  التفاوت  يرجع 
أخرى إىل مدى تنفيذ القرار الفني رقم 1 الصادر 
يلغي  يناير 2013، حيث  العدل يف 22  وزارة  عن 
القرار املذكور رشط قيام الهيئة املرصية للمساحة 
جهة  لدى  مسجالً  العقار  دام  ما  معاينة  بإجراء 
تسجيل العقارات وله سند ملكية صحيح ومل تجر 
تسجيل  منذ  مواصفاته  أو  أبعاده  عىل  تغيريات 
دخل   ،2013 يونيو  من  واعتباراً  امللكية.  سند 
القرار حيز التنفيذ يف 10 مدن – هي اإلسكندرية 
والفيوم والجيزة واإلسامعيلية والخارجة واملنصورة 

من   – والزقازيق  وطنطا  وسوهاج  وبورسعيد 
الخمس عرشة مدينة محل القياس، تاركاً الرشكات 
تعني  إضايف  لرشط  تخضع  املدن  باقي  يف  العاملة 

عليها االلتزام بها.

يتفاوت الوقت الالزم لتسجيل العقارات عرب املدن 
املرصية بدرجة كبرية حيث ال تحتاج الرشكات يف 
سوهاج، عىل سبيل املثال، سوى إىل حوايل 18 يوماً 
تستغرق  النقيض،  وعىل  العقارات.  ملكية  لنقل 
عملية التسجيل يف دمياط 130 يوماً- أي 7 أضعاف 

الوقت يف سوهاج.

التأخري إىل عدة أسباب، منها غياب امليكنة  يرجع 
حيث  املحلية،  العقاري  التسجيل  مكاتب  يف 
الوقت  من   %80 املتوسط  يف  املرصيون  ينفق 
يؤدي  كام   .(4-5 (شكل  العقارات  لتسجيل  الالزم 
السجالت  من  بدالً  الورقية  السجالت  استخدام 
واستصدار  العمليات  تنفيذ  بطء  إىل  الرقمية 
اإلجراءات  فيها  تنفذ  التي  الدول   يف  املوافقات. 

املعنية باستخدام الحاسب اآليل – والبالغ عددها 
لنقل  الالزم  الوقت  متوسط  ينخفض   – دولة   45
انخفض  حيث  النصف  مبقدار  العقارات  ملكية 
الوقت من 64 إىل 32 يوماً خالل السنوات الخمس 
يَُسهِّل من  النظام اإللكرتوين  املاضية. فالتحول إىل 
املتداخلة،  امللكية  وحقوق  امللكية  أخطاء  تحديد 
األمر الذي من شأنه تحسني حامية حقوق امللكية. 
الالزم  الوقت  كبرية  بدرجة  الدمنارك  وقد خفضت 
الخمس  اسنوات  خالل  العقارات  ملكية  لنقل 
املاضية نتيجة لتطبيق العمليات اإلليكرتونية حيث 

انخفض الوقت من 42 يوماً إىل 4 أيام فقط.

العقارات  الالزم لتسجيل  الوقت  التفاوت يف  ينشأ 
يف  االختالف  عن  بغريها  مقارنًة  املدن  بعض  يف 
حجم الطلبات وكذا يف قدرة وكفاءة الفروع املحلية 
األكرب  املدن  فالجهات يف  املعنية.  للهيئات  التابعة 
تواجه، بصفة عامة، أعداداً أكرب من الطلبات، كام 
كثري  املوظفني ميثل مشكلًة يف  النقص يف عدد  أن 
دمياط  ففي  األصغر.  املدن  يف  حتى  األحيان،  من 
املوظفون  أفاد  والزقازيق،  وطنطا  واإلسامعيلية 
املوظفني  عدد  يف  نقص  بوجود  الحكوميون 
األساسيني يف مكتب التسجيل العقاري، خصوصاً يف 
املوظفني الفنيني الذين يتمتعون بالقدرة عىل تلقي 
وإنجاز الطلبات يف الوقت املناسب. ونتيجًة لذلك، 
يرتاكم العمل، األمر الذي يؤدي إىل التأخري وتراكم 
األعامل غري املنجزة. وتضيف عملية املعاينة التي 
يلزم  والتي   – للمساحة  املرصية  الهيئة  تجريها 
ودمياط  والقاهرة  وأسوان  أسيوط  يف  بها  القيام 
إىل  يوماً  إىل 25  ترتاوح من 11  والسويس – مدًة 

إجاميل الوقت الالزم لتسجيل العقارات.

تسجيل  تكلفة  يف  املرصية  املدن  بني  التفاوت 
معظم  ألن  للغاية  طفيف  تفاوت  هو  العقارات 
الرسوم تحدد عىل مستوى البالد. ومتثل رسوم نقابة 
املحامني 0,5% من قيمة العقار (بحد أقىص 5000 
أكرب  وهي  أمريكياً)،  دوالراً   793 أو  مرصي  جنيه 
من   %70 تشكل  حيث  التكلفة  إجاميل  مكونات 
املدن.  جميع  يف  العقارات  تسجيل  تكلفة  إجاميل 
التسجيل  لرسوم  األقىص  الحد  القانون  ولقد حدد 
يعادل 317 دوالراً  بقيمة 2000 جنيه مرصي (مبا 
أمريكياً) للعقارات التي تجاوز مساحتها 300 مرتاً 
رسوم  مثل  اإلضافية،  التكاليف  وتُحدد  مربعا10ً. 
املحاكم والتوثيق والتسجيل، عىل املستوى املحيل 
يف األساس لكن تأثريها عىل إجاميل التكلفة ال يكاد 

يذكر.
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اإلجراءات
(عدد)

الوقت
(باأليام)

التكلفة 
(% من قيمة العقار)

أل

دمياط 130

الخارجة 0.8سوهاج 18
14 مدينة 0.7

8 إجراءات يف
 خمس مدن

7 إجراءات
 يف 10 مدن 

13 نيجرييا

77 نيجرييا 

20,8 نيجرييا

6,1 تونس

5,7 أملانيا
4,3 كينيا

4 تركيا

2,7 البحرين

0,4 اإلمارات العربية املتحدة 
0 جورجيا، السعودية 

5,9 الرشق األوسط
73 كينيا وشامل إفريقيا، املغرب

60 املغرب

40 املانيا
39 تونس

8 السعودية

2 جورجيا

6 تركيا، اإلمارات 
العربية املتحدة 

31 البحرين
33 الرشق األوسط وشامل إفريقيا

9 كينيا

5 أملانيا، السعودية 

4 تونس

1 جورجيا

2 البحرين، اإلمارات 
العربية املتحدة 

6  منطقة دول الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا، 

تركيا 

النطاق 
يف مرص
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الكامل  التنفيذ  متابعة  العدل  وزارة  عىل  يتعني 
للقرار الفني رقم 1 الصادر بتاريخ 22 يناير 2013، 
والسويس.  ودمياط  والقاهرة  وأسوان  أسيوط  يف 
التي  العقارات  معاينة  رشط  يلغي  القرار  وهذا 
تجر  ومل  صحيح  ملكية  سند  ولها  تسجيلها  سبق 
تغيريات عىل أبعادها أو مواصفاتها. وتعميم هذا 
شأنه  من  املحافظات  عىل  فعال  بشكل  اإلصالح 
نفس  ويف  التنفيذ،  عىل  والتشجيع  الوعي  تعزيز 
عىل  التنفيذ  عىل  الصارمة  الرقابة  تأيت  الوقت، 
األهمية  من  الدرجة  نفس  عىل  املحيل  املستوى 

لتحقيق االلتزام الكامل.

لنقابة  التابع  املحيل  املكتب  عىل  حالياً  يجب 
املحامني توثيق عقد البيع قبل تقدميه إىل مكتب 
النقابة  تقوم  وال  لالعتامد.  العقاري  التسجيل 

فحسب  تتحقق  لكنها  العقد،  محتويات  مبراجعة 
من أن املحامي الذي حرر العقد مرخص له تحرير 
مذكرة  العدل  وزارة  مؤخراً  أبرمت  ولقد  العقود. 
النقابة  ملمثيل  تجيز  املحامني  نقابة  مع  تفاهم 
التسجيل  مكتب  إىل  شخصية  بصفة  الحضور 
هذه  وتأيت  العملية.  تعجيل  أجل  من  العقاري 
أكرث  عملية  نحو  مشجعة  أوىل  كخطوة  الخطوة 
كفاءة لتسجيل العقارات حيث يتم الحصول عىل 
ملا  لكن،  املكان.  نفس  يف  واملوافقات  االعتامدات 
أن  ميكنها  العدل  فوزارة  الحد؟  هذا  عند  التوقف 
اعتامدهم  يثبت  ما  تقديم  املحامني  من  تطلب 
عند  مبارشًة  العقاري  التسجيل  مكتب  إىل  املهني 

تقدميهم عقد البيع االبتدايئ.

عىل  يوفر  أن  شأنه  من  النقابة  موافقة  إلغاء 
 %0,5 إجاميل  بواقع  رسوماً  املرشوعات  أصحاب 
من قيمة العقار، والتي متثل أكرب مكونات تكاليف 
سوى  النقابة  تحقق  يشرتط  ال  وحيث  التسجيل. 
بالنسبة للعقارات التي تبلغ قيمتها 20000 جنيه 
أكرث،  أو  أمريكياً)  دوالراً   3173 يعادل  (مبا  مرصي 
من  أقل  قيمًة  املرشوعات  أصحاب  بعض  يذكر 
القيمة الحقيقية لعقاراتهم تجنباً لوجوب الحصول 
موافقة  تغيري  فإن  وبالتايل  النقابة،  موافقة  عىل 
النقابة وما يرتبط بها من رسوم، إضافة إىل إيجاد 
القضاء  شأنه  من  للتحقق،  بديلة  مجانية  طريقة 
عىل الدافع لدى أصحاب املرشوعات لخفض قيمة 

عقاراتهم.

الجهات ميكن  أداء  ومراقبة  لقياس  أنظمة  إدخال 
العمالء يف  لتحسني خدمة  فعالة  أن يكون وسيلة 
جميع الجهات. فاملدد الزمنية ميكن أن تنص عىل 
الذي يتعني عىل الجهات  الزمني  حد أقىص لألفق 
أصحاب  متد  وأن  خالله،  مهامها  إنجاز  الحكومية 
املدة  مبقدار  يتعلق  فيام  بإرشادات  املرشوعات 
الزمنية التي يتوقعون انتظارها، لكن تلك املدد ال 

تكون مفيدة إال عند التقيد بها.

وتعديالته   1946 لسنة   114 القانون  يحدد  ال 
مدًة زمنية تنهي فيها الجهات الحكومية خدمات 
لدى  حوافز  توجد  ال  السبب،  ولهذا  التسجيل. 
الجهات لتقديم الخدمات خالل مدة زمنية مناسبة، 
يفيد أصحاب املرشوعات أن الطلبات قد تتأخر يف 
لدى  شخصية  بصفة  مبتابعتها  قيامهم  عدم  حالة 
يف  البدء  املمكن  من  العقاري.  التسجيل  مكتب 
الالزم  الوقت  لتخفيض  رسيعة  إجراءات  تطبيق 
وهذا  إضافية  رسوم  نظري  التسجيل  عملية  إلنجاز 
من شأنه ضامن رسعة تقديم الخدمات للمواطنني. 
فبلدان مثل جورجيا وليتوانيا وجمهورية سلوفاكيا 
كام  الرسيعة  الخدمات  من  األنواع  هذه  تعرض 
بدأت الربتغال يف تطبيق مدد زمنية فعالة لتسجيل 
العقارات11. وتضمن أسبانيا االلتزام باملدة الزمنية 
عرب تقديم تخفيض بنسبة 30% من الرسوم حال 
مع  يوماً   15 من  أكرث  التسجيل  عملية  استغراق 

غياب تفسري موضوعي للتأخري.

كانت  إذا  إال  مثارها  الرسيع  املسار  آليات  تؤيت  ال 
الجهة املعنية تتمتع بالقدرة عىل إنفاذها. باإلمكان 
املوارد  قدرات  تقييم  طريق  عن  هذا  تحقيق 
املحلية  العقاري  التسجيل  مكاتب  يف  البرشية 
املدربني  املوظفني  من  كاف  عدد  توفر  وضامن 
تدريباً جيداً ملواجهة الطلب عىل الخدمة. كام أن 
الخدمة ضمن معايري  لتقديم  الزمنية  املدة  إدراج 
املناسبة  الحوافز  أداء املوظفني من شأنه أن يوفر 

ليك يحقق املوظفون األوقات املستهدفة. 

للسجالت اإلليكرتونية الرقمية ميزة عن السجالت 
الورقية: فهي تشغل حيزاً مكانياً أقل كام أن وجود 
السجالت  تعريض  عدم  يضمن  احتياطية  نسخ 
طبيعية  كوارث  حدوث  حالة  يف  للخطر  العقارية 
أو رصاع سيايس. باإلضافة إىل ذلك، توفر السجالت 
األمان ألصحاب سندات  أكرب من  اإللكرتونية قدراً 
والعبث  موضعها  تغيري  يكون  حيث  امللكية 
يتوفر  الورقية.  السجالت  من  أصعب  مبحتوياتها 
لدى 60% من البلدان عىل مستوى العامل ملفات 
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والبلدان  العقاري12.  التسجيل  ملكاتب  إلكرتونية 
امللكية  التي تقوم بعملية تحويل كاملة لسجالت 
ما  غالباً  اإللكرتوين  الشكل  إىل  الورقي  الشكل  من 
تحقق أوقاتاً أقرص يف إنجاز املعامالت. عىل سبيل 
املثال، قامت تونس عام 2006 بتحويل السجالت 
خفض  مام  اإللكرتوين،  الشكل  إىل  لديها  العقارية 
الوقت الالزم لفحص األعباء العقارية من 10 أيام 

عام 2006 إىل يوم واحد فقط عام 2010.

تعتمد املدن يف جميع أنحاء مرص، يف املقام األول، 
عىل السجالت الورقية يف تسجيل نقل امللكية ولذا 
تحويل  التسجيل مسألة  مكاتب  تبحث  أن  يُقرتح 
عملية  لتبسيط  اإليكرتونية  الصيغة  إىل  سجالتها 
التسجيل ورسعة إنجاز املعامالت. ومبجرد التحول 
إىل النظام اإللكرتوين، ميكن ملختلف اإلدارات التي 
التسجيل  مكاتب  (مثل  األرايض  بسجالت  تحتفظ 
العقاري والهيئة املرصية للمساحة) ربط األنظمة 
إلكرتونياً لرفع مستوى تبادل املعلومات والتنسيق.

يكون  قد  األرايض  لتسجيل  إلكرتوين  نظام  تطبيق 
ميثله  الذي  للتحدي  ونظراً  بطيئة ومكلفة،  عملية 
من  العديد  يتبنى  اإللكرتوين،  النظام  إىل  التحول 
البلدان نهجاً تدريجياً يف التنفيذ حيث تتحول أوالً 
اإللكرتونية  السجالت  إىل  الورقية  السجالت  من 
التسجيل  تطبيق  يف  ذلك  بعد  تبدأ  ثم  واملميكنة 
سلكته  الذي  النهج  هو  هذا  كان  االلكرتوين. 
الدمنارك ونيوزيلندا والرنويج، وتأيت جميعها حالياً 
ضمن أفضل البلدان أداًء من حيث سهولة تسجيل 

العقارات.
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معلومات امللكية التي تحتفظ بها إدارات املساحة ومكاتب التسجيل   7
العقاري هي جزء من معلومات األرايض املتاحة لدى الحكومات. 
كام تتضمن معلومات األرايض بيانات جغرافية وبيئية واجتامعية 

اقتصادية تتعلق باألرايض، والتي تفيد يف التخطيط العمراين والتنمية.

يف ظل نظام السجل الشخيص، يتضمن تحديد امللكية دراسة سلسلة   8
سندات امللكية املسجلة؛ ويف ظل نظام السجل العيني، يقوم مكتب 

التسجيل بقيد اسم مالك العقار مبارشًة. 

تم تنفيذ مرشوعات تجريبية يف منطقتني بالقاهرة هام: مدينة الشيخ   9
زايد ومدينة الرشوق.

حدد القانون رقم 83 لسنة 2006 املعدل بالقانون رقم 70 لسنة   10
1964 بشأن تحديد تكاليف التسجيل، حدد الحد األقىص لتكلفة 
التسجيل بقيمة 2000 جنيه مرصي. ويف أوائل عام 2013، أصدر 

الجهاز املركزي للمحاسبات يف مرص تعليامت جديدة بشأن رسوم 
تسجيل نقل امللكية التي تضم العديد من األفراد واشرتطت هذه 

التعليامت عىل مكاتب التسجيل العقاري فرض رسوم تسجيل عىل 
كل مالك وليس رسامً واحداً عىل أساس العقار نفسه. ونظراً ألن تقرير 

مامرسة أنشطة األعامل ال يغطي هذا النوع تحديداً من املعامالت 
حيث يركز عىل نقل امللكية بني الرشكات ذات املسئولية املحدودة، ال 

تعكس البيانات الرسوم الجديدة.

11 World Bank. 2012. Doing Business 
2013: Smarter Regulations for Small and 
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DC: World Bank.  
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املحكمة

الوقت
التكلفة

عدد
اإلجراءات

الرشكة أ
(البائع واملدعي)

الرشكة ب
(املشرتي واملدعى عليه)

 املنازعة التجارية

رفع الدعوى
القضائية 

املحاكمة 
وإصدار الحكم

إنفاذ
الحكم

أسوان  محكمة  أمام  كثرياً  يرتافع  محام  أشار 
القضاة مثقلني بشكل غري عادي  االبتدائية إىل أن 
من  ليس  وإنه  أمامهم  املنظورة  القضايا  بحجم 
النادر أن يكون لدى القايض عدة مئات من القضايا 
املدرجة أمامه يف جدول الدعاوى. ويزيد من تراكم 
القضايا أن القضاة ال ينظرون الدعاوى سوى ثالثة 
كتابة  يف  اآلخرين  اليومني  ويقضون  أسبوعياً،  أيام 

األحكام. 

تراكم  فأن  أسوان،  عىل  الوضع  هذا  يقترص  وال 
القضايا وقلة عدد القضاة أمر بالغ األهمية يحتاج 
مرص  جمهورية  مستوى  عىل  معالجته  تتم  أن 

العربية.

مزايا  له  التجارية  النزاعات  يف  الفعال  الفصل  إن 
وذلك  األعامل،  لرجال  أسايس  أمر  فالقضاء  كثرية، 
امللكية.  السوق ويحمي حقوق  قواعد  ألنه يفرس 

يشجع  والشفافية  بالفعالية  يتسم  الذي  والقضاء 
وذلك  جديدة،  تجارية  عالقات  يف  الدخول  عىل 
عىل  االعتامد  بوسعها  أن  الرشكات  ثقة  بسبب 
املحاكم، يف حالة عدم متكن أي عميل جديد من 
وتزداد  التعاقدية.  بالتزاماته  االلتزام  أو  الوفاء 
خاص  نحو  عىل  القضايا  فصل  يف  الرسعة  أهمية 
تفتقر  قد  حيث  الصغرية  للمرشوعات  بالنسبة 
البقاء  من  متكنها  التي  للموارد  املرشوعات  تلك 
يف السوق يف خالل الفرتة الطويلة التي يستغرقها 

الفصل يف الدعوى.

عنرصا  التجارية  النزاعات  فض  ىف  الكفاءة  ومتثل 
أن  أوروبا  رشق  يف  دراسة  أثبتت  إذ  مهام، 
محاكمها  تتسم  التي  البالد  يف  العاملة  الرشكات 
بالنسبة  أقل  بنكيا  متويال  تجد  اإلجراءات،  ببطء 
أن  الدراسة  وتظهر  الجديدة.  لالستثامرات 
حقوق  مثل  األخرى،  املجاالت  يف  اإلصالحات 
إذا كان من  الدائنني، ال تزيد اإلقراض املرصيف إال 
تشري  كام  املحاكم1.  أمام  العقود  إنفاذ  املمكن 
بلدا   98 عىل  تحليال  أجرت  أخرى،  حديثة  دراسة 
ناميا، إىل أن االستثامر األجنبي املبارش يتجه نحو 
الديون  تحصيل  تكلفة  ترتاجع  عندما  التعاظم 
يكون  عندما  وخصوصا  العقود،  إنفاذ  نتيجة 
مثقال  فيه  االستثامرات  ضخ  جرى  الذي  االقتصاد 

مبزيد من الديون2. 

الوقت  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يقيس 
قضية  أي  يف  للفصل  اإلجرايئ  والتعقيد  والتكلفة 
حول  النزاع  ويدور  محليتني.  رشكتني  بني  تجارية 
اإلخالل بعقد بيع تساوي قيمته ضعف دخل الفرد 
قيام  الحالة  دراسة  وتفرتض  القومى.  االقتصاد  يف 
املحكمة بنظر املوضوع واالستامع إىل الخربة بشأن 
هذه  مييز  ما  وهذا  النزاع،  محل  البضائع  جودة 
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القضية عن قضايا سداد الديون البسيطة. ويٌقاس 
البائع  منظور  من  واإلجراءات  والتكلفة  الوقت 
(املدعي) وذلك مبتابعة تلك القضية القياسية أمام 

املحاكم الوطنية (شكل 1-6). 

نظام  عىل  املرصي  املدين  القانوين  النظام  يرتكز 
القانون املكتوب واملستمد إىل حد كبري من قانون 
نابليون. يتحدد االختصاص القضايئ بناء عىل قيمة 
الدعوى. فالقضايا التي تصل قيمتها بحد أقىص إىل 
40 ألف جنيه مرصي(5700 دوالر أمرييك)، تنظرها 
قيمتها  تزيد  التي  القضايا  بينام  الجزئية،  املحاكم 

عن 40 ألف جنيه تنظرها املحاكم االبتدائية.

لسنة  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وينظم 
أمام  والتجارية  املدنية  املسائل  إجراءات   1968
جميع املحاكم االبتدائية. وبالرغم من أن القوانني 
إال  املدن،  كل  يف  ذاتها  هي  واإلجراءات  واللوائح 
أن إدارة املحكمة تختلف من محكمة محلية إىل 
كل  رئيس  اختصاص  نطاق  تقع يف  أنها  إذ  أخرى، 

محكمة.

الخمسة عرش مدينة  أي عقد يف  إنفاذ  ويستغرق 
يف  ونصف)  (سنتان  يوما   897 للقياس  الخاضعة 

املتوسط، بتكلفة 23.6% من قيمة الدعوى. وتقل 
التكلفة يف  التكلفة عىل نحو طفيف عن متوسط 
 ،(%24.6) إفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  منطقة 
إال أنها تستغرق وقتاً أكرث من الوقت املستغرق يف 
كل بلدان املنطقة (باستثناء جيبويت، التي يستغرق 
الجانب  عىل  يوما)3.   1225 عقد  أي  إنفاذ  فيها 
اآلخر، ينطوي إنفاذ العقود يف مرص عىل 42 خطوة 
إجرائية، مقارنة بـ 44 خطوة إجرائية يف املتوسط يف 
دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ومن بني املدن 
الخاضعة للقياس، متثل دمياط املحافظة األيرس من 
حيث إنفاذ العقود، حيث يستغرق اإلنفاذ سنتني 
وثالثة أشهر تقريبا بتكلفة تبلغ 18.2% من قيمة 
القاهرة،  محافظة  يف  أما   .(1-6 (جدول  الدعوى 
فإن األمر أكرث صعوبة إذ يستغرق األمر فرتة أطول 

بنحو 7 أشهر بتكلفة تزيد مبقدار 45% تقريبا4. 

يف  أيام   706 من  عقد  أي  إنفاذ  ويستغرق 
(شكل  الزقازيق  يف  أيام   1105 إىل  اإلسامعيلية 
تقريبا.  املدينتني  السكان يف  6-2). ويتساوى عدد 
ويف بعض املدن، يجري التعامل مع أحجام القضايا 
األخرى.  املدن  من  كفاءة  أكرث  بأسلوب  املنظورة 
فعىل سبيل املثال، نظرت محكمة طنطا االبتدائية 
ما  وهو   –2012 يف  تقريبا  قضية   1500 منفردة 
يعادل 4 قضايا لكل 1000 شخص مقيم يف املدينة 
تقريبا، كام طبقت املحكمة يف مدينة طنطا نظاما 
وأمناء  للقضاة  يسمح  اآليل  الحاسب  باستخدام 

مثل  القضايا  معلومات  عىل  باإلطالع  املحكمة 
التأجيل  وأسباب  والتأجيالت  املحاكامت  مواعيد 
واألحكام النهائية عرب اإلنرتنت، وذلك من أجل رفع 

الكفاءة.

تحدث  التي  األخرى  الشائعة  التأخريات  تنشأ 
التي  العقبات  بسبب  الدعوى  نظر  مرحلة  خالل 
تواجهها املحاكم يف جميع أنحاء البالد. وتأيت العقبة 
الشائعة األوىل نتيجة للتأجيالت بني الجلسات، إذ 
القضايا  تأجيل  األحيان  أغلب  املحامون يف  يطلب 
مدعني حاجتهم إىل مزيد من الوقت لجمع األدلة 
وتقدميها؛ مام يتيح لهم طلب أتعاب أكرب. وميكن 
أمامهم  املنظورة  القضايا  بأحجام  املثقلني  للقضاة 
وبالتايل  التأجيالت،  منح  يف  متساهلني  يكونوا  أن 
أشهر  ثالثة  إىل  واحد  شهر  من  جلسة  كل  تتأجل 

يف املتوسط. 

إذ  الخبري5،  رأي  بتقديم  الثانية  العقبة  وتتعلق 
الذي  الخرباء  يكون  أن  املرصي  القانون  يفرض 
من  مرخصني  املحاكامت  يف  بشهاداتهم  يدلون 
هؤالء  أغلب  يكون  لذلك،  ونتيجة  العدل،  وزارة 
وهناك  حكوميني.  موظفني  األمر  واقع  يف  الخرباء 
القضاة  لكن  الحكومة،  يف  يعملون  ال  خرباء 
يرتددون يف االستعانة بهم بسبب تخوفهم من أي 
عىل  سلباً  ينعكس  أن  ميكن  والذي  محتمل،  خطأ 
سمعتهم الخاصة6. ويظل الخرباء الحكوميون هم 
الخرباء األكرث استخداماً أمام املحكمة، ولكن هؤالء 
تتجاوز  بأعباء  مثقلني  يكونون  ما  غالباً  الخرباء 
قدرتهم عىل اإلدالء. ونتيجة لذلك، يستغرق الخرباء 
ويف  آرائهم.  لتقديم  أشهر  وستة  شهرين  بني  ما 
أُجريت  الذين  املحامون  أشار  بورسعيد،  محافظة 
معهم مقابالت إىل أنه ليس من املستغرب أن تظل 
قضية يف حوزة الخبري لتقديم رأيه فيها ملدة تصل 

إىل عام. 
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عدد  نقص  من  مزيج  من  الثالثة  العقبة  وتنشأ 
القضاة ونقص املؤهالت الفنية وزيادة حجم عبء 
القضايا املنظورة. تتشكل املحاكم الجزئية يف جميع 
أنحاء مرص من قاٍض واحد لنظر القضية. وباإلضافة 
تراجعا  أسوان  مثل  محافظات  شهدت  ذلك،  إىل 
من  يقرب  (مبا  القضاة  عدد  إجاميل  يف  ملحوظا 
الثلثني) عىل مدى السنوات القليلة املاضية. ووفقا 
ملا ذكره أحد املصادر، كان هناك 84 قاٍض تقريبا 
يف سنة 2007-2008 موزعني بني املحاكم الثالث يف 
املحافظة. بينام بلغ عدد القضاة 76 يف سنة 2009، 
وأنخفض عددهم يف الوقت الحايل إىل 33 قاٍض7.  

وباإلضافة إىل ذلك، ال يحمل أغلب القضاة أكرث من 
القانون. فخالل 2009، بلغت  الليسانس يف  درجة 
أعىل  علمية  درجات  عىل  الحاصلني  القضاة  نسبة 
املعتمدة  الدبلوما  أو  واملاجستري  الدكتوراه  مثل 
16.7% فقط من إجاميل عدد القضاة العاملني يف 
ويحتل  مرص.  أنحاء  جميع  يف  االبتدائية  املحاكم 
القضاة يف محافظة دمياط، التي تعد أكرث املحاكم 
مامرسة  تقرير  لبيانات  وفقا  كفاءة  االبتدائية 
أنشطة األعامل، املركز الثاين من حيث نسبة القضاة 
يف   %11.8 بنسبة  املاجستري  درجة  عىل  الحاصلني 
20098. وتتيح املستويات العليا من التعليم تدريباً 

أفضل للقضاة بحيث تتيح لهم الفصل يف القضايا 
الصعبة بكفاءة. 

ومتثل الوسائل البديلة لفض املنازعات سبيال لخفض 
دعمت   ،2009 فمنذ  املنظورة.  القضايا  أحجام 
مؤسسة التمويل الدولية مرشوعا للوسائل البديلة 
لفض املنازعات التجارية من خالل تقديم تدريب 
ورش  وعقد  للوسطاء،  معتمدة  وشهادات  مهني 
واملساعدة  بالوساطة،  الوعي  مستوى  لرفع  عمل 
الذي  يف صياغة أول قانون وساطة يف مرص، وهو 
سينظم الوساطة الخاصة والوساطة القضائية. وقد 
بدأت هذه الجهود تؤيت مثارها، إذ أن هناك إحالة 

يف  الوساطة  إىل  للقضايا  الحايل  الوقت  يف  مطردة 
التمويل  من مؤسسة  املدعومة  الثالث  املؤسسات 
الدولية – وهي املحاكم االقتصادية والهيئة العامة 
لالستثامر واملناطق الحرة ومركز القاهرة اإلقليمي 
للتحكيم التجاري الدويل – مبتوسط عدد 28.6 يوم 

للفصل يف القضية عن طريق الوساطة9. 

باملتوسط  قورنت  ما  إذا  طويلة  اإلنفاذ  عملية 
يف  الحكم  صدور  فبعد  يوما.   184 البالغ  العاملي 
دراسة  تفرتضه  الذي  النحو  (عىل  البائع  صالح 
الحالة)، عليه أن يسلك طريق الحجز عىل األصول 
اململوكة للمشرتي وبيعها يف مزاد علني الستعادة 
من  العملية  هذه  تستغرق  أن  وميكن  أمواله. 
خمسة أشهر يف محافظة السويس إىل سنة واحدة 
تقريباً يف مدينة الزقازيق. ويرجع السبب األسايس 
عادة  يستلزم  البيع  أن  إىل  الزقازيق  يف  التأخري  يف 
عقد عدة مزادات بسبب صعوبة جذب ما يكفي 

من املشرتين إىل املزاد األول. 

ويف مرص، يجري اإلنفاذ من خالل أقسام منفصلة 
عملية  التنفيذ  قضاة  ويراقب  املحاكم،  داخل 
عنه  املسئولني  أن  التنفيذ  عقبات  ومن  اإلنفاذ. 
ليس لديهم رشطة خاصة، ويعتمدون عىل الرشطة 
الوطنية، وهذا يختلف عن األنظمة األخرى. ففي 
النقل  املحليون  املحرضون  يتوىل  بكندا،  أونتاريو، 
لقانون  وفقا  اإلصالح  دور  بني  للسجناء  األويل 
بسلطات  ويتمتعون  اإلصالحية،  الخدمات  وزارة 
تسليح  ويجري  بذلك.  القيام  أثناء  الرشطة  رجال 
بالهراوات والبخاخات، ويعملون تحت  املحرضين 
سلطة وزارة سالمة املجتمع والخدمات اإلصالحية. 
ويؤدي مكتب النائب العام ألونتاريو وليس رشطة 
عادة  املرتبطة  املهام  امللكية  الكندية  الخيالة 
عمليات  مثل  أخرى  قانونية  نظم  يف  باملحرضين 
ذلك من  إىل  وما  الحجز  املساكن وعمليات  إخالء 
العمليات التي تأمر املحكمة بها. باملقارنة، يف مرص، 

ليس من السهل يف بعض األحيان ملسئويل التنفيذ 
العثور عىل ضابط رشطة  للحجز عىل أصول املدعى 
عليه. وحيث أنه ليس بوسع ضباط التنفيذ إجراء 
تتأجل  أن  املمكن  فمن  بأنفسهم،  الحجز  عملية 
التنفيذ بشكل كبري. ووفقا للمقابالت التي  عملية 
الوقت  يف  العدل  وزارة  تعمل  قضاة،  مع  أُجريت 
الحايل عىل صياغة ترشيع جديد من شأنه أن يضع 
مسئويل التنفيذ والرشطة تحت سلطة املحكمة وأن 

يحدد إطاراً زمنياً للتنفيذ يبلغ 30 يوما. 

ويبلغ متوسط تكلفة إنفاذ العقد يف املدن املرصية 
الخاضعة للقياس 23.6% من قيمة الدعوى، وهو 
البالغ  العاملي  املتوسط  عن  كبري  بشكل  يقل  ما 
 .%24.6 البالغ  اإلقليمي  املتوسط  وعن   %35.1
وتنظم وزارة العدل رسوم املحكمة ورسوم التنفيذ 
عىل املستوى املحيل عىل النحو املنصوص عليه يف 
قانون الرسوم القضائية – ولذلك فهي متامثلة يف 
كل مدن الجمهورية. ورسوم املحكمة يف مرص، التي 
تبلغ 1.3% من قيمة الدعوى، هي من أقل الرسوم 
رسوم  وتشكل  العامل.  أنحاء  جميع  يف  املفروضة 
إجاميل  من   %35.3 معا  التنفيذ  ورسوم  املحكمة 
القيمة، منها 5.6% لرسوم املحكمة، مقارنة بنسبة 
األوسط  الرشق  يف  التكلفة  إجاميل  من   %18.4
وشامل أفريقيا (شكل 6-3). ورسوم املحكمة مثل 
رسوم رفع القضية هي رسوم ثابتة، يف حني تعتمد 
من  مئوية  نسبة  عىل  كبري  حد  إىل  التنفيذ  رسوم 

قيمة الدعوى. 

ومتثل الرسوم القانونية املكون األكرب من التكلفة، 
إذ متثل 64.7% من إجاميل التكلفة إلنفاذ العقد. 
إذ   – الخاصة  أتعابهم  تحديد  للمحامني  وميكن 
لسنة 1983 عىل  رقم 17  املحاماة  قانون  ينص  ال 
جدول لألتعاب التي يحصلون عليها. وتتجه الرسوم 
القانونية يف مدن كبرية مثل القاهرة واإلسكندرية 
األصغر  املدن  يف  منها  ارتفاعا  أكرث  تكون  أن  إىل 
منها، إذ أن تكلفة املعيشة يف القاهرة واإلسكندرية 
أكرب  املدن األخرى وهناك طلب  أكرث من  مرتفعة 
التجارية  املدن  يف  القانونية  املهن  أصحاب  عىل 

األكرب.  

عىل  مرص  أحرزته  الذي  التقدم  من  الرغم  عىل 
مجال  هناك  يزال  فال  املاضية،  السنوات  مدى 
متسع إلجراء إصالحات. فهناك العديد من العقبات 
التي  املرصية  املحاكم  جميع  أداء  عىل  تؤثر  التي 
ال توجد لها حلول رسيعة. بل هي، عىل العكس، 
تنطوي عيل إصالحات شاملة تتطلب وقتاً وجهداً، 

ويف املقام األول، موارد مالية وبرشية. 
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تتمثل العقبة الرئيسية يف جميع املحاكم االبتدائية 
القضاة  عدد  ونقص  القضايا  تراكم  يف  املرصية 
يكمن يف  ذلك  وراء  األسباب  أحد  ولعل  املؤهلني. 
بلدان  إىل  املؤهلني  املرصيني  القضاة  انتقال  تزايد 
العريب،  الخليج  بلدان  إىل  والسيام  أخرى،  عربية 
زيادة  شأن  ومن  أكرب10.  مالية  مزايا  توجد  حيث 
األجور وتدعيم فرص الرتقي الوظيفي املساهمة يف 

جذب عدد أكرب من القضاة للبقاء يف مرص. 

ويف هذا السياق، ميثل مستوى كفاءة القضاة أمراً 
موضوعية  تأهيل  معايري  توجد  فال  أيضاً.  مهامً 
يف  الجامعية  الدرجة  حملة  إمكان  ففي  للقضاة. 
القانون، مثل ليسانس الحقوق، أن يصبحوا محامني 
من  ليس  أنه  كام  إضايف،  رسمي  تدريب  دون 
املطلوب أن يكون لديهم خربة كبرية قبل ترشيحهم 
للعمل كقضاة11.  يجب تدريب املحامني ملدة سنة 

عىل األقل قبل تعيينهم كقضاة.12

والدورات  التدريب  فرص  تلعب  أن  وميكن 
التأهيلية للقضاة دوراً مفيداً، وعىل الرغم من أن 
قانون املرافعات يف إثيوبيا كان يسمح حتى وقت 
الرسيعة بالنسبة  اإلجراءات  مسار  بخيار  قريب 
للقضايا البسيطة فإن مثل هذه اإلجراءات الرسيعة 
مل تستخدم عىل نطاق واسع، كام أن بعض القضاة 
مل يكونوا حتى عىل دراية بها. ويف عام 2009، جرى 
إدراج  مع  اإلثيوبيني  القضاة  تدريب جميع  إعادة 
مسار اإلجراءات الرسيعة يف إطار برنامج التدريب. 
للخضوع  الالزم  الوقت  انخفض  لذلك،  ونتيجة 
للمحاكمة والحصول عىل حكم من 330 إىل 290 

يوماً.

املتكافئ  غري  التوزيع  من  املرصية  املحاكم  تعاين 
بني  أو  و/  القضاة  بني  املنظورة  القضايا  لحجم 
الدوائر املختلفة داخل كل محكمة. ويف عام 2007، 
القضية“  صعوبة  ”معامل  العدل  وزارة  أدخلت 
بني  املنظورة  القضايا  حجم  توزيع  عدالة  لضامن 
عملية  إىل  يستند  الذي  املعامل،  وهذا  القضاة. 
حسابية معقدة إىل حد ما13، كان الغرض منه األخذ 
بعني االعتبار مستوى تعقيد القضية لتحديد عدد 

القضاة املطلوبني لتوىل عدد معني من القضايا. 

عدم  يزال  ال  اإلجراء،  هذا  من  الرغم  عىل  أنه  إال 
تكافؤ حجم القضايا املنظورة ميثل مشكلة. وميكن 
أن  يف  القصري  املدى  عىل  الحلول  أحد  يتمثل  أن 
تقوم وزارة العدل برصد عدد القضايا التي ينظرها 
ابتدائية عىل نحو فعال،  كل قاض يف كل محكمة 

نظر  بأعباء  قاض  أي  تحميل  عدم  تضمن  بحيث 
آخرون.  ينظره  عام  كثرياً  يزيد  القضايا  من  عدد 
ومن املمكن أن تكون ماليزيا مثاالً لكيفية معالجة 
ماليزيا  بدأت   ،2008 عام  من  اعتباراً  املشكلة. 
القضايا  من  ضخم  عدد  تراكم  مشكلة  معالجة 
إغالق  لتيسري  تتبع»  «نظام  استحداث  عن طريق 
الفصل  عىل  النظام  هذا  وينطوي  األقدم.  القضايا 
إىل  استناداً  فيها  البت  ميكن  التي  القضايا  بني 
محاكامت  تتطلب  التي  وتلك  أ)  (املسار  إفادات 
كاملة (املسار ب). ويجري إسناد القضاة ملسار من 
املسارين وتقوم «وحدة القايض املدير» بتكليفهم 
النظام،  القضايا. ونتيجة لهذا  بحصة أسبوعية من 
عام  يف  املرفوعة  للقضايا  اإلجاميل  العدد  انخفض 
2009 أو يف وقت سابق والتي ال تزال منظورة أمام 
الصلح  ومحاكم  الجزئية  واملحاكم  العليا  املحاكم 
ديسمرب  يف   192569 من  الدولة)  مستوى  (عىل 
2009 إىل 15497 يف مايو 2011. واعتبارا من هذا 
الجزئية  املحاكم  جميع  بني  ومن  األخري،  التاريخ 
 429 عددها  البالغ  الدولة  يف  الصلح  ومحاكم 
محكمة، كان هناك 120 محكمة تنظر فقط قضايا 

رفعت خالل عامي 2010 و201114.

عىل الرغم من أن قانون املرافعات املدنية والتجارية 
زمنية  أطرا  يتضمن  لإلجراءات  زمنياً  يحدد جدوالً 
فإنه  القضية،  أطراف  جانب  من  الردود  لتقديم 
أساليب  وهناك  العميل.  الواقع  يف  يطبق  ما  نادرا 
مختلفة ميكن أن يستخدمها أطراف القضايا لتعمد 
تعطيل سري إجراءات التقايض، أبرزها طلب تأجيل 
الجلسات. ويف عام 2010، وضع القضاء الفلسطيني 
حدا أقىص لفرتة تأجيل القضايا ليصبح 30 يوما بدال 
الوقت  انخفض  لذلك،  ونتيجة  يوما،   60-45 من 
الكيل املستغرق يف تسوية نزاع تجاري يف محكمة 

الصلح يف رام الله مبقدار 60 يوما.

وميكن أن تستفيد املحاكم املرصية أيضا من مراقبة 
بالحدود  االلتزام  عىل  لتحفيزهم  القضاة  أداء 
موزمبيق  استحدثت   ،2008 عام  ففي  الزمنية. 
عمليات  من  سلسلة  بعد  القضاة  ألداء  مقياسا 
التفتيش القضايئ. وأدى ذلك، عالوة عىل إصالحات 
العقود من  الالزم إلنفاذ  الوقت  أخرى، إىل خفض 

1010 إىل 730 يوما.

مساعدة  شأنها  من  القضايا  إدارة  ميكنة  نظم 
املوارد  وتخصيص  باالتجاهات  التنبؤ  يف  املحاكم 
بصورة اسرتاتيجية. ويف عام 2009، حدثت األردن 
نظامها املميكن إلدارة القضايا (ميزان 2) يف محاكم 
الجديد  النظام  ويقوم  االبتدائية.  واملحاكم  الصلح 
وإعداد  للقضاة  القضايا  إسناد  عملية  مبيكنة 
عىل  باإلطالع  ويُسمح  للجلسات،  آنية  محارض 
املرصح  األشخاص  جانب  من  املحكمة  سجالت 
الوقت  وانخفض  اإلنرتنت.  خالل  من  بذلك  لهم 
محكمة  يف  تجاري  نزاع  أي  تسوية  يف  املستغرق 
الصلح يف عامن مبقدار ما يقرب من 4 أشهر منذ 

تطبيق هذا النظام.

وقد طبقت بعض املحاكم االبتدائية يف مرص أنظمة 
املحاكم  تلك  بني  ومن  القضايا،  وإدارة  امليكنة 
للقضاة وأمناء املحاكم من  محكمة طنطا. وميكن 
خالل النظام املميكن الحصول عىل معلومات عن 
الجلسات والتأجيالت  القضايا، مبا يف ذلك مواعيد 
ميكنهم  كام  النهائية،  واألحكام  التأجيل  وأسباب 
ميكنة  متت  وقد  لذلك،  وفقا  عملهم  تخطيط 
واملنصورة.  اإلسكندرية  يف  االبتدائية  املحاكم 
وأرشفتها  الكمبيوتر،  عىل  املحاكم  أحكام  وتكتب 
توفري  شأنه  من  وهذا  آمنة،  شبكة  عىل  إلكرتونياً 
يف  السابق  يف  يُستهلك  كان  الذي  املوظفني  وقت 
إعداد عدة نسخ من نفس املستند15. وينبغي عىل 

املحاكم املرصية األخرى أن تحذو نفس الحذو.

أن  متخصصة  تجارية  محاكم  إنشاء  شأن  من 
العقود عىل نحو أرسع وأقل من  إنفاذ  يؤدي إىل 
حيث التكلفة، وقد أظهرت الدراسات أن املحاكم 
ويف  الكفاءة16.  تحسني  عىل  تساعد  املتخصصة 
تقرير مامرسة  بيانات  تحليل  يظهر  األمر،  حقيقة 
األعامل يف منطقة الرشق األوسط و شامل أفريقيا 
نحو  عىل  تجري  التجارية  املنازعات  تسوية  أن 
أرسع يف املتوسط مبقدار 4 أشهر تقريبا  يف الدول 
تجارية  محاكم  دوائر  أو  محاكم  بها  يوجد  التي 
مثل  بها  يوجد  ال  التي  بالدول  مقارنة  متخصصة 

هذه املحاكم أو الدوائر17.

االبتدائية،  املحاكم  يف  القضايا  تراكم  من  وللحد 
محاكم  مثان   2008 لسنة   120 رقم  القانون  أنشأ 
تنقسم  االقتصادية)،  (املحاكم  منفصلة  اقتصادية 
لجلسة  التحضري  هيئة  مستويات:   3 إىل  منها  كل 
ابتدائية  ودائرة  الصلح،  وعرض  األولية  االستامع 
التي ال تجاوز قيمتها 5 ماليني  للنظر يف الدعاوى 
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ودوائر  أمرييك)،  دوالر   715000) مرصي  جنيه 
 5 قيمتها  تجاوز  التي  بالقضايا  تختص  استئناف 
مليون جنيه أو الدعاوى غري مقدرة القيمة، وذلك 
يتعلق بالدعاوى املدنية أو التجارية. وبوجه عام، 
من  أكرث  بكفاءة  تُدار  االقتصادية  املحاكم  فإن 
املحاكم العادية18. يستند العمل الخاص بالنزاعات 

االقتصادية إىل مجموعة محددة من القوانني19.

وميكن للسلطات يف مرص أن تنظر يف إسناد القضايا 
الذين  القضاة  إىل  االبتدائية  املحاكم  يف  التجارية 
التجارية فقط. ويؤدي مثل هذا  القضايا  ينظرون 
خالل  من  األداء  تحسني  إىل  التخصص  من  النوع 
الخربة وتراكم املعرفة. ويف غانا، عقب إنشاء ستة 
محاكم تجارية يف عام 2005، شهدت البالد تراجع 
يوماً   552 من  العقود  انفاذ  يف  املستغرق  الوقت 

إىل 487 يوماً.

1 Safavian, Mehnaz, and Siddharth Sharma. 
2007. “When Do Creditor Rights Work?” 
Journal of Comparative Economics 35 (3): 
484–508.

2 Ahlquist, John S., and Aseem Prakash.
2010. “FDI and the Costs of Contract 
Enforcement in Developing Countries.” 
Policy Sciences 43 (2): 181–200.
وفقا لتقرير مامرسة أنشطة األعامل، يستغرق إنفاذ العقود يف   3

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومالطا 505 أيام، ويف املغرب 510 أيام، 
ويف العراق 520 يوما، ويف اإلمارات العربية املتحدة 524 يوماً، ويف 
الضفة الغربية وغزة 540 يوماً، ويف تونس 565 يوماً، ويف الكويت 

566 يوماً، ويف اليمن 645 يوماً، ويف قطر 570 يوماً، ويف عامن 598 
يوماً، ويف البحرين واململكة العربية السعودية 635 يوماً، ويف األردن 
689 يوماً، ويف لبنان 721 يوماً ويف الجمهورية العربية السورية 872 

يوماً.  

ال توجد عالقة بني عدد سكان أي مدينة وتصنيفها فيام يتعلق مبسألة   4
تيسري إنفاذ العقود.

تفرتض دراسة الحالة التي يتضمنها تقرير مامرسة أنشطة األعامل أن   5
القايض ينظر الحجج عىل أساس الحقائق املوضوعية للقضية وأن أي 

خبري يقدم رأيه بناًء عىل جودة البضائع محل النزاع.

6 Mahmood, Rashad. 2010. “Alternative 
Dispute Resolution is Gaining a Foothold 
in Egypt.” Business Monthly, October 
2010.

بناًء عىل املقابالت التي أُجريت مع رؤساء املحاكم االبتدائية يف جميع   7
أنحاء مرص، مارس 2013.

8 Elbialy, Nora and Miguel A. García-Rubio. 

Egyptian First Instance Courts: A DEA 
Analysis.” Joint Discussion Paper Series in 
Economics by the Universities of Aachen, 
Gießen, Göttingen, Kassel, Marburg and 
Siegen, No. 19-2011.

برجاء اإلحاطة بأن هذه القضايا ال تشري إىل دراسة الحالة املوحدة   9
الخاضعة لتقييم تقرير مامرسة أنشطة األعامل.

10 Elbialy and García-Rubio, “Assessing 

Instance Courts: A DEA Analysis.”

 11

12  Aleslambuly, E. 2009. “One Single Law 

Provide more Judicial Independence?” 

of Justice: A Plan to Promote Judicial 
Independence in Egypt. Foundation for the 
Future, Egypt.

يجري احتساب معامل صعوبة القضية عن طريق تعيني وزن لكل   13
نوع من القضايا وفقا ملتوسط الوقت املستغرق يف تسوية القضية. 

وعقب احتساب معامل صعوبة القضية، يقسم عدد القضايا املتاحة 
(مرجحة حسب معامل صعوبة القضايا املناظر) عىل العدد املتوفر 
من القضاة كأساس لتحديد عدد القضاة املطلوب لنظر عدد معني 
من القضايا املعروضة. وييل ذلك قيام وزارة العدل بتحديد ”نطاق 

دافئ“ معرف مسبقاً يتضمن الحد األقىص والحد األدىن ومتوسط عدد 
القضايا املسندة إىل كل قاٍض. وتتوقع الوزارة أن تعمل جميع املحاكم 

االبتدائية داخل هذا النطاق»

Elbialy and García-Rubio, “ Assessing 

Instance Courts: A DEA Analysis”.
14 World Bank, Poverty Reduction and 

Economic Management Sector Unit, East 

Court Backlog and Delay Reduction 
Program – A Progress Report. Washington, 
DC: World Bank.

15 United States Agency for International 
Development (USAID), “Modernization

ba_egy_court.pdf.
16 Botero, Juan Carlos, Rafael La Porta, 

Florencio López-de-Silanes, Andrei
Shleifer and Alexander Volokh. 2003. 
“Judicial Reform.” World Bank Research 
Observer 18 (1): 67–88.

االختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى 99% بعد تحييد دخل   17
الفرد. ومن بني البلدان التي يغطيها تقرير مامرسة أنشطة األعامل 

البالغ عددها 189، يوجد لدى 90 منها محاكم تجارية متخصصة أو 
دائرة قضائية متخصصة أو قضاة متخصصني يف نظر القضايا التجارية 

فقط داخل محكمة مدنية عامة.

18 Mahmood, “Alternative Dispute 
Resolution is Gaining a Foothold in 
Egypt.”

القانون رقم 120 لسنة 2008. بالنسبة للمنازعات االقتصادية، تشمل   19
هذه القوانني ما ييل:

قانون الرشكات املساهمة ورشكات التوصية باألسهم والرشكات ذات   -
املسئولية املحدودة

قانون سوق رأس املال  -

قانون ضامنات وحوافز االستثامر  -

قانون التأجري التموييل  -

قانون التمويل العقاري  -

قانون حامية امللكية الفكرية  -

قانون البنك املركزي  -

قانون بشأن الرشكات العاملة يف مجال تلقي األموال واستثامرها  -

قانون التجارة بشأن نقل التكنولوجيا والوكاالت التجارية واملعامالت   -
املرصفية واإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس

قانون حامية االقتصاد القومي من اآلثار الناجمة عن املامرسات   -
الضارة يف التجارة الدولية

قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية  -

قانون تنظيم االتصاالت  -

قانون تنظيم التوقيعات اإللكرتونية وإنشاء هيئة تنمية صناعة   -
تكنولوجيا املعلومات

بالنسبة للقضايا الجنائية االقتصادية، فتشمل هذه القوانني ما ييل: 

قانون العقوبات يف شأن جرائم اإلفالس  -

قانون اإلرشاف والرقابة عىل التأمني   -

قانون الرشكات املساهمة ورشكات التوصية باألسهم والرشكات ذات   -
املسئولية املحدودة

قانون سوق رأس املال  -

قانون ضامنات وحوافز االستثامر  -

قانون التأجري التموييل  -

قانون اإليداع والقيد املركزي لألوراق املالية   -

قانون التمويل العقاري  -

قانون حامية امللكية الفكرية  -

قانون البنك املركزي  -

قانون بشأن الرشكات العاملة يف مجال تلقي األموال واستثامرها    -

قانون التجارة يف شأن جرائم الصلح الواقي من اإلفالس  -

قانون حامية االقتصاد القومي من اآلثار الناجمة عن املامرسات   -
الضارة يف التجارة الدولية

قانون حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية  -

قانون حامية املستهلك  -

قانون تنظيم االتصاالت  -

قانون تنظيم التوقيع اإللكرتوين وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا   -
املعلومات 

ال تخضع النزاعات التجارية التي بحثها تقرير مامرسة أنشطة األعامل ألي 
من هذه القوانني، لذلك فهي تُنظر أمام املحاكم االبتدائية.

.
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النقل البحري نشاط بالغ األهمية بالنسبة للتجارة 
الدولية ملرص. وقد شكلت تدفقات التجارة البحرية 
 %95-85 بني  تراوحت  نسبة  األخرية  السنوات  يف 
من التجارة الخارجية للبالد من حيث الحجم1. كام 
استحوذت مرص عىل حوايل 16% من حركة مرور 
نتيجة  وذلك  العريب،  العامل  يف  باملوانئ  الحاويات 
واملتمثلة  جريانها  عن  قوية  تنافسية  مبيزة  متتعها 
التجارة  طرق  عىل  املطل  اإلسرتاتيجي  موقعها  يف 
قناة  عىل  وسيطرتها  آسيوية  الرشق  األوروبية 

السويس2.

العقد  خالل  كبرية   خطوات  مرص  اتخذت  وقد 
الدولية:  التجارة  عىل  اقتصادها  فتح  يف  املايض 
من   %40 من  لديها  التكامل  مستويات  فقفزت 
عام   %67 إىل   2000 عام  املحيل  الناتج  إجاميل 
20093. وقد استثمرت الحكومة يف البنية األساسية 

إجراءات  وتبسيط  الجمركية  التعريفات  وتخفيض 
مام  الخاص،  القطاع  مشاركة  وزيادة  املوافقات 
أكرث سهولة. ويف مؤرش  الحدود  التجارة عرب  جعل 
أداء الخدمات اللوجستية 2012 الصادر عن البنك 
 37 بني  من  الخامسة  املرتبة  مرص  تحتل  الدويل، 

املتوسطة  إىل  املنخفضة  االقتصادات  من  اقتصاداً 
مرص  واصلت  حيث  قياسها،    جرى  التي  الدخل 
تحسني نقاطها عىل جميع األبعاد محل الدراسة4. 
العامني  خالل  املرصية  املوانئ  عانت  ذلك،  ومع 
واإلرضابات  االضطرابات  تزايد  من  املاضيني 
عىل  املوانئ  أجربت  التي  العاملية  واالحتجاجات 
كثفت  الوقت،  نفس  ويف  مرة.  من  أكرث  اإلغالق 
لديها، األمر  السالمة  املوانئ من إجراءات  هيئات 

الذي يؤدي إىل تعطيل العمل وطول اإلجراءات. 

تنمية  يف  هاماً  دوراً  الدولية  التجارة  تلعب 
والتكلفة  الوقت  أن  األبحاث  تظهر  االقتصادات5. 
عىل  كبري  تأثري  لهام  والتصدير  لالسترياد  الالزمني 
التدفقات التجارية ألي بلد6. وقد كشفت دراسة 
 2011 عام  بلداً   146 عىل  أجريت  شاملة  دولية 
يوم  مبقدار  الربي  للنقل  الالزم  الوقت  خفض  أن 
أي   ،%7 بنسبة  الصادرات  زيادة  إىل  يؤدي  واحد 
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املصدر: قاعدة بيانات تقرير مامرسة أنشطة األعامل

التعريفات الجمركية  ما يعادل انخفاضاً يف جميع 
فإن  النقيض،  وعىل   .7%1,5 بنسبة  االسترياد  لبلد 
تكشف  حيث  التجارة  من  تحد  األطول  األوقات 
دراسة حديثة أن كل يوم إضايف يتأخر فيه أي منتج 
قبل شحنه يحد من التجارة بنسبة تزيد عن 8%1. 
فرسعة خدمات النقل البحري وفعاليتها من حيث 
جميعها  وتنوعها،  بها  الوثوق  ومدى  التكاليف 

عوامل حاسمة يف دعم التجارة.

الوقت  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يقيس 
والتكلفة (باستثناء التعريفات الجمركية) املتعلقني 
عدد  وكذا  البحري  النقل  عرب  واالسترياد  بالتصدير 
 .9(1-7 (شكل  املعاملة  إلمتام  الالزمة  املستندات 
تغطي املؤرشات متطلبات وإجراءات التوثيق لدى 
الجامرك وغريها من الجهات التنظيمية وكذا امليناء. 
كام تغطي املؤرشات جوانب لوجستية منها وقت 
وموانئ  الرشكة  مستودع  بني  الربي  النقل  وتكلفة 
االسترياد أو التصدير. يقوم تقرير مامرسة أنشطة 
األعامل يف مرص 2014 بقياس 5 موانئ رئيسية هي 

موانئ: اإلسكندرية ودمياط ورشق بورسعيد وغرب 
بورسعيد والسخنة (السويس).

النقل  قطاع  كان  املايض،  القرن  مثانينيات  حتى 
للقطاع  بالكامل  وخاضعاً  البحري يف مرص مملوكاً 
العام. ومع ذلك، أصدرت الحكومة خالل العقدين 
الخاص  القطاع  مشاركة  تجيز  قوانني  املاضيني 
ومناولة  املوانئ  وإدارة  البحري  النقل  أنشطة  يف 
البضائع10. وقد زادت مساهمة املرشوعات املقامة 
يف  والخاص  العام  القطاعني  بني  املشاركة  بنظام 
تطوير مرشوعات البنية األساسية منذ ذلك الحني. 
«امليناء  منوذج  الحكومة  تبنت   ،2002 عام  ويف 
املالك». يف ظل هذا النموذج، يتوىل القطاع العام 
أعامل  وإجراء  للميناء  األساسية  البنية  تطوير 
الصيانة وتنظيم إجراءات السالمة البحرية واألمن، 
يف حني يتوىل املشغلون من القطاع الخاص، مبوجب 
امتياز أو عقد إجارة، تطوير وتشغيل البنية الفوقية 
بعض  يكون  البضائع11.  مناولة  خدمات  وتقديم 
مشغيل املوانئ من الرشكات العامة كام هي الحال 
يف دمياط وغرب بورسعيد. ويتوىل تشغيل ميناءي 

رشق بورسعيد والسخنة رشكات من القطاع الخاص 
ونقل  والتشغيل  «البناء  بنظام  امتيازات  مبوجب 
مبنيان  اإلسكندرية  ميناء  يف  ويوجد  امللكية»12. 
للقطاع  األغلبية  ملكية  بنظام  أحدهام  للشحن، 
الخاص واآلخر بنظام ملكية األغلبية للقطاع العام.

التجارة  تنظم  عديدة  مؤسسات  مرص  يف  يوجد 
موانئ  هيئات  وأربع  وزارات  ثالث  منها  البحرية 
(شكل 7-2). مصلحة الجامرك املرصية هي الجهة 
املسئولة، تحت إرشاف وزارة املالية، عن اإلجراءات 
الجمركية والتنظيم بالنسبة لجميع املوانئ. الهيئة 
التابعة  والواردات  الصادرات  عىل  للرقابة  العامة 
املسئولة عن  الجهة  والصناعة هي  التجارة  لوزارة 
شهادات  وإصدار  والصادرات  الواردات  تفتيش 
املوانئ  هيئات  تعمل  التجارية.  والسجالت  املنشأ 
هذه  تتمتع  النقل.  وزارة  إرشاف  تحت  األربعة 
الكيانات  عىل  وتنظيمية  إدارية  بسلطة  الهيئات 
العاملة داخل امليناء كام أنها املسئولة عن التخطيط 
وتطوير البنية األساسية13. ومع ذلك، ال توجد هيئة 
املتعلقة  األمور  ملراقبة  للموانئ  مستقلة  تنظيمية 
تعارض  واحتاملية  الخاص  القطاع  من  باملشغلني 

املصالح بني هيئات املوانئ14.

بحسب  امليناء  طريق  عن  التجارة  توزيع  يتنوع 
نوع املنتج وجهة الوصول. يعمل ميناء اإلسكندرية 
أو  املستوردة  للبضائع  كبوابتني  السخنة  وميناء 
فإن  أخرى،  ناحية  ومن  مرص.  وإىل  من  املصدرة 
60-94% من الحاويات التي يتم التعامل معها يف 
موانئ دمياط ورشق بورسعيد وغرب بورسعيد هي 
لنقل البضائع من سفن إىل أخرى15. وقد تطورت 
بدرجة كبرية خالل  املوانئ  املرور عرب هذه  حركة 
رشق  وميناء  السخنة  ميناء  أنشئ  املايض.  العقد 
بورسعيد عامي 2002 و 2004 ورسعان ما أصبحا 
 2011 عام  تعامال  حيث  الرئيسية  املوانئ  من 
لعرشين  مكافئة  وحدة   269000 و   50000 مع 
وجود  إىل  جزئياً  ذلك  يرجع  التوايل.  عىل  قدما16ً 
شهد  اآلخر،  الجانب  وعىل  أفضل.  أساسية  بنية 
ميناء دمياط انخفاضاً حاداً يف حركة املرور بسبب 
السفن  استيعاب  قدرته عىل  ضحالة عمقه وعدم 
خالل  القادمة  السفن  عدد  وانخفض  الحديثة17. 
عام 2012 بنسبة 15% عام كان عليه خالل العام 

السابق عليه18.

فيام  وذلك  متشابهاً  الخمسة  املوانئ  أداء  يأيت 
 .(1-7 (جدول  الحدود  عرب  التجارة  مبؤرش  يتعلق 
الدولة  مستوى  عىل  املطلوبة  املستندات  تحدد 
املوانئ.  لجميع  بالنسبة  متطابقة  فهي  وبالتايل 
املوانئ  عرب  والتصدير  لالسترياد  الالزم  والوقت 
الخمسة متشابه. يوجد قدر أكرب من االختالف يف 
التكاليف ويرجع ذلك إىل اختالف رسوم املناولة يف 

مبنى الشحن والنقل الربي. 
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والواردات  الصادرات  عىل  للرقابة  العامة  الهيئة 
هي  املالحية  والخطوط  الجمركية  والسلطات 
الجهات التي تحدد املستندات املطلوبة وتكلفتها. 
مستندات   8 إعداد  املرصيني  التجار  عىل  يجب 
منفصلة للتصدير و 10 مستندات منفصلة لالسترياد 
يبلغ   .(3-7 (شكل  قياسها  جرى  التي  املوانئ  عرب 
متوسط   عدد املستندات الالزمة لحاوية 20 قدماً يف 
منطقة دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا عدد 6 
مستندات للتصدير و 8 مستندات لالسترياد. ويبلغ 
متوسط عدد املستندات الالزمة لدى دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 4 مستندات لكل من 

الصادرات والواردات.

لنفس  متعددة  مناذج  تقديم  التجار  عىل  يجب 
الجهة. عىل سبيل املثال، يقدم التجار 3 مستندات 
إقرار  (هي  املرصية  الجامرك  ملصلحة  منفصلة 
الجمركية،  اإلجراءات  وشهادة  الجمريك،  االسترياد 
وطلب وإيصال سداد الرسوم الجمركية) بدالً من 
تؤدي  واحد.  منوذج  يف  املستندات  تلك  تجميع 
وقت  طول  إىل  الالزمة  املستندات  عدد  كرثة 
املطلوبة  املستندات  استخراج  ويشكل  اإلعداد. 
نصف الوقت الالزم لالسترياد وثلثي الوقت الالزم 

للتصدير (شكل 4-7).

رسيعة  الحدود  عرب  التجارة  فإن  ذلك،  ومع 
قدماً   20 حاوية  فتصدير  عاملياً.  مبقارنتها  نسبياً 

يف  يوماً   12 إىل  دمياط  يف  أيام   10 من  يستغرق 
السخنة. ويستغرق استرياد حاوية من 14 يوماً يف 
اإلسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد إىل 16 يوماً 
أرسع  مرص  يف  الحدود  عرب  فالتجارة  السخنة.  يف 
من املتوسط   يف منطقة دول الرشق األوسط وشامل 
إفريقيا (20 يوماً للتصدير و24 يوماً لالسترياد) إال 
أنها أبطأ من املتوسط يف االقتصادات ذات الدخل 
املرتفع يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (11 

يوماً للتصدير و 10 أيام لالسترياد).

املرصية  املوانئ  عرب  الوقت  يف  االختالفات  ترجع 
التخليص  التأخري يف  الكثري من حاالت  إىل حدوث 
الشحن.  مبنى  ويف  امليناء  يف  واملناولة  الجمريك 
للصادرات  الجمريك  التخليص  عىل  فالحصول 
أنه  إال  املوانئ  جميع  يف  واحداً  يوماً  يستغرق 
يختلف من ميناء إىل آخر بالنسبة للواردات. عىل 
سبيل املثال، يستغرق التخليص الجمريك يف السخنة 
مدة تزيد عن املدة يف اإلسكندرية بيومني نظراً ألن 
عمليات التفتيش أكرث رصامة. وبعد ثورة 25 يناير، 
عمليات  من  األحمر  البحر  موانئ  هيئة  كثفت 
باألشعة  الضويئ  املسح  أجهزة  واستخدام  التفتيش 
الحاويات.  جميع  بتفتيش  حالياً  وتقوم  السينية 
يف  للمناولة  الالزم  الوقت  يف  اختالفات  توجد  كام 
بالتصميم  تتعلق  والتي  الشحن،  مبنى  ويف  امليناء 
ميناء. عىل سبيل  بكل  الخاصة  املناولة  وإجراءات 
العام  القطاع  يشغلها  التي  املحطات  تقوم  املثال، 
بإجراء عمليات التفتيش يف ساحة االسترياد. وتقوم 
املحطات التي يشغلها القطاع الخاص بنقل الحاوية 
إىل ساحة تفتيش منفصلة مطابقة للمعايري الدولية 

مام يضيف إىل التأخري. 
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مقارنًة  مكلفة  غري  مرص  يف  الحدود  عرب  التجارة 
باملعايري الدولية. تتفاوت تكاليف التصدير من 532 
وتتفاوت  أمريكياً  دوالراً   694 إىل  أمريكياً  دوالراً 
تكاليف االسترياد من 780 دوالراً أمريكياً إىل 1047 
دوالراً أمريكياً (شكل 7-5). هذا املعدل أقل بدرجة 
كبرية من املتوسط   يف منطقة دول الرشق األوسط 
و  للتصدير  أمريكياً  دوالراً   1127) إفريقيا  وشامل 
1360 دوالراً أمريكياً لالسترياد). كام أن هذا املعدل 
االقتصادي  التعاون  منظمة  يف  التكاليف  من  أقل 
و 1090  للتصدير  أمريكياً  (1070 دوالراً  والتنمية 

دوالراً أمريكياً لالسترياد).

الخمسة  املوانئ  عرب  االختالفات  بعض  يوجد 
مبنى  ويف  امليناء  يف  املناولة  برسوم  يتعلق  فيام 
التي  فاملوانئ  الربي.  النقل  وتكاليف  الشحن 
تلك  من  أقل  رسوماً  تفرض  العام  القطاع  يشغلها 
الخاص  القطاع  يشغلها  التي  املوانئ  تفرضها  التي 
بنسبة تصل إىل %26.  (السخنة ورشق بورسعيد) 
ويف  امليناء  يف  املناولة  رسوم  أن  إىل  هذا  يرجع 
مبنى الشحن يف املوانئ التي يشغلها القطاع العام 
القانون  يفرض  كام  وزاري19.  قرار  تتحدد مبوجب 
القطاع  يشغلها  التي  الشحن  مباين  مشغيل  عىل 
العام منح خصم 50% من رسوم الشحن للصادرات 
مرصية الصنع20. وتتوىل الخطوط املالحية تحديد 
واملستوردين  للمصدرين  بها  الخاصة  الرسوم 
مشغلو  يحددها  التي  الرسوم  جداول  أساس  عىل 
التفاوت يف  املوانئ، األمر الذي يفرس بدرجة أكرب 
التكلفة. تجدر اإلشارة إىل أن بعض مشغيل املوانئ، 
جداول  يتيح  واإلسكندرية،  دمياط  ميناءي  مثل 
املوانئ  يتيح مشغلو  ال  للجمهور، يف حني  الرسوم 
للجمهور فرصة االطالع عليها، ويقترصون  األخرى 

عىل إتاحتها للخطوط املالحية فقط. 

نقل  تكلفة  وهو  للتفاوت  آخر  مصدر  يوجد 
نقل  فقطاع  املوانئ.  إىل  املستودع  من  الحاويات 
املشغلني  صغار  ويتوىل  مجزأ،  مرص  يف  البضائع 
ميناء  الشحن21.  عملية  مراحل  معظم  تنفيذ 
عن  األبعد  هام  السخنة  وميناء  بورسعيد  رشق 
إىل  يؤدي  الذي  األمر  املجاورة،  الرئيسية  املدينة 
عدد  فإن  القولية،  لألدلة  ووفقاً  األسعار22.  ارتفاع 
الشاحنات التي تقدم خدمات النقل مليناء السخنة 

أقل، األمر الذي يجعل رسوم النقل أكرث تكلفة.

اعتباراً من 2009/2008 وحتى 2013/2012، سجل 
إصالحاً   133 عدد  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير 
وجاءت  العامل.  أنحاء  جميع  يف  التجارة  لتيسري 
من  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  دول  منطقة 

بني املناطق التي أجرت إصالحات كثرية: 67% من 
عىل  واحداً  إصالحاً  أجرت  املنطقة  االقتصادات يف 

األقل لتيسري التجارة23.

وقد كانت مرص جزءاً من هذا التوجه حيث نفذت 
تنظيم  إلعادة  شاملة  خطًة   2010 عام  الحكومة 
وأنشئت  الدولية،  باملعايري  للوفاء  الجامرك  إدارة 
كام  الرئيسية  املوانئ  يف  حديثة  جمركية  مراكز 
املعلومات.  لتكنولوجيا  جديدة  أنظمة  طبقت 
تعمل األنظمة املعروفة باسم مستودعات البيانات 
عىل تسهيل االتصال بني الجامرك وجهات التفتيش 
ووكالء  املالحية  والخطوط  املوانئ  وهيئات 
عىل  للرقابة  العامة  الهيئة  وقامت  الشحن24. 
التفتيش  عمليات  بتوحيد  والواردات  الصادرات 
املراقبة  جهات  مثل  مختلفة  جهات  تجريها  التي 
مصلحة  وأدخلت  والزراعية.  والصحية  الجمركية 
الشحن»  قبل  «اإلفراج  خيار  املرصية  الجامرك 
جمركية  موافقة  عىل  الحصول  للتجار  يجيز  مبا 
دفع  أتاحت  كام  السفينة،  وصول  قبل  مسبقة 
مبادرة  حالياً  ويوجد  إلكرتونياً.  الجمركية  الرسوم 
إلصالح قانون الجامرك، األمر الذي من شأنه فرض 
لجميع  بالنسبة  الشحن  قبل  اإلفراج  استخدام 
قامئة  تفتيش  عمليات  وإدخال  املنتجات،  أنواع 
التجار،  لكبار  املخاطر، وإنشاء حساب خاص  عىل 
وتحسني إجراءات مكافحة التقليد وحامية الحدود.   

االلتزام  عىل  طويالً  وقتاً  املرصيون  التجار  ينفق 
السلطات  عىل  يتعني  املرهق.  الورقي  بالعمل 
املعنية أن تتبادل املعلومات فيام بينها بدالً من أن 

تطلبها من التجار، األمر الذي صار أسهل باستخدام 
منذ  أُدخل  الذي  إلكرتونياً  البيانات  تبادل  نظام 
عام 2009. ينطبق هذا األمر تحديداً عىل البيانات 
العامة  للهيئة  ميكن  املثال،  سبيل  عىل  الداخلية؛ 
استخراج  والواردات  الصادرات  عىل  للرقابة 
بدالً  الجمريك  اإلقرار  من  الصلة  ذات  املعلومات 
من أن تطلب من التجار تقديم مستندات محددة 

لألغراض اإلحصائية.

يف  يظهر  وال  التجارة  يواجه  إضايف  عبء  يوجد 
عىل  يجب  حيث  التصديق  رشط  وهو  البيانات 
املصدرين األجانب «تصديق» املستندات التجارية، 
مثل الفاتورة التجارية وشهادة املنشأ، من القنصلية 
املرصية يف بالدهم ألجل البضائع التي يتم توريدها 
إىل مرص، األمر الذي يكبدهم املزيد من التكاليف 
والوقت. عملية التصديق تعترب عملية شائعة جداً 
يف اقتصادات الرشق األوسط إال أنها غري شائعة يف 

أي مكان آخر من العامل.

بعض  الوحيد»  اإلداري  «املستند  مكََّن  وقد 
يف  الالزمة  املعلومات  جميع  تجميع  من  البلدان 
مستند واحد مع تقديم عدد قليل من املستندات 
الداعمة. توجد مامرسة جيدة أخرى وهي تطبيق 
املخاطر. ميكن ملرص يف  القائم عىل  الفحص  نظام 
هذا الشأن االقتداء بالتجربة الفرنسية، حيث يلزم 
تقديم مستندين فقط هام: بوليصة الشحن وإقرار 
الفرنسية  الجامرك  تشرتط  وال  الجمريك.  التصدير 
البضائع،  تقديم أي مستند إضايف بالنسبة ألغلبية 
يف  تطلب  حيث  البضائع،  يف  االشتباه  حالة  يف  إال 
مثال  املستندات.  من  املزيد  تقديم  الحالة  هذه 
الجنوبية  كوريا  جمهورية  تشرتط  حيث  آخر، 
تقديم ثالثة مستندات فقط هي (بوليصة الشحن، 
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وقامئة  الجمريك،  االسترياد  أو  التصدير  وإقرار 
التعبئة أو أمر التسليم) وكذا الحال يف بنام حيث 
يُشرتط تقديم (بوليصة الشحن، وإقرار التصدير أو 

االسترياد الجمريك، والفاتورة التجارية) فقط.

املعلومات  لتقديم  اإللكرتونية  األنظمة  أصبحت 
هامة  أداًة  وتبادلها  ومعالجتها  ونقلها  الجمركية 
إلدارة وتبادل املعلومات، وهي تستخدم حالياً عىل 
مُتكِّن  املعقدة.  التجارية  األنظمة  يف  واسع  نطاق 
التجار  اإلنرتنت  بشبكة  املدعمة  األنظمة  أحدث 
من تقديم مستنداتهم من أي مكان ودفع الرسوم 
عرب اإلنرتنت. رس النجاح هو قدرة أي اقتصاد عىل 
تكييف إطاره التنظيمي عىل تكنولوجيا املعلومات 
النظام بشكل فعال،  الجديدة. وإذا ما طُبَِّق ذلك 
النظام  هذا  أن  كام  واملال.  الوقت  سيوفر  فإنه 
سيحد من التفاعل مع املسئولني، األمر الذي يقلل 
إدخال  رسمية.  غري  مدفوعات  تقديم  فرص  من 
نظام إلكرتوين غالباً ما يتطلب من الحكومات سن 

ترشيع بشأن التوقيعات واملعامالت اإللكرتونية.

رغم وجود عدة مبادرات لتبادل البيانات إلكرتونياً 
ال  إلكرتونياً،  التجارية  املعامالت  وإمتام  لتطبيق 
يزال مطلوباً تطوير نظام تبادل البيانات إلكرتونياً 
العامة  والهيئة  الجامرك  بني  أفضل  ربط  لتحقيق 
من  وغريهام  والواردات  الصادرات  عىل  للرقابة 
والتصدير.  االسترياد  بعملية  املعنية  الجهات 
من  التجارة  مجال  يف  املصلحة  أصحاب  سيستفيد 
املعلومات  لتبادل  املتاحة  األنظمة  كل  تجميع 
والبيانات تحت مظلة واحدة. وهذا يتطلب مستو 
ووضع  القامئة  املبادرات  بني  التنسيق  من  عال 
لتبادل  واحدة  منصة  تطوير  يدعم  تنظيمي  إطار 

البيانات.

التكنولوجيا  استخدام  يف  تقدماً  أكرث  املوانئ  بعض 
املثال،  سبيل  عىل  السخنة،  ميناء  يف  غريها.  من 
الرسائل  خدمة  عرب  بالتجار  امليناء  مشغل  يتصل 
بأي  وإبالغهم  التفتيش  القصرية إلخطارهم مبوعد 
بوصول  إلبالغهم  وحتى  بالطلب،  تتعلق  أمور 
شحنة. ومع ذلك، يجب تقديم جميع املستندات 
يف شكل ورقي. ميكن تحسني نظام تبادل البيانات 
بتقديم  للتجار  السامح  عرب  أكرب  بدرجة  إلكرتونياً 
املستندات عن طريق اإلنرتنت. االنتقال من نظام 
تغيريات  إجراء  يتطلب  إلكرتوين  نظام  إىل  ورقي 
يتطلب  بدوره  وهذا  املستخدمني،  بني  سلوكية 
تنفيذ برامج تدريب وتواصل لتسهيل هذا التحول.

غالباً ما تكون عمليات التفتيش رضورية. وتختلف 
ذلك  يف  مبا  هذه،  التفتيش  عمليات  إجراء  كيفية 
كيفية انتقاء البضائع للتفتيش، من اقتصاد إىل آخر. 
وقد تكون عمليات التفتيش املرهقة عقبة خطرية 
أمام التجارة الفعالة واملتوقعة. ومع مرور الوقت، 
العامل  أنحاء  جميع  يف  الجامرك  إدارات  طورت 
تعريفية  سجالت  إنشاء  خاللها  من  ميكن  أنظمًة 
مادي  تفتيش  إجراء عمليات  مُتكن من  للمخاطر، 
انتقائية مبا يتناسب مع املخاطر املحتملة لبضاعة 
املخاطر  عىل  القامئة  التفتيش  عمليات  معينة. 
هي املعيار يف االقتصادات ذات الدخل املرتفع يف 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وقد أصبحت 
حالياً شائعة بشكل متزايد يف منطقة دول الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا. يف عام 2011، تم تفتيش 
-10 وتفتيش  تونس  يف  البضائع  من   %50 حوايل 
دولة  يف  فقط   3% وتفتيش  البحرين  يف   %15
الذي  االقتصاد  وهو  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
من  األسهل  هي  فيه  الحدود  عرب  التجارة  كانت 

نوعها يف املنطقة25.

نسبة  من  للحد  عديدة  إجراءات  مرص  أدخلت 
تطبيق  تم  كام  للتفتيش.  تخضع  التي  الحاويات 
إجراءات أخرى من بينها قيام الهيئة العامة للرقابة 
بيضاء»  «قامئة  بإعداد  والواردات  الصادرات  عىل 
فيها من عدد من  املسجلني  املصدرين  إعفاء  يتم 
املستندات وبالتايل إخضاع هؤالء املصدرين لعدد 
التفتيش. لكن عىل جانب آخر،  أقل من عمليات 
رفعت هيئات املوانئ من إجراءاتها األمنية مؤخراً. 
تفتيش  لعملية  حالياً  الحاويات  جميع  وتخضع 
إعادة  يجب  ثم،  ومن  األقل.  عىل  واحدة  برصي 
املخاطر  عىل  القامئة  التفتيش  عمليات  تطبيق 

وذلك لتبسيط إجراءات التجارة.

عىل  أيضاً  يساعد  قد  املعدات  وتحديث  تطوير 
تقليص الوقت املطلوب لفحص البضائع. تستخدم 
والكامريون  ألبانيا  منها  حالياً،  عديدة  اقتصادات 
ونيجرييا والفلبني، أجهزة املسح الضويئ، للحد من 
األردن  وأدخلت  للحاويات.  املادي  الفتح  رضورة 
واستخدام  املخاطر  عىل  القامئة  التفتيش  عمليات 
أجهزة املسح الضويئ باألشعة السينية للصادرات يف 
يوليو 2010، كام قامت موريتانيا بفعل األمر نفسه 
يف  املرصية  املوانئ  بعض  بدأت  وقد   .2012 عام 
استخدام أجهزة املسح الضويئ يف عمليات التفتيش 
ميناء  ففي  سلساً.  يكن  مل  االستخدام  هذا  أن  إال 
الضويئ  املسح  أجهزة  استخدام  تسبب  السخنة، 
التأخري ألن موظفي  املزيد من حاالت  إحداث  يف 
النظر  الحاويات برصف  يفحصون جميع  الجامرك 
ميناء  بدأ  التعريفية ملخاطرها. كام  السجالت  عن 

لكنها  الضويئ  املسح  أجهزة  استخدام  يف  دمياط 
غري موامئة للحاويات األكرب حجامً، والتي أصبحت 
امليناء صعوبات يف  أكرث شيوعاً، كام واجه مشغل 
سيكون  حالياً.  تستخدم  ال  فهي  وبالتايل  صيانتها 
استخدام أجهزة املسح الضويئ مفيداً فقط يف حالة 
دمج ذلك االستخدام مع نظام قائم عىل املخاطر 

ويف حالة توفر املعدات والصيانة املناسبتني.
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يف  وتحليلها  عرضها  يتم  التي  املؤرشات  تقيس 
 «2014 مرص  يف  األعامل  أنشطة  مامرسة  «تقرير 
التجارية وحامية حقوق  لألعامل  املنظمة  اللوائح 
التجارية، ال سيام  الرشكات  امللكية وتأثريهام عىل 
الرشكات املحلية الصغرية واملتوسطة الحجم. توثق 
املؤرشات مدى تعقد/ سهولة هذه اللوائح، كام أنها 
تقيس بدقة الوقت والتكلفة الالزمني لتنفيذ إجراء 
معني وفقاً للوائح املطبقة. عىل سبيل مثال يقيس 
التقرير عدد اإلجراءات الالزمة لبدء نشاط تجاري 
يقيس  كام  التجارية،  امللكية  ونقل  لتسجيل  أو 
الوقت والتكلفة الالزمني إلنفاذ عقد ما أو مبارشة 

اإلفالس أو مامرسة التجارة عرب الحدود.

يف هذا التقرير، تم قياس مؤرشات «تقرير مامرسة 
و5  مرصية،  مدينة   15 لعدد  األعامل»  أنشطة 
موانئ. البيانات الواردة بشأن املؤرشات يف «تقرير 
مامرسة أنشطة األعامل يف مرص 2014» وكذا بشأن 
«تقرير مامرسة أنشطة األعامل 2014: فهم اللوائح 
الحجم»  واملتوسطة  الصغرية  باملرشوعات  الخاصة 

هي بيانات سارية اعتباراً من يونيو 2013.

األعامل  أنشطة  مامرسة  «تقرير  بيانات  ُجمعت 
يف  وللرشوع  موحدة.  بطريقة   «2014 مرص  يف 
ذلك، يضع فريق مامرسة أنشطة األعامل استبيانأ 
يستخدم  أكادمييني.  مستشارين  مع  بالتعاون 
إمكانية  لضامن  بسيطة  تجارية  حالة  االستبيان 
املقارنة عرب االقتصادات املختلفة وعىل مر الوقت، 
القانوين للرشكة  مع وضع افرتاضات بشأن الشكل 
عملياتها.  وطبيعة  وموقعها  وحجمها  التجارية 
تُجَرى االستبيانات عىل الخرباء املحليني، مبا يف ذلك 
املحامني، واستشاريي األعامل التجارية، واملهندسني 
املعامريني وغريهم من املهندسني، ووكالء الشحن، 
واملسؤولني الحكوميني، وغريهم من املختصني ممن 
يقدمون املساعدة أو املشورة بشكل معتاد بشأن 
التنسيق  يتم  والتنظيمية.  القانونية  املتطلبات 
مامرسة  تقرير  عمل  وفريق  هؤالء  بني  والتعاون 

أنشطة األعامل من خالل عدة جوالت من التفاعل، 
مبا يف ذلك املكاملات الجامعية واملراسالت املكتوبة 
والزيارات التي يقوم بها الفريق. تخضع البيانات 
املستمدة من االستبيانات إىل العديد من جوالت 
التحقق من صحتها، مام يؤدي إىل إجراء تنقيحات 

أو إضافات عىل املعلومات التي يتم جمعها.

توفر منهجية «تقرير مامرسة أنشطة األعامل» مزايا 
واقعية  معلومات  وتستخدم  شفافة،  فهي  عدة؛ 
ومن  واللوائح.  القوانني  عليه  تنص  مام  مستمدة 
خالل التفاعل املستمر بني فريق العمل واملشاركني 
املحليني يتم التأكد من فهم املشاركني للحالة محل 
الدقيقة.  باملعلومات  اإلفادة  ثم  ومن  الدراسة، 
كام أن تقرير مامرسة أنشطة األعامل ليس مسحاً 
إحصائياً، ومن ثم تعترب هذه املنهجية غري مكلفة 
وقابلة للتكرار بسهولة وبدقة، بحيث ميكن جمع 
ونتيجًة  االقتصادات.  من  كبرية  عينة  يف  البيانات 
البيانات،  جمع  يف  قياسية  افرتاضات  الستخدام 
االقتصادات.  عرب  صالحة  واملعايري  فاملقارنات 
العقبات  تربز فقط حجم  البيانات ال  فإن  وأخرياً، 
التنظيمية التي تواجه األعامل التجارية ولكن أيضاً 
تحدد مصدرها وتشري إىل أي مدى ميكن إصالحها.

األعامل»  أنشطة  مامرسة  «تقرير  منهجية  تتقيد 
عند  االعتبار  يف  أخذها  ينبغي  قيود  بأربعة 
عىل  البيانات  تركز  ما  غالباً  أوالً،  البيانات.  تفسري 
عامة رشكة  بصفة  ويكون   – محدد  تجاري  شكل 
قانوناً)  يعادلها  ما  (أو  محدودة  مسئولية  ذات 
اللوائح  عن  تعرب  ال  وقد   – محدد  حجم  ذات 
املثال  سبيل  عىل  األخرى،  بالرشكات  الخاصة 
يف  املبينة  املعامالت  تشري  ثانياً،  الفردية.  املنشأة 
محددة  مجموعة  إىل  املوحدة  الحالة  سيناريو 
التي  املشكالت  كل  متثل  ال  ورمبا  املشكالت،  من 
الوقت  قياسات  تنطوي  ثالثاً،  ما.  رشكة  تواجهها 
عىل عنرص التقدير من قبل املشاركني من الخرباء. 
فإن  مختلفة،  تقديرات  إىل  املصادر  تشري  وعندما 



يورد «تقرير مامرسة أنشطة األعامل يف مرص 2014» دخل الفرد عام 2012 حسبام نُرش يف ”تقرير 
مؤرشات التنمية العاملية 2013“ الصادر عن البنك الدويل. يُحتسب الدخل باستخدام طريقة أطلس 
(باألسعار الجارية للدوالر األمرييك). بالنسبة ملؤرشات التكلفة الواردة كنسبة مئوية من متوسط دخل 
الفرد، يُستخدم إجاميل الدخل القومي لعام 2012 بالدوالر األمرييك كمقام. إجاميل الدخل القومي 

للفرد يف مرص عام 2012 = 3000 دوالر أمرييك (18907 جنيهات مرصية).

الخاصة  الدخل  فئات  وتقسيامت  اإلقليمية  التقسيامت  األعامل“  أنشطة  مامرسة  ”تقرير  يستخدم 
 .http://data.worldbank.org/about/country-classificationsالدويل، وهي متاحة عىل بالبنك 
ال يخصص البنك الدويل تقسيامت إقليمية لالقتصادات ذات الدخل املرتفع. ولغرض إعداد «تقرير 
مامرسة أنشطة األعامل»، يتم استخدام تقسيم «منظمة التعاون االقتصادي والتنمية» لالقتصادات 
الدخل  االقتصادي والتنمية ذات  التعاون  (اقتصادات منظمة  إقليمي  املرتفع كتقسيم  الدخل  ذات 
املرتفع). تشتمل األرقام والجداول التي تعرض املتوسطات اإلقليمية عىل اقتصادات من جميع فئات 

الدخل (دخل منخفض، وأقل من متوسط، وفوق متوسط، ومرتفع).

سعر الرصف املستخدم يف هذا التقرير هو: 1 دوالر أمرييك = 6.3 جنيه مرصي

 

مؤرشات الوقت الواردة يف «تقرير مامرسة أنشطة 
األعامل» متثل متوسط القيم لعدة ردود قُدمت يف 

افرتاضات الحالة املوحدة.

التجارية لديها  وأخرياً، تفرتض املنهجية أن الرشكة 
معلومات كاملة عام هو مطلوب وأنها ال تضيع وقتاً 
حال استكامل اإلجراءات. ويف املامرسة العملية، قد 
يستغرق استكامل إجراء ما وقتاً أطول إذا ما كانت 
عىل  قادرة  غري  أو  املعلومات  إىل  تفتقر  الرشكة 
املتابعة الفورية. وبدالً من ذلك، قد تختار الرشكة 
تجاهل بعض اإلجراءات املرهقة. ولهذين السببني 
فإن التأخريات يف الوقت الواردة يف «تقرير مامرسة 
أنشطة األعامل 2014» تختلف عام هو وارد بشأن 
املرشوعات  استطالعات  يف  املرشوعات  أصحاب 
التي يجريها البنك الدويل أو غريها من استطالعات 

الرأي.

العام  هذا  املؤرشات  بعض  منهجية  تحديث  تم 
بالنسبة لتقرير «مامرسة أنشطة األعامل» العاملي، 
وبالتايل بالنسبة لهذا التقرير. ففيام يتعلق بالتجارة 

بشكل  املطلوبة  املستندات  تعد  مل  الحدود،  عرب 
محض ألغراض املعاملة التفضيلية مدرجة يف قامئة 
املستندات (عىل سبيل املثال، شهادة املنشأ إذا كان 
سعر  عىل  للحصول  للتأهل  فقط  هو  االستخدام 

تعريفة تفضييل مبوجب اتفاقيات تجارة).

ُحذف الحكم الذي ينص عىل رضورة أن يستغرق 
كل إجراء يوماً واحداً عىل األقل بالنسبة لإلجراءات 
التي ميكن أن تُستكمل بشكل كامل عرب اإلنرتنت 
يؤثر  التغيري  وهذا  فقط.  قليلة  ساعات  خالل 
واستخراج  تجاري  نشاط  لبدء  الزمني  املؤرش  عىل 
بالنسبة  العقارات.  وتسجيل  البناء  تراخيص 
لإلجراءات التي ميكن أن تُستكمل بشكل كامل عرب 
اإلنرتنت، تم تحديد املدة اآلن بنصف يوم بدالً من 

يوم كامل.

جميع  األعامل»  أنشطة  مامرسة  «تقرير  يسجل 
يتم  ما  عادة  التي  أو  رسمياً،  املطلوبة  اإلجراءات 
صاحب  يبدأ  يك  العملية،  املامرسة  يف  بها  القيام 
عمله  وميارس  تجارياً  أو  صناعياً  نشاطاً  املرشوع 

بشكل رسمي، فضالً عن الوقت والتكلفة الالزمني 
الستكامل هذه اإلجراءات والحد األدىن لرأس املال 
اإلجراءات  تشتمل هذه   .(1-8 (شكل  دفعه  االزم 
والتصاريح  الرتاخيص  جميع  عىل  الحصول  عىل 
أو  إثباتات  أو  إخطارات  أي  واستكامل  الالزمة 
واملوظفني  للرشكة  بالنسبة  مطلوبة  تسجيالت 
أساس  عىل  التصنيف  الصلة.  ذات  الجهات  مع 
سهولة بدء النشاط التجاري هو املتوسط   البسيط 
للتصنيفات املئوية عىل املؤرشات املكونة له (شكل 

.(2-8

املتاحة  واملعلومات  واللوائح  القوانني  دراسة  بعد 
وضع  تم  تجاري،  نشاط  يف  البدء  بشأن  للجمهور 
الوقت  إىل  باإلضافة  اإلجراءات  من  مفصلة  قامئة 
والتكلفة الالزمني لتنفيذ كل إجراء يف ظل الظروف 
دفعه.  االزم  املال  لرأس  األدىن  والحد  العادية 
املحلية  الرشكات  تأسيس  محامو  قام  ذلك،  وبعد 
باستكامل  الحكوميون  واملسؤولون  واملوثقون 

البيانات والتحقق منها.

تم جمع املعلومات مبا يوضح التسلسل الذي يتعني 
اتباعه الستكامل اإلجراءات، وما إذا كان باإلمكان 
أي  أن  املفرتض  واحد.  باإلجراءات يف وقت  القيام 
صاحب  وأن  بسهولة،  متاحة  مطلوبة  معلومات 
املرشوع لن يدفع أي رشاوى. إذا كانت اإلجابات 
فتستمر  مختلفة،  املحليني  الخرباء  يقدمها  التي 

االستفسارات حتى يتم التوفيق بني البيانات.

مختلف  عرب  للمقارنة  قابلة  البيانات  ولجعل 
االقتصادات، تُستخدم عدة افرتاضات بشأن الرشكة 

التجارية واإلجراءات.

الرشكة التجارية:

هي رشكة ذات مسئولية محدودة (أو ما يعادلها 
من  واحد  نوع  من  أكرث  وجود  حالة  يف  قانوناً). 
االقتصاد  يف  املحدودة  املسئولية  ذات  الرشكة 
املسؤولية  ذات  الرشكة  شكل  اختيار  يتم  املعني، 
يتم  بني الرشكات املحلية.  املحدودة األكرث شيوعاً 
األكرث شيوعاً  الشكل  الحصول عىل معلومات عن 
من محاميي تأسيس الرشكات أو املكتب اإلحصايئ

متارس أنشطتها يف املدينة الواقع عليها االختيار

من  ليس  مالكني  لخمسة  محلياً  بالكامل  مملوكة 
بينهم شخص اعتباري

لديها رأس مال لبدء التشغيل يعادل عرشة أضعاف   
متوسط دخل الفرد، ومدفوع نقداً

عىل  عامة،  تجارية  أو  صناعية  أنشطة  تؤدي 
سبيل املثال إنتاج أو بيع منتجات أو خدمات إىل 

47املالحظات عىل البيانات
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 :1-8 تجارة خارجية  أنشطة  الرشكة  تؤدي  الجمهور. ال 
رضيبي  لنظام  تخضع  منتجات  يف  تتعامل  وال 
خاص، عىل سبيل املثال الخمور أو التبغ. كام أنها 

ال تقوم بعمليات إنتاج شديدة التلويث للبيئة

تستأجر املصنع أو املكاتب التجارية وليست مالكة 
لعقار

حوافز  عىل  الحصول  رشوط  فيها  تتوافر  ال 
استثامرية أو أية مزايا خاصة

لديها ما ال يقل عن 10 موظفني حتى 50 موظفاً 
التشغيلية،  العمليات  بدء  من  شهر  بعد  وذلك 

وجميعهم مواطنني محليني

ضعف   100 عن  يقل  ال  مبيعات  حجم  لديها 
متوسط دخل الفرد

لديها عقد رشكة يتألف من 10 صفحات

يعرف اإلجراء عىل أنه أي تعامل ملؤسيس الرشكة مع 
أطراف خارجية (عىل سبيل املثال الهيئات الحكومية 
املوثقني).  أو  الحسابات  مراجعي  أو  املحامني  أو 
مسئويل  بني  أو  الرشكة  مؤسيس  بني  التعامالت 
التي  اإلجراءات  تعد إجراءات.  الرشكة ال  وموظفي 
يجب أن تُستكمل يف نفس املبنى ولكن يف مكاتب 
بشكل  تحتسب  مختلفة  شبابيك  يف  أو  مختلفة 
إذا كان يجب عىل مؤسيس الرشكة زيارة  منفصل. 
املكتب ذاته عدة مرات بغرض استكامل إجراءات 
متتابعة مختلفة، فكل منها يحتسب بشكل منفصل. 
اإلجراءات  جميع  يستكملون  املؤسسني  أن  يفرتض 
أو  أو محاسبني  أو ميرسين  بأنفسهم دون وسطاء 
محامني، وذلك ما مل يكن استخدام ذلك الغري هو أمر 
يوجبه القانون أو ينشده غالبية أصحاب املرشوعات. 
وإذا كانت هناك حاجة إىل خدمات املتخصصني، فإن 
اإلجراءات التي يقوم بها هؤالء املتخصصني نيابة عن 
الرشكة تحتسب بشكل منفصل. كام يحتسب كل 
إجراء إلكرتوين بشكل منفصل. إذا ما أمكن استكامل 
إجرائني عرب نفس املوقع اإللكرتوين لكن ذلك يتطلب 
أنهام  عىل  اإلجراءان  فيحتسب  منفصلة،  ملفات 

إجراءان منفصالن.

صاحب  ميارس  يك  املطلوبة  الرسمية  اإلجراءات 
قبل  ما  مرحلة  يف  سواء  التجاري  نشاطه  املرشوع 

التأسيس أو ما بعده مدونة (جدول 1-8).

للمراسالت  املطلوبة  اإلجراءات  تضمني  يتم  كام 
فعىل  العامة.  الهيئات  مع  الرسمية  املعامالت  أو 
الرشكة  طابع  أو  ختم  اشُرتط  ما  إذا  املثال،  سبيل 
فإن  الرضيبية،  اإلقرارات  مثل  رسمية،  وثائق  عىل 
إجراًء.  يُحتسب  الطابع  أو  الختم  عىل  الحصول 
حساب  فتح  الرشكة  عىل  وجب  ما  إذا  وباملثل، 
أو رضيبة  املبيعات  التسجيل لرضيبة  قبل  مرصيف 
القيمة املضافة، يتم تضمني هذه املعاملة كإجراء. 

يتم احتساب الطرق املخترصة إلنجاز اإلجراءات إذا 
وأن  قانونية،  تكون  أن  معايري:  أربعة  استوفت  ما 
مستخدمة  تكون  وأن  الناس،  لعامة  متاحة  تكون 
يف  تجنبها  يتسبب  وأن  الرشكات،  غالبية  قبل  من 

حدوث تأخريات كبرية.

اإلجراءات املطلوبة من جميع الرشكات هي التي 
فقط يتم إدراجها. أما اإلجراءات الخاصة بالصناعة 
فتستثنى. عىل سبيل املثال، ال يتم تضمني إجراءات 
عىل  ترسي  كانت  إذا  إال  البيئية  باللوائح  االلتزام 
أو  تجارية  أنشطة  تزاول  التي  الرشكات  جميع 
صناعية عامة. وال يتم تضمني اإلجراءات التي تقوم 
بها الرشكة لتوصيل الكهرباء واملاء والغاز وخدمات 

الرصف الصحي.

هذا  يحسب  التقومية.  باأليام  الوقت  يسجل 
التي يشري محامو  الزمنية  املدة  املقياس متوسط   
املامرسة  يف  رضورية  أنها  إىل  الرشكات  تأسيس 
من  قدر  بأقل  اإلجراءات  أحد  الستكامل  العملية 
املتابعة مع الهيئات الحكومية ودون أية مدفوعات 
الوقت  من  األدىن  الحد  أن  املفرتض  ومن  إضافية. 
الالزم الستكامل كل إجراء هو يوم واحد، باستثناء 
كامل  بشكل  تُستكمل  أن  ميكن  التي  اإلجراءات 
مسجل  اإلجراءات  من  النوع  فهذا  اإلنرتنت،  عرب 
من  الرغم  وعىل  مطلوب.  كوقت  يوم  نصف  له 
ميكن  ال  واحد،  وقت  يف  تجري  قد  اإلجراءات  أن 
اإلجراءات  أن  (مبعنى  نفسه  اليوم  يف  تبدأ  أن 
مع  أخرى  ومرة    متتالية)،  أيام  يف  تبدأ  املتزامنة 
تُستكمل بشكل  أن  التي ميكن  اإلجراءات  استثناء 
كامل عرب اإلنرتنت. يعترب اإلجراء قد تم استكامله 
النهائية،  التأسيس  وثيقة  الرشكة  تستلم  أن  مبجرد 
الرضيبي.  الرقم  أو  الرشكة  تسجيل  شهادة  مثل 
إذا كان من املمكن ترسيع إجراء ما مقابل تكلفة 
هذا  كان  إذا  األرسع  اإلجراء  اختيار  يتم  إضافية، 

أن  يُفرتض  االقتصاد.  لتصنيف  إفادة  أكرث  الخيار 
صاحب املرشوع ال يضيع الوقت ويلتزم باستكامل 
الوقت  يُحتسب  ال  تأخري.  دون  متبق  إجراء  كل 
الذي ينفقه صاحب املرشوع يف جمع املعلومات. 
بجميع  علم  عىل  املرشوع  صاحب  أن  ويفرتض 
من  وتسلسلها  تجاري  يف مرشوع  البدء  متطلبات 
البداية، بدون اتصال مسبق مع أي من املسؤولني.

دخل  متوسط  من  مئوية  كنسبة  التكلفة  تسجل 
جميع  وتشمل  الدراسة.  محل  الدولة  يف  الفرد 
بالخدمات  املتعلقة  الرسوم  وكذا  الرسمية  الرسوم 
مثل  القانون  اشرتط  ما  إذا  املهنية  أو  القانونية 
هذه الخدمات. يتم تضمني الرسوم الخاصة برشاء 
القانون هذه  إذا ما اشرتط  واعتامد دفاتر الرشكة 
رضيبة  تسجيل  أن  من  الرغم  وعىل  املعامالت. 
منفصل،  كإجراء  احتسابها  ميكن  املضافة  القيمة 
تكلفة  من  جزًء  ليست  املضافة  القيمة  فرضيبة 
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اإلجراءات الالزمة لتأسيس وتشغيل رشكة بشكل قانوين  (العدد)

أو  االسم  من  التحقق  املثال  سبيل  (عىل  التسجيل  قبل  ما 

التحفظ عليه، واإلشهار)

التسجيل يف املدينة الواقع عليها االختيار

ما بعد التسجيل (عىل سبيل املثال تسجيل الضامن االجتامعي، 

وختم الرشكة)

الوقت الالزم الستكامل كل إجراء (باأليام تقوميية)

ال يشمل ذلك الوقت املنفق يف جمع املعلومات

يبدأ كل إجراء يف يوم منفصل (ال ميكن بدء إجرائني يف نفس 

عرب  كامل  بشكل  استكاملها  ميكن  التي  اإلجراءات  اليوم). 

اإلنرتنت هي استثناء من هذه القاعدة

التأسيس  وثيقة  استالم  مبجرد  استكامله  تم  قد  اإلجراء  يعترب 

النهائية

ليس هناك اتصال مسبق باملسئولني

دخل  متوسط  من   %) إجراء  كل  الستكامل  الالزمة  التكلقة 

الفرد)

تحتسب التكاليف الرسمية فقط، ال توجد رشاوى

ال توجد أتعاب مهنية ما مل تكن الخدمات يشرتطها القانون

الحد األدىن لرأس املال املدفوع (% من متوسط دخل الفرد)

تودع األموال لدى بنك أو موثق قبل التسجيل (أو خالل ثالثة 

أشهر)

الرشكات  قانون  استخدام  يتم  الرشكة.  تأسيس 
جداول  وكذا  محددة  ولوائح  التجاري  والقانون 
محددة خاصة بالرسوم، تُستخدم جميعها كمصادر 
جداول  وجود  عدم  حالة  يف  التكاليف.  الحتساب 
الحكومي  املوظف  تقدير  يُستخدم  للرسوم، 
تقدير  وجود  عدم  حالة  ويف  رسمي.  كمصدر 
تقديرات  تُستخدم  الحكومي،  املوظف  قبل  من 
قدم عدد من  ما  وإذا  الرشكات.  تأسيس  محاميي 
يتم  مختلفة،  تقديرات  الرشكات  تأسيس  محاميي 
ال  الحاالت  جميع  ويف  القيمة.  متوسط  استخدام 

تشتمل التكلفة عىل رشاوى.

املدفوع  املال  لرأس  األدىن  بالحد  الخاص  االشرتاط 
الذي يجب عىل صاحب املرشوع  املبلغ  إىل  يشري 
قبل  املوثقني  أحد  لدى  أو  البنوك  أحد  يف  إيداعه 
التسجيل وحتى ثالثة أشهر من التأسيس، ويسجل 
كنسبة مئوية من متوسط دخل الفرد يف االقتصاد. 
يحدد هذا املبلغ بشكل منطي يف القانون التجاري 
اقتصادات عديدة حد  أو قانون الرشكات. تشرتط 
تدفع  بأن  للرشكات  تسمح  لكنها  املال  لرأس  أدىن 
فقط جزًء منه قبل التسجيل، عىل أن يدفع الباقي 
بعد السنة األوىل من التشغيل. فعىل سبيل املثال، 
يف تركيا يف يونيو 2013 كان الحد األدىن لرأس املال 
ربعه  دفع  يجب  تركية،  لرية   10000 دفعه  الالزم 
قبل التسجيل. وبالتايل فإن الحد األدىن لرأس املال 
أو  تركية  لرية   2500 هو  لرتكيا،  املسجل  املدفوع، 

14.35% من   متوسط دخل الفرد.

بشأن  التفصيلية  البيانات  عىل  االطالع  ميكن 
املوقع عىل  اقتصاد  لكل  تجاري  نشاط   بدء 
اختيار  عرب   http://www.doingbusiness.org  
ُوضعت  املنسدلة.  القامئة  من  املطلوب  االقتصاد 
وآخرون  دجانكوف  قبل  من  املنهجية  هذه 
إدخال  مع  التقرير  هذا  يف  واعتُمدت   ،(2002)

تعديالت طفيفة عليها.

جميع  األعامل»  أنشطة  مامرسة  «تقرير  يسجل 
عاملة  تجارية  تقوم رشكة  يك  املطلوبة  اإلجراءات 
 .(3-8 (شكل  مستودع  ببناء  اإلنشاءات  مجال  يف 
تشمل هذه اإلجراءات استصدار جميع املستندات 
ذات الصلة باملرشوع (عىل سبيل املثال، مخططات 
البناء، وخرائط املوقع، وشهادات التعمري) وتقدميها 
مهندسني  أو  مرشفني  مع  والتعاقد  السلطات؛  إىل 
األمر)؛  لزم  (إذا  الغري  من  خارجيني  معاينني  أو 
واستصدار جميع املوافقات والرتاخيص والتصاريح 
اإلخطارات  جميع  وتقديم  الالزمة؛  والشهادات 

املطلوبة؛ وطلب إجراء جميع املعاينات الرضورية 
أُنجزت من قبل معاين  إذا  (إال  بالفعل  وإجراؤها 
أنشطة  مامرسة  «تقرير  يسجل  كام  خاص). 
الصحي  والرصف  املياه  توصيل  إجراءات  األعامل» 
اإلجراءات  التليفون األريض. وتحتسب أيضاً  وخط 
استخدامه  ميكن  بحيث  العقار  لتسجيل  الالزمة 
االستبيان  آخر.  كيان  إىل  ملكيته  نقل  أو  كضامن 
يقسم عملية بناء املستودع إىل إجراءات منفصلة 
الوقت  حساب  بغرض  بيانات  كتابة  ويطلب 
تصنيف  إجراء.  كل  الستكامل  الالزمني  والتكلفة 
عىل  يتم  البناء  تراخيص  استخراج  سهولة/صعوبة 
للتصنيفات  البسيط  املتوسط  احتساب  أساس 

املئوية عىل املؤرشات املكونة له (شكل 4-8).

تراخيص  استخراج  املعلومات من خرباء يف  تُجمع 
البناء، مبا يف ذلك املهندسني املعامريني، واملهندسني 
املدنيني، ومحاميي اإلنشاءات، ورشكات اإلنشاءات، 
العموميني  واملوظفني  املرافق،  خدمات  ومقدمي 
ذلك  يف  مبا  البناء،  لوائح  مع  يتعاملون  الذين 
املعاينات.  وإجراء  الرتاخيص،  وإصدار  املوافقات، 
مختلف  عرب  للمقارنة  قابلة  البيانات  لجعل 
االقتصادات، تُستخدم عدة افرتاضات بشأن الرشكة 
املستودع، وتوصيالت خدمات  التجارية، ومرشوع 

املرافق.

الرشكة التجارية (رشكة األعامل اإلنشائية):

هي رشكة ذات مسئولية محدودة

متارس أنشطتها يف املدينة الواقع عليها االختيار

مملوكة بالكامل ألطراف محلية من القطاع الخاص

شخص  بينهم  من  ليس  مالكني  خمسة  ميلكها 
اعتباري

مشاريع  لتنفيذ  بالكامل  عليها  ومؤمن  مرخصة 
إنشائية، عىل سبيل املثال بناء املستودعات

جميعهم  املوظفني،  من  وغريهم  بنَّاًء   60 بها 
املهنية  والخربة  الفنية  الخربة  ذوي  من  مواطنني 

الالزمة الستصدار تراخيص وموافقات البناء

كمهندس  يعمل  واحد  موظف  األقل  عىل  بها 
معامري معتمد أو غريه من املهندسني املعتمدين، 
ومسجل لدى رابطة املهندسني املعامريني املحلية 

أو نقابة املهندسني املحلية 

قد سددت جميع الرضائب واستخرجت جميع ما 
يلزم من وثائق التأمني الواجبة التطبيق عىل نشاطها 
ضد  التأمني  املثال،  سبيل  (عىل  العام  التجاري 

الحوادث عىل عامل البناء واملسئولية تجاه الغري)

متلك األرض التي يُبنى عليها املستودع

املستودع:

يُستخدم ألنشطة التخزين العامة، كتخزين الكتب 
يف  املستودع  يُستخدم  لن  املكتبية.  األدوات  أو 
مثل  خاصة،  ظروف  تتطلب  بضائع  أي  تخزين 

األطعمة أو املواد الكيميائية أو األدوية

وإجاميل  األرض،  فوق  كالهام  طابقني،  من  مكون 
مربع).  قدم   14000) مربع  1300.6 مرت  املسطح 

ارتفاع كل طابق 3 أمتار (9 أقدام و 10 بوصات)

الشبه  املنطقة  يف  ويقع  إليه،  يوصل  طريق  له 
الواقع عليها االختيار (مبعنى  املدينة  حرضية من 
عىل أطراف املدينة ولكن ال يزال ضمن حدودها 

الرسمية)

خاصة.  صناعية  أو  اقتصادية  منطقة  يف  يقع  ال 
الخاصة  األرايض  تقسيم  مبتطلبات  الوفاء  يتم 
باملستودعات عن طريق البناء يف منطقة يوجد بها 
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تستند التصنيفات إىل ثالثة مؤرشات 

مستودعات مشابهة

مربعاً  مرتاً   929 مساحتها  أرض  قطعة  عىل  يقع 
بكاملها  مملوكة  وتكون  مربع)،  قدم   10000)
إدارة  يف  بدقة  ومسجلة  اإلنشائية  األعامل  لرشكة 

املساحة ومكتب التسجيل العقاري

عىل  سابق  بناء  هناك  يكن  (مل  جديد  بناء  هو 
األرض)

أعدها  كاملة  وفنية  معامرية  مخططات  لديه 
مهندس معامري معتمد 

يشتمل عىل جميع املعدات التقنية الالزمة لجعل 
املستودع قابل للتشغيل بشكل كامل 

جميع  (باستثناء  لبنائه  أسبوعاً   30 يستغرق 
اإلدارية  املتطلبات  عن  الناتجة  التأخريات 

والتنظيمية)

:
طولها 10 أمتار (32 قدماً و10 بوصات) من مصدر 

املياه املوجود ومخرج ماسورة الرصف الصحي

ال تتطلب ماًء ألغراض مكافحة الحرائق؛ يستخدم 
نظام إلطفاء الحرائق (نظام جاف) بدالً من ذلك. 
القانون وجود نظام رطب ملكافحة  إذا ما اشرتط 
املياه  عىل  الطلب  حجم  أن  فيفرتض  الحرائق، 
ملكافحة  الالزمة  املياه  أيضاً  يغطي  أدناه  املحدد 

الحرائق

متوسط استخدام   املياه فيها 662 لرتاً (175 جالوناً) 
فيها  الصحي  الرصف  مياه  تدفق  ومتوسط    يومياً 

568 لرتاً (150 جالوناً) يومياً

 350) لرتاً   1325 فيها  املياه  الستخدام  حد  أقىص 
الرصف  مياه  لتدفق  حد  وأقىص  يومياً،  جالوناً) 

الصحي فيها 1136 لرتاً (300 جالون) يومياً

وتدفق  املياه  عىل  الطلب  من  ثابت  مستوى  لها 
مياه الرصف الصحي عىل مدار العام

وصلة التليفون:

طولها 10 أمتار (32 قدماً و10 بوصات) من شبكة 
التليفونات الرئيسية

هي خط أريض ثابت

اإلجراء هو أي تعامل ملوظفي أو مديري الرشكة، 
أطراف  مع  الرشكة،  عن  نيابة  يعمل  أي طرف  أو 
واملوثقني  الحكومية  الهيئات  ذلك  يف  مبا  خارجية، 
املساحة  وإدارة  العقاري  التسجيل  ومكتب 
ورشكات املرافق واملعاينني العموميني –أو التعاقد 

مع معاينني وخرباء فنيني من القطاع الخاص بعيداً 
عن املهندسني املعامريني أو غريهم من املهندسني 
عىل  الرشكة،  موظفي  بني  التعامالت  الداخليني. 
سبيل املثال وضع مخططات املستودع واملعاينات 
التي يجريها املوظفون، ال تحتسب كإجراءات. لكن 
أو  للحصول عىل أي مخططات  الالزمة  التعامالت 
رسومات أو مستندات أخرى من أطراف خارجية، 
قبل  من  الوثائق  هذه  مثل  ختم  أو  العتامد  أو 
يتم  إجراءات.  أنها  أطراف خارجية، تحتسب عىل 
لتوصيل  الرشكة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  تضمني 
خدمات املياه والرصف الصحي والهاتف. كام يتم 
لبناء  قانوناً  املطلوبة  اإلجراءات  جميع  احتساب 
مستودع، أو تلك التي تتم يف املامرسة العملية من 
كان  لو  حتى  الغرض،  لذلك  الرشكات  غالبية  قبل 

يجوز تفاديها يف حاالت استثنائية (جدول 2-8).

يسجل الوقت باأليام التقومية. يحسب هذا املقياس 
متوسط   املدة الزمنية التي يشري الخرباء املحليني إىل 
أحد  الستكامل  العملية  املامرسة  يف  رضورية  أنها 
اإلجراءات. ومن املفرتض أن الحد األدىن من الوقت 
الالزم الستكامل كل إجراء هو يوم واحد، باستثناء 
كامل  بشكل  تُستكمل  أن  ميكن  التي  اإلجراءات 
مسجل  اإلجراءات  من  النوع  فهذا  اإلنرتنت،  عرب 
له نصف يوم كوقت مطلوب. وعىل الرغم من أن 
أن  ميكن  ال  واحد،  وقت  يف  تجري  قد  اإلجراءات 
تبدأ يف اليوم نفسه (مبعنى أن اإلجراءات املتزامنة 
استثناء  مع  أخرى  ومرة    متتالية)،  أيام  يف  تبدأ 
عرب  كامل  بشكل  تُستكمل  ميكن  التي  اإلجراءات 
ما  إجراء  تعجيل  املمكن  من  كان  إذا  اإلنرتنت. 
بشكل قانوين مقابل تكلفة إضافية، وهذا اإلجراء 
اختيار  فيتم  الرشكات،  غالبية  تستخدمه  املعجل 
اإلجراء األرسع. يُفرتض أن رشكة األعامل اإلنشائية 
ال تضيع الوقت وتلتزم باستكامل كل إجراء متبق 
تنفقه رشكة  الذي  الوقت  يُحتسب  تأخري. ال  دون 

األعامل اإلنشائية يف جمع املعلومات. ويفرتض أن 
رشكة األعامل اإلنشائية عىل علم بجميع متطلبات 

البناء وتسلسلها من البداية. 

دخل  متوسط  من  مئوية  كنسبة  التكلفة  تسجل 
التكاليف  تسجل  الدراسة.  محل  الدولة  يف  الفرد 
املرتبطة  الرسوم  جميع  وتسجل  فقط.  الرسمية 
باستكامل اإلجراءات الالزمة لبناء مستودع بشكل 
عىل  بالحصول  املرتبطة  تلك  ذلك  يف  مبا  قانوين، 
عىل  واملوافقات  األرض  استخدام  عىل  املوافقات 
قبل  املعاينات  وإجراء  اإلنشاء؛  قبل  ما  تصميامت 
املرافق؛  خدمات  وتوصيل  البناء؛  وبعد  وأثناء 
أيضاً  تسجل  كام  املستودع.  ملكية  وتسجيل 
مرشوع  الستكامل  الالزمة  املتكررة  غري  الرضائب 
(مثل  املبيعات  رضائب  تسجل  وال  املستودع. 
األرباح  عىل  الرضائب  أو  املضافة)  القيمة  رضيبة 
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اإلجراءات الالزمة لبناء مستودع بشكل قانوين (العدد)

تقديم جميع املستندات ذات الصلة واستصدار جميع 
املوافقات والرتاخيص والتصاريح والشهادات الالزمة

تقديم جميع اإلخطارات املطلوبة وإجراء جميع املعاينات 
الالزمة

توصيل خدمات املياه والرصف الصحي وخط التليفون األريض

تسجيل املستودع بعد اكتامله (إذا كان من املطلوب 
استخدامه كضامن أو نقل ملكية املستودع)

الوقت االزم الستكامل كل إجراء (باأليام التقوميية)

ال يشمل ذلك الوقت املنفق يف جمع املعلومات

يبدأ كل إجراء يف يوم منفصل. اإلجراءات التي ميكن 
استكاملها بشكل كامل عرب اإلنرتنت هي استثناء من هذه 

القاعدة

يعترب اإلجراء قد تم استكامله مبجرد استالم الوثيقة النهائية

ليس هناك اتصال مسبق باملسئولني

التكلقة الالزمة الستكامل كل إجراء (% من متوسط دخل 
الفرد)

تحتسب التكاليف الرسمية فقط، ال توجد رشاوى

 :3-8

اإلجراءات الالزمة لنقل ملكية أحد املمتلكات غري 
املنقولة بشكل قانوين

إجراءات ما قبل التسجيل (عىل سبيل املثال، التحقق 
من وجود حقوق امتياز من عدمه، وإشهار اتفاقية 

البيع، ودفع رضيبة نقل ملكية العقار)

إجراءات التسجيل يف املدينة الواقع عليها االختيار

إجراءات ما بعد التسجيل (عىل سبيل املثال تقديم سند 
امللكية للبلدية)

الوقت الالزم الستكامل كل إجراء (باأليام التقوميية)

ال يشمل ذلك الوقت املنفق يف جمع املعلومات

يبدأ كل إجراء يف يوم منفصل. اإلجراءات التي ميكن 
استكاملها بشكل كامل عرب اإلنرتنت هي استثناء من 

هذه القاعدة

يعترب اإلجراء قد تم استكامله مبجرد استالم الوثيقة 
النهائية

ليس هناك اتصال مسبق باملسئولني

التكلفة الالزمة الستكامل كل إجراء (% من قيمة 
العقار)

تحتسب التكاليف الرسمية فقط، ال توجد رشاوى

رضائب القيمة املضافة أو األرباح الرأساملية غري 
متضمنة

أن  يجب  التي  الودائع  تسجل  ال  كام  الرأساملية. 
تُدفع مقدماً وتُسرتد يف وقت الحق. يتم استخدام 
واملعلومات  التنظيمية  واللوائح  البناء  قانون 
املأخوذة من الخرباء املحليني وكذا جداول الرسوم، 
عدة  قدم  ما  إذا  التكاليف.  الحتساب  كمصادر 
القيمة  تُستخدم  رشكاء محليني تقديرات مختلفة، 

املتوسطة   املبلغ عنها.

بشأن  التفصيلية  البيانات  عىل  االطالع  ميكن 
املوقع  عىل  اقتصاد  لكل  البناء  تراخيص  استخراج 
اختيار  عرب   http://www.doingbusiness.org

االقتصاد املطلوب من القامئة املنسدلة.

يسجل «تقرير مامرسة أنشطة األعامل» التسلسل 
الكامل لإلجراءات الالزمة يك تشرتي رشكة تجارية 
(البائع)  أخرى  تجارية  من رشكة  عقاراً  (املشرتي) 
ميكن  بحيث  املشرتي  باسم  امللكية  سند  ولنقل 
أو  رشكته،  لتوسيع  العقار  استخدام  للمشرتي 
جديدة،  قروض  ألخذ  كضامن  العقار  استخدم 
أخرى.  إىل رشكة  العقار  بيع   - األمر  لزم  إذا   - أو 

الرضورية،  الوثائق  عىل  بالحصول  العملية  تبدأ 
األمر،  لزم  إذا  البائع  ملكية  سند  من  نسخة  مثل 
وتعد  األمر.  لزم  إذا  الواجبة  املعاينة  إجراء  وكذا 
بها  االحتجاج  ميكن  عندما  اكتملت  قد  الصفقة 
االنتفاع  للمشرتي  ميكن  وعندما  الغري  مواجهة  يف 
بالعقار أو استخدامه كضامن للحصول عىل قرض 
مرصيف أو إعادة بيعه (شكل 8-5). تصنيف سهولة/

صعوبة تسجيل العقارات يتم احتسابه عىل أساس 
املتوسط البسيط للتصنيفات املئوية عىل املؤرشات 

املكونة له (شكل 6-8). 

القانون  مبوجب  مطلوب  إجراء  كل  تضمني  يتم 
ضمن  كان  سواًء  العملية،  املامرسة  يف  الزم  أو 
يجب عىل شخص  أو  املشرتي  أو  البائع  مسؤولية 
محامو  يقدم  عنهام.  نيابة  استكامله  الغري  من 
تسجيل  ومكاتب  واملوثقون،  املحليون،  العقارات 
الوقت  العقارات معلومات بشأن اإلجراءات وكذا 
ال  منها.  واحد  كل  الستكامل  الالزمني  والتكلفة 
تقيس مؤرشات تسجيل العقارات إمكانية الوصول 
إىل أنظمة تسجيل امللكية، أو مدى األمان القانوين 
استخدام  أومدى  الرسمي،  التسجيل  يوفره  الذي 
أنظمة تسجيل امللكية غري الرسمية، أو مدى عدالة 

سياسات األرايض.

مختلف  عرب  للمقارنة  قابلة  البيانات  ولجعل 
بشأن طريف  افرتاضات  تُستخدم عدة  االقتصادات، 

املعاملة والعقار واإلجراءات.

الطرفان (املشرتي والبائع):

كل منهام رشكة ذات مسئولية محدودة

يقع كل منهام يف املنطقة شبه الحرضية للمدينة 
الواقع عليها االختيار

من  ألطراف  محلياً  بالكامل  مملوك  منهام  كل 
القطاع الخاص

مواطنني  جميعهم  موظفاً،   50 لديه  منهام  كل 
محليني

كل منهام يؤدي أنشطة تجارية عامة 

العقار:

الفرد.  دخل  متوسط  ضعف   50 تعادل  قيمته 
وسعر البيع يعادل قيمة العقار

مملوك بالكامل للبائع

املالك  لنفس  وخاضع  رهن،  أي  به  متصل  ليس 
طوال العرش سنوات املاضية

إدارة  أو  العقاري  التسجيل  مكتب  لدى  مسجل 
املساحة، أو كليهام، وليس عليه منازعات ملكية

باملدن،  املحيطة  التجارية  املناطق  إحدى  يف  يقع 
وليس هناك حاجة إىل إعادة تقسيمه

قطعة  مساحة  ومبنى.  أرض  قطعة  من  يتكون 
األرض 557.4 مرت مربع (6000 قدم مربع). يقع 
طابقني  من  مكون  مستودع  األرض  قطعة  عىل 
مربع).  قدم   10000) مربعاً  مرتاً   929 مساحته 
املستودع عمره عرش سنوات، وهو يف حالة جيدة، 
البناء  وقوانني  السالمة  معايري  كافة  مع  ويتامىش 
نظام  به  وليس  األخرى.  القانونية  واملتطلبات 
واملبنى  األرض  قطعة  ملكية  نقل  سيتم  تدفئة. 

بالكامل.

لن يخضع لتجديدات أو بناء إضايف بعد الرشاء

ليس به أشجار أو مصادر مياه طبيعية أو محميات 
طبيعية أو معامل تاريخية من أي نوع

أي  هناك  وليس  خاصة؛  ألغراض  يستخدم  لن 
تصاريح خاصة مطلوبة، عىل سبيل املثال ألغراض 
أو  الصناعية،  املنشآت  أو  السكني،  االستخدام 
األنشطة  من  معينة  أنواع  أو  النفايات،  تخزين 

الزراعية

ال يشغله أحد، وليس هناك أي طرف آخر ميتلك 
حصة قانونية فيه
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أو  للمشرتي  تعامل  أي  أنه  عىل  اإلجراء  يعرف 
أمراً  وكيل  وجود  كان  (إذا  وكالئهام  أو  البائع، 
مطلوباً من الناحية القانونية أو العملية) أو العقار 
مع أطراف خارجية مبا يف ذلك الهيئات الحكومية 
بني  التعامالت  واملحامني.  واملوثقني  واملعاينني 
يتم  إجراءات.  تعد  ال  الرشكة  وموظفي  مسئويل 
الناحية  من  املطلوبة  اإلجراءات  جميع  تسجيل 
القانونية أو العملية لتسجيل العقار، حتى لو كان 
 .(3-8 (جدول  استثنائية  حاالت  يف  تفاديها  يجوز 
قانوين  خيار  أرسع  املشرتي  يتَّبع  أن  املفرتض  من 
وعىل  العقارات.  أصحاب  غالبية  يستخدمه  متاح 
أو  محامني  يستخدم  قد  املشرتي  أن  من  الرغم 
رضورياً  ذلك  كان  حيثام  املتخصصني  من  غريهم 
ال  املشرتي  أن  املفرتض  فمن  التسجيل،  عملية  يف 
التسجيل وذلك  يستخدم ميرساً خارجياً يف عملية 
القيام  العملية  املامرسة  أو  القانون  يشرتط  مل  ما 

بذلك.

هذا  يحسب  التقومية.  باأليام  الوقت  يسجل 
التي يشري محامو  الزمنية  املدة  املقياس متوسط   
العقارات أو املوثقون أو موظفو مكاتب التسجيل 
ومن  اإلجراءات.  أحد  الستكامل  رضورية  أنها  إىل 
املفرتض أن الحد األدىن من الوقت الالزم الستكامل 
كل إجراء هو يوم واحد، باستثناء اإلجراءات التي 
اإلنرتنت،  عرب  كامل  بشكل  تُستكمل  أن  ميكن 
يوم  نصف  له  مسجل  اإلجراءات  من  النوع  فهذا 
كوقت مطلوب. وعىل الرغم من أن اإلجراءات قد 
اليوم  يف  تبدأ  أن  ميكن  ال  واحد،  وقت  يف  تجري 
التي  اإلجراءات  استثناء  مع  أخرى  ومرة    نفسه، 
اإلنرتنت. يُفرتض  تُستكمل بشكل كامل عرب  ميكن 
باستكامل  ويلتزم  الوقت  يضيع  ال  املشرتي  أن 
املمكن  من  كان  إذا  تأخري.  دون  متبق  إجراء  كل 

ترسيع إجراء ما مقابل تكلفة إضافية، يتم اختيار 
أرسع إجراء قانوين متاح يستخدمه غالبية أصحاب 
باإلجراءات  القيام  املمكن  من  كان  إذا  العقارات. 
أن  ويفرتض  كذلك.  أنها  املفرتض  فمن  بالتزامن، 
املتطلبات  بجميع  علم  عىل  املشرتكة  األطراف 
املنفق  الوقت  يُحتسب  ال  البداية.  من  وتسلسلها 

يف جمع املعلومات. 

العقار،  قيمة  من  مئوية  كنسبة  التكلفة  تسجل 
دخل  متوسط  ضعف   50 تعادل  أنها  افرتاض  مع 
الفرد. التكاليف الرسمية التي يتطلبها القانون هي 
التي يتم تسجلها، مبا يف ذلك الرسوم ورضائب نقل 
امللكية ورسوم الدمغة وأي مدفوعات أخرى تقدم 
إىل مكتب تسجيل العقارات أو املوثقني أو الهيئات 
األخرى،  الرضائب  تستثنى  املحامني.  أو  العامة 
القيمة  رضيبة  أو  الرأساملية  األرباح  رضيبة  مثل 
املضافة، من مقياس التكلفة. يتم تضمني التكاليف 
البائع.  يتحملها  التي  وتلك  املشرتي  يتحملها  التي 
يف حالة اختالف تقديرات التكلفة بني املصادر، يتم 

استخدام القيمة املتوسطة   املبلغ عنها.

بشأن  التفصيلية  البيانات  عىل  االطالع  ميكن 
http:// تسجيل العقارات لكل اقتصاد عىل املوقع
االقتصاد  اختيار  عرب   www.doingbusiness.org

املطلوب من القامئة املنسدلة.

كفاءة  العقود  بإنفاذ  الخاصة  املؤرشات  تقيس 
النظام القضايئ يف حل منازعة تجارية. يتم تكوين 
منازعات  ألحد  التدريجي  التطور  باتباع  البيانات 
املحلية.  املحاكم  أمام  املنظورة  التجارية  البيع 
تُجمع البيانات من خالل دراسة قوانني اإلجراءات 
عن  فضالً  القضائية  اللوائح  من  وغريها  املدنية 

املحلية  املنازعات  محامو  ميألها  التي  االستبيانات 
والقضاة (شكل 8-7). التصنيف عىل أساس سهولة 
للتصنيفات  البسيط  املتوسط    هو  العقود  إنفاذ 

املئوية عىل املؤرشات املكونة له (شكل 8-8).

أي   – اقتصاد  كل  يف  الصلة  ذات  املحكمة  اسم 
والتي  االختيار  محل  املدينة  يف  الواقعة  املحكمة 
ينعقد لها االختصاص بنظر الدعاوى التجارية التي 
تعادل قيمتها 200% من متوسط دخل الفرد– متاح 
http://www.doingbusiness. :عىل الرابط التايل

org/ExploreTopics/EnforcingContracts/

دخل  متوسط  من   %200 املطالبة  قيمة  تعادل 
الفرد يف الدولة محل الدراسة. 

تتعلق املنازعة بصفقة مرشوعة بني رشكتني (البائع 
يبيع  املختارة.  املدينة  يف  مقرهام  يقع  واملشرتي) 
البائع للمشرتي بضائع بقيمة 200% من متوسط 
البائع  تسليم  بعد  املعنية.  الدولة  يف  الفرد  دخل 
مثن  دفع  املشرتي  يرفض  للمشرتي،  البضاعة 
تتمتع  ال  املسلمة  البضائع  أن  باعتبار  البضائع 

بالجودة املالمئة. 

عليه)  (املدعى  املشرتي  (املدعي)  البائع  يقايض 
 %200 يعادل  (مبا  املستحق  املبلغ  عىل  للحصول 
مبوجب  االقتصاد)  يف  الفرد  دخل  متوسط  من 
البائع  مطالبة  املشرتي  يعارض  البيع.  اتفاقية 
بالقول أن جودة البضائع غري مالمئة. تكون املطالبة 
محل خالف من حيث الوقائع وال ميكن للمحكمة 
الفصل يف القضية عىل أساس األدلة املستندية أو 

حق امللكية فقط. 

املدينة  يف  تقع  محكمة  املنازعة  يف  الفصل  يتوىل 
القضايا  بنظر  االختصاص  لها  وينعقد  املختارة 

تقرير مامرسة أنشطة األعامل يف مرص 2014 52



 4-8

إجراءات إنفاذ عقد عن طريق املحاكم (العدد) 

مراحل رفع الدعوى ومتابعتها

مراحل املحاكمة وإصدار الحكم

مراحل إنفاذ الحكم

الوقت الالزم الستكامل اإلجراءات (باأليام التقوميية)

وقت رفع الدعوى ومتابعتها

وقت املحاكمة وإصدار الحكم

وقت إنفاذ الحكم

قيمة  من   %_ (نسبة  اإلجراءات  الستكامل  الالزمة  التكلفة 

املطالبة)

متوسط أتعاب املحاماة

املرصوفات القضائية

تكاليف اإلنفاذ

%33.3
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التجارية بقيمة 200% من متوسط دخل الفرد.

للمشرتي  املنقولة  األصول  عىل  البائع  يحجز 
املثال)  سبيل  عىل  واملركبات  املكتبية  (كاملعدات 
يصبح  أن  خشية  قضايئ  حكم  عىل  الحصول  قبل 

املشرتي مفلساً.

البضائع  جودة  بشأن  خبري  برأي  اإلدالء  يتم 
املسلمة. إذا كانت املامرسة املعيارية يف االقتصاد 
هي أن يستدعي كل طرف الشاهد الخبري الخاص 
واحداً. وإذا  به، يستدعي كل طرف شاهداً خبرياً 
كانت املامرسة املعيارية هي أن يعني القايض خبرياً 
الحالة، ال  بذلك، ويف هذه  القايض  يقوم  مستقالً، 

يسمح القايض باإلدالء بشهادة خبري معارضة.

يقرر  حيث  البائع:  لصالح  بالكامل  الحكم  يصدر 
وأنه  املالمئة  بالجودة  تتمتع  البضاعة  أن  القايض 

يجب عىل املشرتي دفع الثمن املتفق عليه. 

ال يطعن املشرتي عىل الحكم. ويقرر البائع البدء 
الذي حدده  الوقت  انتهاء  الحكم مبجرد  إنفاذ  يف 

القانون لجواز الطعن عىل الحكم.

يتخذ البائع جميع اإلجراءات الالزمة ألجل اإلنفاذ 
عن  بنجاح  املبلغ  تحصيل  يتم  للحكم.  الفوري 
(كاملعدات  للمشرتي  املنقولة  األصول  بيع  طريق 
املكتبية واملركبات عىل سبيل املثال) يف مزاد علني.

تجميعها  تم  التي  اإلجرائية  املراحل  قامئة  تحدد 
لكل اقتصاد، التسلسل الزمني ألي منازعة تجارية 
تنظرها املحكمة ذات الصلة. ويُعرف اإلجراء بأنه 
أي تفاعل، يشرتطه القانون أو يشيع استخدامه عىل 
أرض الواقع، بني الطرفني أو بني الطرفني والقايض أو 

موظف املحكمة. كام توجد مراحل إجرائية أخرى 
ميكن احتسابها وهي تتخذ داخل املحكمة أو بني 
اإلجرائية  املراحل  تتضمن  ومحاميِْهام.  الطرفني 
الدعوى ومتابعتها، ومراحل تخصيص  رفع  مراحل 
القضية لقاض، ومراحل املحاكمة وإصدار الحكم، 

واملراحل الالزمة إلنفاذ الحكم (جدول 4-8). 

لإلشارة إىل الكفاءة الكلية، يُطْرح إجراء واحد من 
التي  لالقتصادات  بالنسبة  اإلجراءات  عدد  إجاميل 
واحد  وإجراء  متخصصة،  تجارية  محاكم  لديها 
بتقديم صحيفة  تسمح  التي  لالقتصادات  بالنسبة 
بعض  القضائية.  الدعاوى  يف  إلكرتونياً  الدعوى 
املراحل اإلجرائية التي هي جزء من مراحل أخرى 

ال يتم احتسابها ضمن العدد اإلجاميل لإلجراءات.

اعتباراً  ويُحتسب  التقوميية  باأليام  الوقت  يُسجل 
الدعوى  رفع  املدعي  فيها  يقرر  التي  اللحظة  من 
من  كالً  هذا  يغطي  الدفع.  وحتى  املحكمة  أمام 
فرتات  وكذا  إجراءات  خاللها  تتخذ  التي  األيام 
يُسجل متوسط مدة  اإلجراءات.  تلك  االنتظار بني 
جميع مراحل تسوية املنازعة: إمتام متابعة العملية 
الحكم  وإصدار  ومتابعتها)،  الدعوى  رفع  (وقت 
الدفع  ولحظة  الحكم)  وإصدار  املحاكمة  (وقت 

(وقت إنفاذ الحكم).

تُقيد التكلفة كنسبة مئوية من قيمة املطالبة التي 
افُرتَِض أنها تعادل 200% من   متوسط دخل الفرد. 
ال تُقيد أية رشاوى. تُقيد ثالثة أنواع من التكاليف 
اإلنفاذ  وتكاليف  القضائية  املرصوفات  هي: 

ومتوسط أتعاب املحاماة. 

املرصوفات  جميع  القضائية  املرصوفات  تغطي 
دفعها  (املدعي)  البائع  عىل  يجب  التي  القضائية 
التكلفة  عن  النظر  برصف  مقدماً  للمحكمة 
هي  اإلنفاذ  وتكاليف  يتحملها.  التي  النهائية 
(املدعي)  البائع  عىل  يجب  التي  التكاليف  جميع 
دفعها مقدماً إلنفاذ الحكم عن طريق بيع األصول 
املنقولة للمشرتي يف مزاد علني برصف النظر عن 
ومتوسط    البائع.  يتحملها  التي  النهائية  التكلفة 
أتعاب املحاماة هو األتعاب التي يجب عىل البائع 
لتمثيل  محيل  ملحامي  مقدماً  دفعها  (املدعي) 

البائع يف الحالة املوحدة.

التفصيلية  البيانات  عىل  االطالع  ميكن 
املوقع عىل  اقتصاد  لكل  العقود  إنفاذ   بشأن 
اختيار  عرب     http://www.doingbusiness.org
ُوضعت  املنسدلة.  القامئة  من  املطلوب  االقتصاد 
وآخرون  دجانكوف  قبل  من  املنهجية  هذه 
إدخال  مع  التقرير  هذا  يف  واعتُمدت   ،(2002)

تعديالت طفيفة عليها.

الوقت  األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يقيس 
والتكلفة (باستثناء التعريفات الجمركية) املتعلقني 
بتصدير واسترياد بضاعة موحدة عن طريق النقل 
البحري. يُسجل الوقت الالزم وتُقيد التكلفة الالزمة 
واسترياد  لتصدير  رسمي  إجراء  كل  الستكامل 
وتكلفة  وقت  إدراج  يتم  ال  ذلك،  ومع  البضائع. 
التي  املستندات  جميع  تقيد  كام  البحري.  النقل 
يحتاج إليها التاجر لتصدير أو استرياد البضائع عرب 
الحدود. بالنسبة لتصدير البضائع، تبدأ اإلجراءات 
بتعبئة البضائع داخل الحاوية يف املستودع وتنتهي 
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السترياد  وبالنسبة  الخروج.  ميناء  من  مبغادرتها 
البضائع، تبدأ اإلجراءات بوصول السفينة إىل ميناء 
املستودع.  يف  البضاعة  بتسليم  وتنتهي  الدخول 
هذا  يغطي  الساحلية،  غري  لالقتصادات  وبالنسبة 
الجانب اإلجراءات التي تتخذ عند املنفذ الحدودي 
يتم  العبور.  اقتصاد  يف  امليناء  يقع  حيث  الربي 
الدفع مبوجب خطاب اعتامد ويؤخذ يف االعتبار ما 
يلزم من وقت وتكلفة ومستندات إلصدار خطاب 

ائتامن أو اإلخطار به (شكل 9-8).

تقوم سهولة التجارة عرب الحدود يف تقرير مامرسة 
موانئ   5 بقياس   2014 مرص  يف  األعامل  أنشطة 
ورشق  ودمياط  اإلسكندرية  موانئ:  هي  مرصية 
النقل  يَُقاس  والسخنة.  بورسعيد  وغرب  بورسعيد 
الخمسة  املوانئ  من  ميناء  كل  من  ابتداًء  الربي 
السخنة  ميناء  حالة  ففي  له.  مدينة  أقرب  وحتى 
باملسافة بني  الربي  النقل  يَُقاس  املثال،  عىل سبيل 

امليناء وأحد املستودعات يف السويس. 

والوسطاء  املالحية  والخطوط  الشحن  وكالء  يقوم 
املحلية  والبنوك  املوانئ  ومسئولو  الجمركيون 
الالزمة  املستندات  بشأن  معلومات  بتقديم 
جميع  الستكامل  الالزم  الوقت  وكذا  والتكلفة 
بني  للمقارنة  قابلة  البيانات  لجعل  اإلجراءات. 
االقتصادات، تُستخدم عدة افرتاضات بشأن الرشكة 

التجارية والبضائع محل التجارة. 

التجارة يف حاوية كاملة 20  املنتج محل  يتم نقل 
قدماً بها حمولة جافة. يزن املنتج 10 أطنان وتبلغ 

قيمته 20000 دوالراً أمريكياً. واملنتج:

ليس خطراً وال يشتمل عىل مواد عسكرية.

ال يحتاج إىل التربيد أو توفري أي بيئة خاصة أخرى.

ال يتطلب أي معايري صحة نباتية أو سالمة بيئية 
خاصة خالف املعايري الدولية املقبولة.

الرئيسية  االسترياد  أو  التصدير  منتجات  أحد  هو 
لالقتصاد. 

الرشكة التجارية: 

يعمل بها 60 عامالً عىل األقل.

تزاول عملها يف املدينة املختارة.

هي رشكة خاصة ذات مسئولية محدودة.

أو  الصادرات  تجهيز  منطقة  يف  عملها  تزاول  ال 
منطقة صناعية ذات امتيازات خاصة للتصدير أو 

االسترياد.

مملوكة ملكية محلية بالكامل.

ر أكرث من 10% من مبيعاتها. تصدِّ

تُقيد جميع املستندات الالزمة لكل شحنة لتصدير 
أن  املفرتض  من   .(5-8 (جدول  البضائع  واسترياد 
تم  قد  العقد  وأن  شحنة  لكل  جديد  عقد  يصاغ 
االتفاق عليه وتوقيعه بالفعل من جانب الطرفني. 
تشرتطها  التي  املستندات  االعتبار  يف  تؤخذ  كام 
الوزارات  الصلة لإلفراج، مبا يف ذلك  الجهات ذات 
وغريها  املوانئ  وهيئات  والجامرك  الحكومية 
غري  لالقتصادات  وبالنسبة  الرقابية.  الجهات  من 
الساحلية، يتم أيضاً إدراج املستندات التي تشرتطها 
السلطات يف اقتصاد العبور. وحيث أن الدفع يتم 
أيضاً  االعتبار  يف  يؤخذ  اعتامد،  خطاب  مبوجب 
إلصدار  البنوك  تشرتطها  التي  املستندات  جميع 
إدراج  يتم  وال  عليه.  الحصول  أو  اعتامد  خطاب 

تكون  لكنها  اإلفراج  تُطلب وقت  التي  املستندات 
صالحة ملدة عام أو أكرث وال تتطلب التجديد لكل 
عىل  السنوية  الرضيبية  املخالصة  (كشهادة  شحنة 
محض  بشكل  املطلوبة  املستندات  املثال).  سبيل 
(عىل  مدرجة  تعد  مل  التفضيلية  املعاملة  ألغراض 
سبيل املثال، شهادة املنشأ إذا كان االستخدام هو 
تفضييل  تعريفة  للحصول عىل سعر  للتأهل  فقط 
اتفاقيات تجارة). ومع ذلك، من املفرتض  مبوجب 
أن يحصل املصدر دامئاً عىل شهادة منشأ لرشيكه 
الحصول  وتكلفة  وقت  إدراج  يتم  وأن  التجاري 

عليها ضمن وقت وتكلفة التصدير.

التقوميية.  باأليام  التصدير واالسترياد  يسجل وقت 
من لحظة  اعتباراً  إجراء  أي  احتساب وقت  ويبدأ 
مبارشته ويستمر حتى استكامله. وإذا كان باإلمكان 
التعجيل من أي إجراء نظري تكلفة إضافية وإتاحته 
عىل  االختيار  يقع  التجارية،  الرشكات  لجميع 
اإلجراء القانوين األرسع. وبالنسبة إلجراءات املسار 
الرسيع التي تنطبق فقط عىل الرشكات التي يقع 
مقرها يف منطقة تجهيز الصادرات أو التي تنطبق 
إطار  يف  تعمل  معينة  معتمدة  عىل رشكات  فقط 
تؤخذ يف  فإنها ال  اقتصادي معتمد،  برامج مشغل 
االعتبار ألنها غري متاحة لجميع الرشكات التجارية. 
ال يتم إدراج وقت النقل البحري. من املفرتض أن 
املصدر واملستورد ال يضيعان الوقت وأن كل واحد 
املتبقية  اإلجراءات  جميع  باستكامل  يلتزم  منهام 
دون إبطاء. تُقاس اإلجراءات التي ميكن استكاملها 
بالتوازي باعتبارها إجراءات متزامنة. ولكن يفرتض 
أن إعداد املستندات والنقل الربي واإلفراج الجمريك 
تتطلب  الشحن  ومبنى  امليناء  ومناولة  وغريه 
واحد  يوم  مقداره  الوقت  من  أدىن  حداً  جميعها 
يتم  بالتزامن.  إجراؤها  ميكن  ال  وأنه  منها،  لكل 
تفريغ  - مثل  اإلجراءات  االنتظار بني  إدراج وقت 

الحمولة عىل سبيل املثال - ضمن القياس.

تقيس التكلفة الرسوم التي تفرض عىل حاوية 20 
االعتبار جميع  وتؤخذ يف  األمرييك.  بالدوالر  قدماً 
أو  تصدير  إجراءات  باستكامل  املرتبطة  الرسوم 
تكاليف  عىل  التكلفة  وتشتمل  البضائع.  استرياد 
اإلفراج  نظري  اإلدارية  والرسوم  املستندات،  إعداد 
الوسيط  ورسوم  التفتيش،  وعمليات  الجمريك 
الجمريك، والرسوم املرتبطة بامليناء وتكاليف النقل 
الربي. ال تشتمل التكلفة عىل التعريفات والرسوم 
الجمركية أو التكاليف ذات الصلة بالنقل البحري. 

تقيد التكاليف الرسمية فقط.
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املستندات الالزمة للتصدير واالسترياد (العدد) 

املستندات املرصفية

مستندات اإلفراج الجمريك

مستندات مناولة امليناء ومبنى الشحن

مستندات النقل 

الوقت الالزم للتصدير واالسترياد (باأليام التقوميية) 

الحصول عىل جميع املستندات وتعبئتها وتقدميها 

النقل الربي واملناولة 

اإلفراج الجمريك وعمليات التفتيش 

مناولة امليناء ومبنى الشحن

عدم إدراج وقت النقل البحري 

لكل  األمرييك  (بالدوالر  واالسترياد  للتصدير  الالزمة  التكلفة 

حاوية)

جميع املستندات 

النقل الربي واملناولة

اإلفراج الجمريك وعمليات التفتيش

مناولة امليناء ومبنى الشحن

التكاليف الرسمية فقط دون الرشاوى

التفصيلية  البيانات  عىل  االطالع  ميكن 
املوقع عىل  الحدود  عرب  التجارة   بشأن 
اختيار  عرب     http://www.doingbusiness.org
ُوضعت  املنسدلة.  القامئة  من  املطلوب  االقتصاد 
وفام  وفرويند  دجانكوف  قبل  من  املنهجية  هذه 
إدخال  مع  التقرير  هذا  يف  واعتُمدت   ،(2010)

تعديالت طفيفة عليها.

يضم  تقرير مامرسة أنشطة األعامل يف مرص 2014 
قياسها  تم  التي  مدينة  عرشة  للخمس  تصنيفات 
التجاري،  النشاط  بدء  موضوعات:   4 أساس  عىل 
العقارات،  وتسجيل  البناء،  تراخيص  واستخراج 
وإنفاذ العقود2. التصنيف عىل أساس كل موضوع 
عىل  املئوية  للتصنيفات  البسيط  املتوسط    هو 
املؤرشات املكونة له. سهولة بدء أي نشاط تجاري 
املدينة  لتصنيفات  بسيط  متوسط  عن  عبارة  هي 
الصلة،  ذي  والوقت  اإلجراءات،  عدد  أساس  عىل 

متوسط  من  مئوية  (كنسبة  الصلة  ذات  والتكلفة 
دخل الفرد)، والحد األدىن لرأس املال املدفوع الالزم 
تراخيص  استخراج  سهولة  التجاري.  النشاط  لبدء 
لتصنيفات  بسيط  متوسط  عن  عبارة  هي  البناء 
ذي  والوقت  اإلجراءات،  عدد  أساس  عىل  املدينة 
من  مئوية  (كنسبة  الصلة  ذات  والتكلفة  الصلة، 
متوسط دخل الفرد) الالزمة لبناء مستودع. سهولة 
بسيط  متوسط  عن  عبارة  هي  العقارات  تسجيل 
اإلجراءات،  عدد  أساس  عىل  املدينة  لتصنيفات 
والوقت ذي الصلة، والتكلفة ذات الصلة (كنسبة 
عقار.  لتسجيل  الالزمة  العقار)  قيمة  من  مئوية 
سهولة إنفاذ العقود هي عبارة عن متوسط بسيط 
للتصنيفات املئوية للمدينة عىل أساس اإلجراءات 
والوقت والتكلفة (كنسبة مئوية من قيمة املطالبة) 

لتسوية منازعة تجارية عن طريق املحاكم .

محدودة  األعامل  أنشطة  مامرسة  مؤرش  سهولة 
من  اقتصاد  قرب  تفرس  ال  فهي  املدى.  من حيث 
األسواق الكربى، أو جودة خدمات بنيته األساسية 
(خالف الخدمات ذات الصلة  بالتجارة عرب الحدود 
املايل، أو  أو قوة نظامه  الكهرباء)،  والحصول عىل 
ظروف  أو  والنهب،  الرسقة  ضد  العقارات  تأمني 

االقتصاد الكيل أو قوة املؤسسات األساسية. 

1  يف حني تُستخدم أنواع مختلفة من الحاويات يف جميع أنحاء العامل، 
تأيت الحاويات 20 قدماً والحاويات 40 قدماً يف مقدمة هذه األنواع 
من حيث األهمية. يتزايد حالياً استخدام الحاويات 40 قدماً ولكن 
يؤكد بحث أجري هذا العام أن الحاويات 20 قدماً ال تزال شائعة 
االستخدام يف أغلبية االقتصادات. ووفقاً للمشاركني الذين خضعوا 

لالستبيان يف كل اقتصاد من 189 اقتصاداً التي شملها تقرير مامرسة 
أنشطة األعامل، فإن الحاويات 20 قدماً والحاويات 40 قدماً شائعة 
بنفس الدرجة يف 49% من االقتصادات وأن الحاويات 20 قدماً أكرث 

شيوعاً يف 29% من االقتصاديات وأن الحاويات 40 قدماً يُعتمد 
عليها يف املقام األول يف 10% فقط من االقتصادات. وبالنسبة لبقية 

االقتصادات بنسبة 12%، مل تتوفر بيانات بشأن استخدام نوعي 
الحاويات. سيستمر ارتكاز مؤرشات التجارة عرب الحدود عىل الحاويات 

20 قدماً حيث ال يزال هذا الحجم هو األكرث ارتباطاً بالتجارة الدولية 
يف جميع أنحاء العامل.

2  ال يتضمن موضوع التجارة عرب الحدود الذي قيس يف 5 موانئ 
مرصية أي تصنيف. 

55املالحظات عىل البيانات
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اإلسكندرية، اإلسكندرية
4 تسجيل العقارات (التقدير) 1 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 7 اإلجراءات (عدد)

50 الوقت (باأليام) 8 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.7 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0
 الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

11 إنفاذ العقود 15 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 19 اإلجراءات (عدد)

923 الوقت (باأليام) 220 الوقت (باأليام)
26.2 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 200.3 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

أسيوط، أسيوط
10 تسجيل العقارات (التقدير) 4 بدء النشاط التجاري (التقدير)
8 اإلجراءات (عدد) 8 اإلجراءات (عدد)

52 الوقت (باأليام) 9 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.7 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

14 إنفاذ العقود 7 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 15 اإلجراءات (عدد)

965 الوقت (باأليام) 218 الوقت (باأليام)
26.2 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 71.4 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

أسوان، أسوان
12 تسجيل العقارات (التقدير) 15 بدء النشاط التجاري (التقدير)
8 اإلجراءات (عدد) 8 اإلجراءات (عدد)

62 الوقت (باأليام) 11 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 10.5 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

7 إنفاذ العقود 14 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 19 اإلجراءات (عدد)

745 الوقت (باأليام) 213 الوقت (باأليام)
26.1 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 222.3 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

القاهرة، القاهرة
13 تسجيل العقارات (التقدير) 1 بدء النشاط التجاري (التقدير)
8 اإلجراءات (عدد) 7 اإلجراءات (عدد)

63 الوقت (باأليام) 8 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.7 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

15 إنفاذ العقود 12 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 21 اإلجراءات (عدد)

1,010 الوقت (باأليام) 179 الوقت (باأليام)
26.2 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 108 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

دمياط، دمياط
15 تسجيل العقارات (التقدير) 10 بدء النشاط التجاري (التقدير)
8 اإلجراءات (عدد) 7 اإلجراءات (عدد)

130 الوقت (باأليام) 10 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 10 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

1 إنفاذ العقود 5 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 18 اإلجراءات (عدد)

810 الوقت (باأليام) 123 الوقت (باأليام)
18.2 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 81 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)
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الفيوم، الفيوم
3 تسجيل العقارات (التقدير) 6 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 7 اإلجراءات (عدد)

35 الوقت (باأليام) 9 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.9 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

3 إنفاذ العقود 13 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 23 اإلجراءات (عدد)

830 الوقت (باأليام) 163 الوقت (باأليام)
18.2 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 150.2 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

الجيزة، الجيزة
7 تسجيل العقارات (التقدير) 1 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 7 اإلجراءات (عدد)

65 الوقت (باأليام) 8 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.7 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

4 إنفاذ العقود 11 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 19 اإلجراءات (عدد)

810 الوقت (باأليام) 148 الوقت (باأليام)
25.7 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 108 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

اإلسامعيلية، اإلسامعيلية
5 تسجيل العقارات (التقدير) 4 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 8 اإلجراءات (عدد)

52 الوقت (باأليام) 9 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.7 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

2 إنفاذ العقود 3 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 20 اإلجراءات (عدد)

706 الوقت (باأليام) 109 الوقت (باأليام)
20.7 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 59.5 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

الخارجة، الوادي الجديد
8 تسجيل العقارات (التقدير) 14 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 8 اإلجراءات (عدد)

28 الوقت (باأليام) 11 الوقت (باأليام)
0.8 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.9 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

10 إنفاذ العقود 4 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 17 اإلجراءات (عدد)

946 الوقت (باأليام) 169 الوقت (باأليام)
23.2 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 60.4 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

املنصورة، الدقهلية
2 تسجيل العقارات (التقدير) 6 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 7 اإلجراءات (عدد)

29 الوقت (باأليام) 9 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.9 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

11 إنفاذ العقود 2 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 14 اإلجراءات (عدد)

1,050 الوقت (باأليام) 120 الوقت (باأليام)
25.7 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 100.3 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)



59

بورسعيد، بورسعيد
1 تسجيل العقارات (التقدير) 12 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 8 اإلجراءات (عدد)

24 الوقت (باأليام) 11 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.8 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

7 إنفاذ العقود 10 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 16 اإلجراءات (عدد)

964 الوقت (باأليام) 193 الوقت (باأليام)
19.5 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 107.4 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

سوهاج، سوهاج
6 تسجيل العقارات (التقدير) 12 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 8 اإلجراءات (عدد)

18 الوقت (باأليام) 10 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.9 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

6 إنفاذ العقود 9 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 17 اإلجراءات (عدد)

915 الوقت (باأليام) 153 الوقت (باأليام)
22.5 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 114.4 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

السويس، السويس
8 تسجيل العقارات (التقدير) 10 بدء النشاط التجاري (التقدير)
8 اإلجراءات (عدد) 8 اإلجراءات (عدد)

51 الوقت (باأليام) 10 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.8 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

9 إنفاذ العقود 1 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 13 اإلجراءات (عدد)

845 الوقت (باأليام) 144 الوقت (باأليام)
25.7 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 58.9 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

طنطا، الغربية
14 تسجيل العقارات (التقدير) 8 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 7 اإلجراءات (عدد)

58 الوقت (باأليام) 10 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.8 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

5 إنفاذ العقود 6 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 17 اإلجراءات (عدد)

830 الوقت (باأليام) 129 الوقت (باأليام)
24.6 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 106.2 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

الزقازيق، الرشقية
11 تسجيل العقارات (التقدير) 8 بدء النشاط التجاري (التقدير)
7 اإلجراءات (عدد) 7 اإلجراءات (عدد)

56 الوقت (باأليام) 10 الوقت (باأليام)
0.7 التكلفة (% من قيمة العقار) 9.8 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)

0.0  الحد األدىن لرأس املال (% من متوسط دخل الفرد)

13 إنفاذ العقود 7 استخراج تراخيص البناء (التقدير)
42 اإلجراءات (عدد) 17 اإلجراءات (عدد)

1,105 الوقت (باأليام) 170 الوقت (باأليام)
25.7 التكلفة (% من قيمة املطالبة) 92.5 التكلفة (% من متوسط دخل الفرد)
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15 200.3 220 19 1 0.0 9.7 8 7

اإلسكندرية 
اإلسكندرية

7 71.4 218 15 4 0.0 9.7 9 8
أسيوط
 أسيوط

14 222.3 213 19 15 0.0 10.5 11 8
 أسوان
أسوان

12 108.0 179 21 1 0.0 9.7 8 7
 القاهرة
 القاهرة

5 81.0 123 18 10 0.0 10.0 10 7
 دمياط
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 الفيوم
الفيوم

11 108.0 148 19 1 0.0 9.7 8 7
 الجيزة
 الجيزة
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اإلسامعيلية 
اإلسامعيلية

4 60.4 169 17 14 0.0 9.9 11 8
 الخارجة

 الوادي الجديد

2 100.3 120 14 6 0.0 9.9 9 7
 املنصورة
الدقهلية

10 107.4 193 16 12 0.0 9.8 11 8
 بورسعيد
بورسعيد 

9 114.4 153 17 12 0.0 9.9 10 8
 سوهاج
سوهاج

1 58.9 144 13 10 0.0 9.8 10 8
 السويس
 السويس

6 106.2 129 17 8 0.0 9.8 10 7
 طنطا
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7 92.5 170 17 8 0.0 9.8 10 7
 الزقازيق
الرشقية
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8 11 615 10 14 780 اإلسكندرية

8 10 585 10 14 857  دمياط

8 11 694 10 15 884 رشق بورسعيد

8 11 532 10 14 831 غرب بورسعيد

8 12 667 10 16 1,047 (السويس) السخنة 





بدء النشاط التجاري

اإلسكندرية
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف اإلسكندرية

الوقت: يوم واحد 
ً التكلفة: 25 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تقوم 
إدارة خدمات االستثامر لدى مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة يف 
اإلسكندرية بدايًة بالتأكد من قانونية اسم الرشكة املقرتح. ومبجرد 

اعتبار االسم مقبوالً من الناحية القانونية، تقوم إدارة خدمات 
االستثامر بإرسال فاكس إىل السجل التجاري املركزي يف القاهرة الذي 
يتأكد أن اسم الرشكة املرغوب فيه غري مستخدم ويصدر شهادة عدم 

التباس وذلك يف غضون ساعات قليلة وإرسالها بالفاكس إىل مكتب 
الشباك الواحد يف اإلسكندرية.

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100- 200 جنيه مرصي) 

التعليقات: يصدر فرع البنك التجاري الدويل يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة الشهادة ويسلمها يف 

غضون يوم أو يومني. ميكن للمستثمرين التوجه إىل فرع البنك هذا 
أو إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة املرصفية وفتح حساب 

مرصيف. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من الواجب عىل 

املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول عىل الشهادة 
املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسكندرية والحصول 
عىل فاتورة 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 1400 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يراجع 

موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة تبني تفصيالً جميع التكاليف 
املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة، ويتعني سداد املبلغ املقيد بهذه 

الفاتورة عىل الفور دفعًة واحدة يف فرع البنك التجاري الدويل يف 
مكتب الشباك الواحد. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد جميع الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التوثيق بالشهر العقاري: 0,25% من رأس مال بدء . 1
النشاط (بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وحد أقىص 1000 

جنيه مرصي)

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 2
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 3
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 4
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس املال (بحد أدىن 24 جنيهاً . 5
مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم التسجيل التجاري: 56 جنيهاً مرصياً . 6

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 7

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسكندرية

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 
معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 
للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات املطلوب 

توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون 
رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسكندرية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
اإلسكندرية

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: ميكن استكامل التسجيل لألغراض الرضيبية (مبا يف 
ذلك استخراج البطاقة الرضيبية) لدى مأمورية رضائب االستثامر 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة باإلسكندرية مبجرد استكامل التأسيس. وتصدر مأمورية 
رضائب االستثامر يف نفس اليوم إيصاالً أو بطاقة مؤقتة تشمل 

جميع التفاصيل، ويجيز هذا اإليصال للرشكة بدء مامرسة األعامل. 
يرسي هذا املستند املؤقت ملدة 30 يوماً. ويقدم مأمور الرضائب يف 
اإلسكندرية طلباً يف نفس يوم استالم املستند، إىل مأمورية الرضائب 

يف القاهرة بغرض الطباعة (وتجرى جميع أعامل الطباعة يف نفس 
املكان يف القاهرة). ومبجرد الطباعة، تقوم املأمورية يف القاهرة 

بإرسال البطاقة الرضيبية إىل اإلسكندرية خالل يومني عن طريق 
الربيد الرسيع.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة. 

اإلجراء رقم 7: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف اإلسكندرية

الوقت: يومان 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 
والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 

األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

63 قامئة اإلجراءات: بدء النشاط التجاري

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة



يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 

النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وعادًة ما 
تكون الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

أسيوط
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف أسيوط

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 25 جنيهاً مرصياً  

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

أسيوط. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. ومبجرد اعتبار االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
تقوم إدارة خدمات االستثامر بإرسال فاكس إىل السجل التجاري 
املركزي يف القاهرة الذي يتأكد أن اسم الرشكة املرغوب فيه غري 

مستخدم ويصدر شهادة عدم التباس وذلك يف غضون ساعات قليلة 
وإرسالها بالفاكس إىل مكتب الشباك الواحد يف أسيوط.

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: خالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة واإلسكندرية، ال 
يوجد فروع مرصفية داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط ولذا يتوجه مقدمو الطلبات 
إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة املرصفية. ترتاوح تكلفة 
فتح حساب مرصيف والحصول عىل شهادة مرصفية بني 500-300 

جنيه مرصي. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من الواجب عىل 

املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول عىل الشهادة 
املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط وسداد رسوم 
التسجيل

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 871 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يراجع 

موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة تبني تفصيالً جميع التكاليف 
املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة. وخالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة، 

ال ميكن للمستثمر سداد رسوم التوثيق ورسوم التسجيل التجاري 
سوياً يف دفعة واحدة وإمنا يجب عليه سداد املبلغ املطلوب إىل كل 

جهة ذات صلة عىل حدة. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 1
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 2
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 3
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس املال (بحد أدىن 24 جنيهاً . 4
مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 5

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط وسداد 
رسوم التوثيق
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 473 جنيهاً مرصياً (رسوم التوثيق: 0,25% من رأس املال 
بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وبحد أقىص 1000 جنيه مرصي)

التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 
معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات التي 
يجب توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون 
رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: تسجيل إخطار التأسيس لدى مكتب 
السجل التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 56 جنيهاً مرصياً (رسوم التسجيل التجاري) 
التعليقات: تضطلع جميع الرشكات الخاضعة للقانون 1997/8 

والقانون 1981/1159 باملسئولية القانونية مبجرد تسجيلها يف السجل 
التجاري إال إذا قررت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة خالف 

ذلك ومع استثناء األنشطة املحددة الوارد ذكرها يف القرار. ويجب 
عىل مقدمي الطلبات تسجيل إخطار التأسيس لدى السجل التجاري 
داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 
الحرة يف أسيوط، وكذا سداد الرسوم ذات الصلة. وخالفاً ملا هي عليه 
الحال يف مدينة القاهرة حيث يوجد نظام مركزي للمدفوعات يجعل 
من هذا اإلجراء إجراًء غري رضوري، تشرتط مكاتب الشباك الواحد يف 
أسيوط واإلسامعيلية دفع الرسوم إىل كل جهة عىل حدة، األمر الذي 

ينشئ هذا اإلجراء اإلضايف.

اإلجراء رقم 7: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
أسيوط

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: ميكن استكامل التسجيل لألغراض الرضيبية (مبا يف ذلك 
استخراج البطاقة الرضيبية) لدى مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة بأسيوط 
مبجرد استكامل التأسيس. وتصدر مأمورية رضائب االستثامر يف نفس 

اليوم إيصاالً أو بطاقة مؤقتة تشمل جميع التفاصيل، ويجيز هذا 
اإليصال للرشكة بدء مامرسة األعامل. يرسي هذا املستند املؤقت 

ملدة 30 يوماً. ويقدم مأمور الرضائب يف اإلسكندرية طلباً يف نفس 
يوم استالم املستند، إىل مأمورية الرضائب يف القاهرة بغرض الطباعة 

(وتجرى جميع أعامل الطباعة يف نفس املكان يف القاهرة). ومبجرد 
الطباعة، تقوم املأمورية يف القاهرة بإرسال البطاقة الرضيبية إىل 

أسيوط خالل يومني عن طريق الربيد الرسيع.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة.

اإلجراء رقم 8: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

أسيوط
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

وخالفاً ملا هي عليه الحال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة، ال يوجد يف نظام الشباك 
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الواحد يف أسيوط مكتب ميثل الهيئة القومية للتأمني االجتامعي، 
وبالتايل يجب عىل الرشكات تسجيل موظفيها لدى أحد مكاتب الهيئة 

املنترشة يف جميع أنحاء املدينة.  

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 
النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وتكون 

الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

القاهرة
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 25 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

القاهرة. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. وإذا ما اعترب االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
يتوجه صاحب املرشوع إىل الطابق العلوي حيث مكتب السجل 
التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 

واملناطق الحرة وذلك لسداد الرسوم املطلوبة والحصول عىل شهادة 
عدم االلتباس ممهورة بالختم الرسمي للدولة (ختم النرس). 

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: يقوم فرع بنك اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة بإصدار 

الشهادة وتسليمها يف غضون يوم أو يومني. ميكن للمستثمرين التوجه 
إىل فرع البنك هذا أو إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة 

املرصفية وفتح حساب مرصيف. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من 

الواجب عىل املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول 
عىل الشهادة املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة والحصول عىل 
فاتورة 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 1400 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. 
يراجع موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة تبني تفصيالً جميع 
التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة، ويتعني سداد املبلغ املقيد 

بهذه الفاتورة عىل الفور دفعًة واحدة يف فرع بنك اإلسكندرية يف 
مكتب الشباك الواحد. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد جميع الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التوثيق بالشهر العقاري: 0,25% من رأس مال بدء . 1
النشاط (بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وحد أقىص 1000 

جنيه مرصي)

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 2
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 3
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 4
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس مال بدء النشاط (بحد . 5
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم التسجيل التجاري: 56 جنيهاً مرصياً . 6

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 7

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 

معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 
للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات املطلوب 

توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون 
رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد التأسيس، ميكن للرشكة استكامل التسجيل الرضيبي 
والحصول عىل البطاقة الرضيبية يف شباك الرضيبة التابع ملكتب 

الشباك الواحد يف الطابق األول. تُرسل البطاقات الرضيبية عن طريق 
مندوب إىل مكان مركزي بالقاهرة (يقع بالقرب من مكتب الشباك 

الواحد) بغرض الطباعة. إذا قدم طلب الحصول عىل البطاقة الرضيبية 
قبل الظهر، يتم طباعة وإصدار البطاقة يف نفس اليوم. وبالنسبة 

للطلبات التي تقدم بعد الظهر، فيتم التعامل معها يف اليوم التايل.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة. 

اإلجراء رقم 7: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف القاهرة

الوقت: يومان 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 
والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 

األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 
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يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 

النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وعادًة ما 
تكون الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

أسوان
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف أسيوط وسداد الرسوم

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 25 جنيهاً مرصياً  

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

أسيوط. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. ومبجرد اعتبار االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
تقوم إدارة خدمات االستثامر بإرسال فاكس إىل السجل التجاري 
املركزي يف القاهرة الذي يتأكد أن اسم الرشكة املرغوب فيه غري 

مستخدم ويصدر شهادة عدم التباس وذلك يف غضون ساعات قليلة 
وإرسالها بالفاكس إىل مكتب الشباك الواحد يف أسيوط.

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: خالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة واإلسكندرية، ال 
يوجد فروع مرصفية داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط ولذا يتوجه مقدمو الطلبات 
إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة املرصفية. ترتاوح تكلفة 
فتح حساب مرصيف والحصول عىل شهادة مرصفية بني 500-300 

جنيه مرصي. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة العامة لالستثامر 

واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من الواجب عىل 
املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول عىل الشهادة 

املرصفية

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط وسداد رسوم 
التسجيل

الوقت: 3 أيام 
التكلفة: 1031 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك شهادة عدم االلتباس الصادرة 

عن السجل التجاري وكذا التوكيالت إىل مكتب الشباك الواحد التابع 
للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط (وهو أقرب مكتب 

بنظام الشباك الواحد). ويجب عىل مقدمي الطلبات الراغبني يف 
تسجيل رشكاتهم أن يقدموا طلباً إىل أقرب مكتب بنظام الشباك 
الواحد لدى الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط. 

يُحتسب الوقت عىل أساس ثالثة أيام شاملًة يومي سفر بالقطار من 
وإىل أسيوط (7-8 ساعات للذهاب أو اإلياب).

يقدم املستثمر هذه املستندات إىل مكتب االستقبال ويتوىل أحد 
املحامني مراجعتها عىل الفور. يراجع موظف القسم املستندات 

ويصدر فاتورة تبني تفصيالً جميع التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس 
الرشكة. وخالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة، ال ميكن للمستثمر 

سداد رسوم التوثيق ورسوم التسجيل التجاري سوياً يف دفعة واحدة 
حيث ال يوجد فرع مرصيف داخل مكتب الشباك الواحد يف أسيوط 
وإمنا يجب عليه سداد املبلغ املطلوب إىل كل جهة ذات صلة عىل 

حدة. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد جميع الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 1
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 2
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 3
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس مال بدء النشاط (بحد . 4
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 5

تكاليف تذكرة السفر بالقطار درجة أوىل (ذهاباً وإياباً) من أسوان إىل 
أسيوط: 159,92 جنيهاً مرصياً.  

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط وسداد 
رسوم التوثيق
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 473 جنيهاً مرصياً (رسوم التوثيق: 0,25% من رأس املال 
بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وبحد أقىص 1000 جنيه مرصي)

التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 
معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات التي 
يجب توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

نظراً لعدم وجود فرع مرصيف داخل مكتب الشباك الواحد يف أسيوط، 
تسدد رسوم التوثيق (بنسبة 0,25% من رأس املال) مبارشًة يف مكتب 

توثيق االستثامر داخل مكتب الشباك الواحد. ووفقاً للتعديالت 
(املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون رضيبة الدمغة 

رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. ويلزم تقديم النسخ 
األصلية عن عقد التأسيس والتوكيالت.  

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: تسجيل إخطار التأسيس لدى مكتب 
السجل التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 56 جنيهاً مرصياً (رسوم التسجيل التجاري)
التعليقات: تضطلع جميع الرشكات الخاضعة للقانون 1997/8 

والقانون 1981/1159 باملسئولية القانونية مبجرد تسجيلها يف السجل 
التجاري إال إذا قررت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة خالف 

ذلك ومع استثناء األنشطة املحددة الوارد ذكرها يف القرار. ويجب 
عىل مقدمي الطلبات تسجيل إخطار التأسيس لدى السجل التجاري 
داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 
الحرة يف أسيوط، وكذا سداد الرسوم ذات الصلة. وخالفاً ملا هي عليه 
الحال يف مدينة القاهرة حيث يوجد نظام مركزي للمدفوعات يجعل 
من هذا اإلجراء إجراًء غري رضوري، تشرتط مكاتب الشباك الواحد يف 
أسيوط واإلسامعيلية دفع الرسوم إىل كل جهة عىل حدة، األمر الذي 

ينشئ هذا اإلجراء اإلضايف. 

اإلجراء رقم 7: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
أسيوط

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة
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التعليقات: ميكن استكامل التسجيل لألغراض الرضيبية (مبا يف ذلك 
استخراج البطاقة الرضيبية) لدى مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة بأسيوط 
مبجرد استكامل التأسيس. وتصدر مأمورية رضائب االستثامر يف نفس 

اليوم إيصاالً أو بطاقة مؤقتة تشمل جميع التفاصيل، ويجيز هذا 
اإليصال للرشكة بدء مامرسة األعامل. يرسي هذا املستند املؤقت 

ملدة 30 يوماً. ويقدم مأمور الرضائب يف اإلسكندرية طلباً يف نفس 
يوم استالم املستند، إىل مأمورية الرضائب يف القاهرة بغرض الطباعة 

(وتجرى جميع أعامل الطباعة يف نفس املكان يف القاهرة). ومبجرد 
الطباعة، تقوم املأمورية يف القاهرة بإرسال البطاقة الرضيبية إىل 

أسيوط خالل يومني عن طريق الربيد الرسيع.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة.

اإلجراء رقم 8: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

أسوان
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

وخالفاً ملا هي عليه الحال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة، ال يوجد يف نظام الشباك 

الواحد يف أسيوط مكتب ميثل الهيئة القومية للتأمني االجتامعي، 
وبالتايل يجب عىل الرشكات تسجيل موظفيها لدى أحد مكاتب الهيئة 

املنترشة يف جميع أنحاء أسوان.  

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 
النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وتكون 

الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

الفيوم
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 25 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

القاهرة. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. وإذا ما اعترب االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
يتوجه صاحب املرشوع إىل الطابق العلوي حيث مكتب السجل 
التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 

واملناطق الحرة وذلك لسداد الرسوم املطلوبة والحصول عىل شهادة 
عدم االلتباس ممهورة بالختم الرسمي للدولة (ختم النرس). 

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: يقوم فرع بنك اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة بإصدار 

الشهادة وتسليمها يف غضون يوم أو يومني. ميكن للمستثمرين التوجه 
إىل فرع البنك هذا أو إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة 

املرصفية وفتح حساب مرصيف. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من 

الواجب عىل املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول 
عىل الشهادة املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة والحصول عىل 
فاتورة 

الوقت: يومان
التكلفة: 1452 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة (أقرب مكتب شباك واحد)، 
ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يجب عىل املتقدمني 

الذين يرغبون يف تسجيل رشكتهم أن يقدموا طلباً إىل أقرب مكتب 
شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة. 
يُحتسب الوقت عىل أساس مدة يومني شاملًة يوم سفر ذهاباً وإياباً 

إىل القاهرة بالسيارة أو بالقطار (من ساعتني إىل ثالث ساعات 
للذهاب أو اإلياب). يراجع موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة 
تبني تفصيالً جميع التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة، ويتعني 

سداد املبلغ املقيد بهذه الفاتورة عىل الفور دفعًة واحدة يف فرع بنك 
اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد جميع الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التوثيق بالشهر العقاري: 0,25% من رأس مال بدء . 1
النشاط (بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وحد أقىص 1000 

جنيه مرصي)

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 2
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 3
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 4
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس مال بدء النشاط (بحد . 5
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم التسجيل التجاري: 56 جنيهاً مرصياً . 6

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 7

تكلفة تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من الفيوم إىل القاهرة حوايل 52 
جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 

معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 
للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات املطلوب 

توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون 
رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
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تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 
ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 

من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 
االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد التأسيس، ميكن للرشكة استكامل التسجيل الرضيبي 
والحصول عىل البطاقة الرضيبية يف شباك الرضيبة التابع ملكتب 

الشباك الواحد يف الطابق األول. تُرسل البطاقات الرضيبية عن طريق 
مندوب إىل مكان مركزي بالقاهرة (يقع بالقرب من مكتب الشباك 

الواحد) بغرض الطباعة. إذا قدم طلب الحصول عىل البطاقة الرضيبية 
قبل الظهر، يتم طباعة وإصدار البطاقة يف نفس اليوم. وبالنسبة 

للطلبات التي تقدم بعد الظهر، فيتم التعامل معها يف اليوم التايل.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة. 

اإلجراء رقم 7: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

الفيوم 
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 

النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وعادًة ما 
تكون الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

الجيزة
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 25 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

القاهرة. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. وإذا ما اعترب االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
يتوجه صاحب املرشوع إىل الطابق العلوي حيث مكتب السجل 
التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 

واملناطق الحرة وذلك لسداد الرسوم املطلوبة والحصول عىل شهادة 
عدم االلتباس ممهورة بالختم الرسمي للدولة (ختم النرس). 

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: يقوم فرع بنك اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة بإصدار 

الشهادة وتسليمها يف غضون يوم أو يومني. ميكن للمستثمرين التوجه 
إىل فرع البنك هذا أو إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة 

املرصفية وفتح حساب مرصيف. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من 

الواجب عىل املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول 
عىل الشهادة املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة والحصول عىل 
فاتورة 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 1400 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات) 

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة (أقرب مكتب شباك واحد)، 
ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يراجع موظف القسم 

املستندات ويصدر فاتورة تبني تفصيالً جميع التكاليف املذكورة أعاله 
لتأسيس الرشكة، ويتعني سداد املبلغ املقيد بهذه الفاتورة عىل الفور 

دفعًة واحدة يف فرع بنك اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد جميع الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التوثيق بالشهر العقاري: 0,25% من رأس مال بدء . 1
النشاط (بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وحد أقىص 1000 

جنيه مرصي)

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 2
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 3
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 4
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس مال بدء النشاط (بحد . 5
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم التسجيل التجاري: 56 جنيهاً مرصياً . 6

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 7

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 

معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 
للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات املطلوب 

توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون 
رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 
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اإلجراء رقم 6: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد التأسيس، ميكن للرشكة استكامل التسجيل الرضيبي 
والحصول عىل البطاقة الرضيبية يف شباك الرضيبة التابع ملكتب 

الشباك الواحد يف الطابق األول. تُرسل البطاقات الرضيبية عن طريق 
مندوب إىل مكان مركزي بالقاهرة (يقع بالقرب من مكتب الشباك 

الواحد) بغرض الطباعة. إذا قدم طلب الحصول عىل البطاقة الرضيبية 
قبل الظهر، يتم طباعة وإصدار البطاقة يف نفس اليوم. وبالنسبة 

للطلبات التي تقدم بعد الظهر، فيتم التعامل معها يف اليوم التايل.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة. 

اإلجراء رقم 7: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

الجيزة 
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 

النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وعادًة ما 
تكون الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

املنصورة
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة 

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 25 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

القاهرة. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. وإذا ما اعترب االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
يتوجه صاحب املرشوع إىل الطابق العلوي حيث مكتب السجل 
التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 

واملناطق الحرة وذلك لسداد الرسوم املطلوبة والحصول عىل شهادة 
عدم االلتباس ممهورة بالختم الرسمي للدولة (ختم النرس). 

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: يقوم فرع بنك اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة بإصدار 

الشهادة وتسليمها يف غضون يوم أو يومني. ميكن للمستثمرين التوجه 
إىل فرع البنك هذا أو إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة 

املرصفية وفتح حساب مرصيف. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من 

الواجب عىل املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول 
عىل الشهادة املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة والحصول عىل 
فاتورة 

الوقت: يومان
التكلفة: 1452 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات) 

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة (أقرب مكتب شباك واحد)، 
ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يجب عىل املتقدمني 

الذين يرغبون يف تسجيل رشكتهم أن يقدموا طلباً إىل أقرب مكتب 
شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة. 
يُحتسب الوقت عىل أساس مدة يومني شاملًة يوم سفر ذهاباً وإياباً 

إىل القاهرة بالسيارة أو بالقطار (من ساعتني إىل ثالث ساعات 
للذهاب أو اإلياب). يراجع موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة 
تبني تفصيالً جميع التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة، ويتعني 

سداد املبلغ املقيد بهذه الفاتورة عىل الفور دفعًة واحدة يف فرع بنك 
اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد جميع الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التوثيق بالشهر العقاري: 0,25% من رأس مال بدء . 1
النشاط (بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وحد أقىص 1000 

جنيه مرصي)

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 2
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 3
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 4
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس مال بدء النشاط (بحد . 5
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم التسجيل التجاري: 56 جنيهاً مرصياً . 6

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 7

تكلفة تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من املنصورة إىل القاهرة حوايل 52 
جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة 
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 

معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 
للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات املطلوب 

توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون 
رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
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تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 
ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 

من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 
االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد التأسيس، ميكن للرشكة استكامل التسجيل الرضيبي 
والحصول عىل البطاقة الرضيبية يف شباك الرضيبة التابع ملكتب 

الشباك الواحد يف الطابق األول. تُرسل البطاقات الرضيبية عن طريق 
مندوب إىل مكان مركزي بالقاهرة (يقع بالقرب من مكتب الشباك 

الواحد) بغرض الطباعة. إذا قدم طلب الحصول عىل البطاقة الرضيبية 
قبل الظهر، يتم طباعة وإصدار البطاقة يف نفس اليوم. وبالنسبة 

للطلبات التي تقدم بعد الظهر، فيتم التعامل معها يف اليوم التايل.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة. 

اإلجراء رقم 7: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى مكتب الهيئة القومية للتأمني االجتامعي 

يف املنصورة 
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 

النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وعادًة ما 
تكون الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

طنطا
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 25 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

القاهرة. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. وإذا ما اعترب االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
يتوجه صاحب املرشوع إىل الطابق العلوي حيث مكتب السجل 
التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 

واملناطق الحرة وذلك لسداد الرسوم املطلوبة والحصول عىل شهادة 
عدم االلتباس ممهورة بالختم الرسمي للدولة (ختم النرس). 

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: يقوم فرع بنك اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة بإصدار 

الشهادة وتسليمها يف غضون يوم أو يومني. ميكن للمستثمرين التوجه 
إىل فرع البنك هذا أو إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة 

املرصفية وفتح حساب مرصيف. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من 

الواجب عىل املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول 
عىل الشهادة املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة والحصول عىل 
فاتورة 

الوقت: يومان
التكلفة: 1437 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات) 

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة (أقرب مكتب شباك واحد)، 
ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يجب عىل املتقدمني 

الذين يرغبون يف تسجيل رشكتهم أن يقدموا طلباً إىل أقرب مكتب 
شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة. 
يُحتسب الوقت عىل أساس مدة يومني شاملًة يوم سفر ذهاباً وإياباً 

إىل القاهرة بالسيارة أو بالقطار (من ساعتني إىل ثالث ساعات 
للذهاب أو اإلياب). يراجع موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة 
تبني تفصيالً جميع التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة، ويتعني 

سداد املبلغ املقيد بهذه الفاتورة عىل الفور دفعًة واحدة يف فرع بنك 
اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد جميع الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التوثيق بالشهر العقاري: 0,25% من رأس مال بدء . 1
النشاط (بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وحد أقىص 1000 

جنيه مرصي)

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 2
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 3
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 4
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس مال بدء النشاط (بحد . 5
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم التسجيل التجاري: 56 جنيهاً مرصياً . 6

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 7

تكلفة تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من طنطا إىل القاهرة حوايل 37.44 
جنيهاً مرصياً 

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 

معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 
للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات املطلوب 

توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون 
رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
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تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 
ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 

من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 
االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد التأسيس، ميكن للرشكة استكامل التسجيل الرضيبي 
والحصول عىل البطاقة الرضيبية يف شباك الرضيبة التابع ملكتب 

الشباك الواحد يف الطابق األول. تُرسل البطاقات الرضيبية عن طريق 
مندوب إىل مكان مركزي بالقاهرة (يقع بالقرب من مكتب الشباك 

الواحد) بغرض الطباعة. إذا قدم طلب الحصول عىل البطاقة الرضيبية 
قبل الظهر، يتم طباعة وإصدار البطاقة يف نفس اليوم. وبالنسبة 

للطلبات التي تقدم بعد الظهر، فيتم التعامل معها يف اليوم التايل.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة. 

اإلجراء رقم 7: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى مكتب الهيئة القومية للتأمني االجتامعي 

يف طنطا 
الوقت: 3 أيام 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 

النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وعادًة ما 
تكون الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

دمياط
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 25 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

القاهرة. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. وإذا ما اعترب االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
يتوجه صاحب املرشوع إىل الطابق العلوي حيث مكتب السجل 
التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 

واملناطق الحرة وذلك لسداد الرسوم املطلوبة والحصول عىل شهادة 
عدم االلتباس ممهورة بالختم الرسمي للدولة (ختم النرس). 

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: يقوم فرع بنك اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة بإصدار 

الشهادة وتسليمها يف غضون يوم أو يومني. ميكن للمستثمرين التوجه 
إىل فرع البنك هذا أو إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة 

املرصفية وفتح حساب مرصيف. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من 

الواجب عىل املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول 
عىل الشهادة املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة والحصول عىل 
فاتورة 

الوقت: 3 أيام
التكلفة: 1473 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة (وهو مكتب الشباك الواحد 
األكرث تفضيالً من قبل املستثمرين يف دمياط)، ويتوىل أحد املحامني 
مراجعتها عىل الفور. يجب عىل املتقدمني الذين يرغبون يف تسجيل 

رشكتهم أن يقدموا طلباً إىل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 
لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة أو اإلسكندرية. وحيث أن معظم 
املستثمرين يفضل استخدام مكتب الشباك الواحد الواقع يف القاهرة، 

فهذا هو املكتب الذي تم اختياره ألغراض هذه الدراسة. يُحتسب 
الوقت عىل أساس مدة ثالثة أيام شاملًة يومني سفر ذهاباً وإياباً إىل 

القاهرة بالسيارة أو بالقطار (حوايل أربع ساعات للذهاب أو اإلياب). 
يراجع موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة تبني تفصيالً جميع 

التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة، ويتعني سداد املبلغ املقيد 
بهذه الفاتورة عىل الفور دفعًة واحدة يف فرع بنك اإلسكندرية يف 

مكتب الشباك الواحد. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد جميع الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التوثيق بالشهر العقاري: 0,25% من رأس مال بدء . 1
النشاط (بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وحد أقىص 1000 

جنيه مرصي)

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 2
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 3
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 4
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس مال بدء النشاط (بحد . 5
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم التسجيل التجاري: 56 جنيهاً مرصياً . 6

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 7

تكلفة تذكرة سفر بالقطار درجة أوىل (ذهاباً وإياباً) من دمياط إىل 
القاهرة 72.8 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 

معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 
للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات املطلوب 

توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون 
رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة

71 قامئة اإلجراءات: بدء النشاط التجاري

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة



التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 
التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 

جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد التأسيس، ميكن للرشكة استكامل التسجيل الرضيبي 
والحصول عىل البطاقة الرضيبية يف شباك الرضيبة التابع ملكتب 

الشباك الواحد يف الطابق األول. تُرسل البطاقات الرضيبية عن طريق 
مندوب إىل مكان مركزي بالقاهرة (يقع بالقرب من مكتب الشباك 

الواحد) بغرض الطباعة. إذا قدم طلب الحصول عىل البطاقة الرضيبية 
قبل الظهر، يتم طباعة وإصدار البطاقة يف نفس اليوم. وبالنسبة 

للطلبات التي تقدم بعد الظهر، فيتم التعامل معها يف اليوم التايل.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة. 

اإلجراء رقم 7: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

دمياط 
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 

النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وعادًة ما 
تكون الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة. 

بدء النشاط التجاري

سوهاج
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف أسيوط، ودفع الرسوم

الوقت: يوم واحد 
ً التكلفة: 25 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

أسيوط. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. ومبجرد اعتبار االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
تقوم إدارة خدمات االستثامر بإرسال فاكس إىل السجل التجاري 
املركزي يف القاهرة الذي يتأكد أن اسم الرشكة املرغوب فيه غري 

مستخدم ويصدر شهادة عدم التباس وذلك يف غضون ساعات قليلة 
وإرسالها بالفاكس إىل مكتب الشباك الواحد يف أسيوط.

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: خالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة واإلسكندرية، ال 
يوجد فروع مرصفية داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط ولذا يتوجه مقدمو الطلبات 
إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة املرصفية. ترتاوح تكلفة 
فتح حساب مرصيف والحصول عىل شهادة مرصفية بني 500-300 

جنيه مرصي. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من الواجب عىل 

املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول عىل الشهادة 
املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط وسداد رسوم 
التسجيل

الوقت: يومان
التكلفة: 923 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط (أقرب مكتب شباك واحد) 
ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يجب عىل املتقدمني 

الذين يرغبون يف تسجيل رشكتهم أن يقدموا طلباً إىل أقرب مكتب 
شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط. 

يُحتسب الوقت عىل أساس مدة يومني شاملًة يوم سفر ذهاباً وإياباً 
إىل أسيوط بالسيارة أو باألوتوبيس (من ساعة إىل ساعتني للذهاب أو 
اإلياب). يراجع موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة تبني تفصيالً 
جميع التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة. وخالفاً ملا هي عليه 

الحال يف القاهرة، ال ميكن للمستثمر سداد رسوم التوثيق ورسوم 
التسجيل التجاري سوياً يف دفعة واحدة وإمنا يجب عليه سداد املبلغ 

املطلوب إىل كل جهة ذات صلة عىل حدة. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 1
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 2
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 3
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس املال بدء النشاط (بحد . 4
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 5

تكاليف تذكرة السفر بالقطار درجة أوىل (ذهاباً وإياباً) من سوهاج 
إىل أسيوط: 52 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط وسداد 
رسوم التوثيق
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 473 جنيهاً مرصياً (رسوم التوثيق: 0,25% من رأس املال 
بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وبحد أقىص 1000 جنيه مرصي)

التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 
معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات التي 
يجب توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

بسبب عدم وجود فرع بنك يف مكتب الشباك الواحد يف أسيوط، 
تُدفع رسوم التوثيق (0.25% من رأس املال) مبارشًة إىل مكتب توثيق 

االستثامر يف مكتب الشباك الواحد. وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 
يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 
1980، ال تفرض رسوم دمغة. يُشرتط إحضار النسخ األصلية من عقد 

التأسيس والتوكيالت. 
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اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: تسجيل إخطار التأسيس لدى مكتب 
السجل التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 56 جنيهاً مرصياً (رسوم التسجيل التجاري) 
التعليقات: تضطلع جميع الرشكات الخاضعة للقانون 1997/8 

والقانون 1981/1159 باملسئولية القانونية مبجرد تسجيلها يف السجل 
التجاري إال إذا قررت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة خالف 

ذلك ومع استثناء األنشطة املحددة الوارد ذكرها يف القرار. ويجب 
عىل مقدمي الطلبات تسجيل إخطار التأسيس لدى السجل التجاري 
داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 
الحرة يف أسيوط، وكذا سداد الرسوم ذات الصلة. وخالفاً ملا هي عليه 
الحال يف مدينة القاهرة حيث يوجد نظام مركزي للمدفوعات يجعل 
من هذا اإلجراء إجراًء غري رضوري، تشرتط مكاتب الشباك الواحد يف 
أسيوط واإلسامعيلية دفع الرسوم إىل كل جهة عىل حدة، األمر الذي 

ينشئ هذا اإلجراء اإلضايف.

اإلجراء رقم 7: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
أسيوط

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: ميكن استكامل التسجيل لألغراض الرضيبية (مبا يف ذلك 
استخراج البطاقة الرضيبية) لدى مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة بأسيوط 
مبجرد استكامل التأسيس. وتصدر مأمورية رضائب االستثامر يف نفس 

اليوم إيصاالً أو بطاقة مؤقتة تشمل جميع التفاصيل، ويجيز هذا 
اإليصال للرشكة بدء مامرسة األعامل. يرسي هذا املستند املؤقت ملدة 

30 يوماً. ويقدم مأمور الرضائب يف أسيوط طلباً يف نفس يوم استالم 
املستند، إىل مأمورية الرضائب يف القاهرة بغرض الطباعة (وتجرى 

جميع أعامل الطباعة يف نفس املكان يف القاهرة). ومبجرد الطباعة، 
تقوم املأمورية يف القاهرة بإرسال البطاقة الرضيبية إىل أسيوط خالل 

يومني عن طريق الربيد الرسيع. 

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة.

اإلجراء رقم 8: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

سوهاج
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

وخالفاً ملا هي عليه الحال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة، ال يوجد يف نظام الشباك 

الواحد يف أسيوط مكتب ميثل الهيئة القومية للتأمني االجتامعي، 
وبالتايل يجب عىل الرشكات تسجيل موظفيها لدى أحد مكاتب الهيئة 

املنترشة يف جميع أنحاء سوهاج.  

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 
النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وتكون 

الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

الخارجة
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف أسيوط، ودفع الرسوم

الوقت: يوم واحد 
ً التكلفة: 25 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

أسيوط. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. ومبجرد اعتبار االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
تقوم إدارة خدمات االستثامر بإرسال فاكس إىل السجل التجاري 
املركزي يف القاهرة الذي يتأكد أن اسم الرشكة املرغوب فيه غري 

مستخدم ويصدر شهادة عدم التباس وذلك يف غضون ساعات قليلة 
وإرسالها بالفاكس إىل مكتب الشباك الواحد يف أسيوط.

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: خالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة واإلسكندرية، ال 
يوجد فروع مرصفية داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط ولذا يتوجه مقدمو الطلبات 
إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة املرصفية. ترتاوح تكلفة 
فتح حساب مرصيف والحصول عىل شهادة مرصفية بني 500-300 

جنيه مرصي. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من الواجب عىل 

املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول عىل الشهادة 
املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط وسداد رسوم 
التسجيل

الوقت: 3 أيام
التكلفة: 911 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط (أقرب مكتب شباك واحد) 
ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يجب عىل املتقدمني 

الذين يرغبون يف تسجيل رشكتهم أن يقدموا طلباً إىل أقرب مكتب 
شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط. 
يُحتسب الوقت عىل أساس مدة ثالثة أيام شاملًة يومني سفر ذهاباً 
وإياباً إىل أسيوط بالسيارة أو باألوتوبيس (أربع ساعات للذهاب أو 

اإلياب). يراجع موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة تبني تفصيالً 
جميع التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة. وخالفاً ملا هي عليه 

الحال يف القاهرة، ال ميكن للمستثمر سداد رسوم التوثيق ورسوم 
التسجيل التجاري سوياً يف دفعة واحدة وإمنا يجب عليه سداد املبلغ 

املطلوب إىل كل جهة ذات صلة عىل حدة. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 1
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 2
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 3
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس املال بدء النشاط (بحد . 4
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 5
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تكاليف السفر من الخارجة إىل أسيوط (أقرب مدينة بها مكتب 
شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة) عن طريق 

األوتوبيس: 40 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط وسداد 
رسوم التوثيق
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 473 جنيهاً مرصياً (رسوم التوثيق: 0,25% من رأس املال 
بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وبحد أقىص 1000 جنيه مرصي)

التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 
معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات التي 
يجب توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

بسبب عدم وجود فرع بنك يف مكتب الشباك الواحد يف أسيوط، 
تُدفع رسوم التوثيق (0.25% من رأس املال) مبارشًة إىل مكتب توثيق 

االستثامر يف مكتب الشباك الواحد. وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 
يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 
1980، ال تفرض رسوم دمغة. يُشرتط إحضار النسخ األصلية من عقد 

التأسيس والتوكيالت. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: تسجيل إخطار التأسيس لدى مكتب 
السجل التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف أسيوط
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 56 جنيهاً مرصياً (رسوم التسجيل التجاري) 
التعليقات: تضطلع جميع الرشكات الخاضعة للقانون 1997/8 

والقانون 1981/1159 باملسئولية القانونية مبجرد تسجيلها يف السجل 
التجاري إال إذا قررت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة خالف 

ذلك ومع استثناء األنشطة املحددة الوارد ذكرها يف القرار. ويجب 
عىل مقدمي الطلبات تسجيل إخطار التأسيس لدى السجل التجاري 
داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 
الحرة يف أسيوط، وكذا سداد الرسوم ذات الصلة. وخالفاً ملا هي عليه 

الحال يف مدينة القاهرة حيث يوجد نظام مركزي للمدفوعات يجعل 
من هذا اإلجراء إجراًء غري رضوري، تشرتط مكاتب الشباك الواحد يف 
أسيوط واإلسامعيلية دفع الرسوم إىل كل جهة عىل حدة، األمر الذي 

ينشئ هذا اإلجراء اإلضايف.

اإلجراء رقم 7: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
أسيوط

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: ميكن استكامل التسجيل لألغراض الرضيبية (مبا يف ذلك 
استخراج البطاقة الرضيبية) لدى مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة بأسيوط 
مبجرد استكامل التأسيس. وتصدر مأمورية رضائب االستثامر يف نفس 

اليوم إيصاالً أو بطاقة مؤقتة تشمل جميع التفاصيل، ويجيز هذا 
اإليصال للرشكة بدء مامرسة األعامل. يرسي هذا املستند املؤقت ملدة 

30 يوماً. ويقدم مأمور الرضائب يف أسيوط طلباً يف نفس يوم استالم 
املستند، إىل مأمورية الرضائب يف القاهرة بغرض الطباعة (وتجرى 

جميع أعامل الطباعة يف نفس املكان يف القاهرة). ومبجرد الطباعة، 
تقوم املأمورية يف القاهرة بإرسال البطاقة الرضيبية إىل أسيوط خالل 

يومني عن طريق الربيد الرسيع.

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة.

اإلجراء رقم 8: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

الخارجة
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

وخالفاً ملا هي عليه الحال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة، ال يوجد يف نظام الشباك 

الواحد يف أسيوط مكتب ميثل الهيئة القومية للتأمني االجتامعي، 
وبالتايل يجب عىل الرشكات تسجيل موظفيها لدى أحد مكاتب الهيئة 

املنترشة يف جميع أنحاء الخارجة. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 
النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وتكون 

الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

بدء النشاط التجاري

اإلسامعيلية
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية، ودفع الرسوم

الوقت: يوم واحد 
ً التكلفة: 25 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

اإلسامعيلية. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية 
اسم الرشكة املقرتح. ومبجرد اعتبار االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 

تقوم إدارة خدمات االستثامر بإرسال فاكس إىل السجل التجاري 
املركزي يف القاهرة الذي يتأكد أن اسم الرشكة املرغوب فيه غري 

مستخدم ويصدر شهادة عدم التباس وذلك يف غضون ساعات قليلة 
وإرسالها بالفاكس إىل مكتب الشباك الواحد يف اإلسامعيلية.

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: خالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة واإلسكندرية، ال 
يوجد فروع مرصفية داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 
لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية ولذا يتوجه مقدمو الطلبات 

إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة املرصفية. ترتاوح تكلفة 
فتح حساب مرصيف والحصول عىل شهادة مرصفية بني 500-300 

جنيه مرصي. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من الواجب عىل 

املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول عىل الشهادة 
املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية وسداد 
رسوم التسجيل

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 871 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال، ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يراجع 

موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة تبني تفصيالً جميع التكاليف 
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املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة. وخالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة، 
ال ميكن للمستثمر سداد رسوم التوثيق ورسوم التسجيل التجاري 

سوياً يف دفعة واحدة وإمنا يجب عليه سداد املبلغ املطلوب إىل كل 
جهة ذات صلة عىل حدة. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 1
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 2
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 3
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس املال بدء النشاط (بحد . 4
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 5

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية 

وسداد رسوم التوثيق
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 473 جنيهاً مرصياً (رسوم التوثيق: 0,25% من رأس املال 
بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وبحد أقىص 1000 جنيه مرصي)

التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 
معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات التي 
يجب توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

بسبب عدم وجود فرع بنك يف مكتب الشباك الواحد يف اإلسامعيلية، 
تُدفع رسوم التوثيق (0.25% من رأس املال) مبارشًة إىل مكتب توثيق 

االستثامر يف مكتب الشباك الواحد. وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 
يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 
1980، ال تفرض رسوم دمغة. يُشرتط إحضار النسخ األصلية من عقد 

التأسيس والتوكيالت. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 
التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 

جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: تسجيل إخطار التأسيس لدى 
مكتب السجل التجاري يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

اإلسامعيلية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 56 جنيهاً مرصياً (رسوم التسجيل التجاري) 
التعليقات: تضطلع جميع الرشكات الخاضعة للقانون 1997/8 

والقانون 1981/1159 باملسئولية القانونية مبجرد تسجيلها يف السجل 
التجاري إال إذا قررت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة خالف 

ذلك ومع استثناء األنشطة املحددة الوارد ذكرها يف القرار. ويجب 
عىل مقدمي الطلبات تسجيل إخطار التأسيس لدى السجل التجاري 
داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 
الحرة يف اإلسامعيلية، وكذا سداد الرسوم ذات الصلة. وخالفاً ملا هي 
عليه الحال يف مدينة القاهرة حيث يوجد نظام مركزي للمدفوعات 

يجعل من هذا اإلجراء إجراًء غري رضوري، تشرتط مكاتب الشباك 
الواحد يف أسيوط واإلسامعيلية دفع الرسوم إىل كل جهة عىل حدة، 

األمر الذي ينشئ هذا اإلجراء اإلضايف.

اإلجراء رقم 7: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
اإلسامعيلية 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: ميكن استكامل التسجيل لألغراض الرضيبية (مبا يف 
ذلك استخراج البطاقة الرضيبية) لدى مأمورية رضائب االستثامر 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة باإلسامعيلية مبجرد استكامل التأسيس. وتصدر مأمورية 
رضائب االستثامر يف نفس اليوم إيصاالً أو بطاقة مؤقتة تشمل 

جميع التفاصيل، ويجيز هذا اإليصال للرشكة بدء مامرسة األعامل. 
يرسي هذا املستند املؤقت ملدة 30 يوماً. ويقدم مأمور الرضائب يف 
اإلسامعيلية طلباً يف نفس يوم استالم املستند، إىل مأمورية الرضائب 

يف القاهرة بغرض الطباعة (وتجرى جميع أعامل الطباعة يف نفس 
املكان يف القاهرة). ومبجرد الطباعة، تقوم املأمورية يف القاهرة 

بإرسال البطاقة الرضيبية إىل اإلسامعيلية خالل يومني عن طريق 
الربيد الرسيع. 

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة.

اإلجراء رقم 8: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

اإلسامعيلية
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

وخالفاً ملا هي عليه الحال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة، ال يوجد يف نظام الشباك 
الواحد يف اإلسامعيلية مكتب ميثل الهيئة القومية للتأمني االجتامعي، 

وبالتايل يجب عىل الرشكات تسجيل موظفيها لدى أحد مكاتب الهيئة 
املنترشة يف جميع أنحاء املدينة. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 
النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وتكون 

الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة. 

بدء النشاط التجاري

بورسعيد
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية، ودفع الرسوم

الوقت: يوم واحد 
ً التكلفة: 25 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

اإلسامعيلية. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية 
اسم الرشكة املقرتح. ومبجرد اعتبار االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 

تقوم إدارة خدمات االستثامر بإرسال فاكس إىل السجل التجاري 
املركزي يف القاهرة الذي يتأكد أن اسم الرشكة املرغوب فيه غري 

مستخدم ويصدر شهادة عدم التباس وذلك يف غضون ساعات قليلة 
وإرسالها بالفاكس إىل مكتب الشباك الواحد يف اإلسامعيلية.

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 

75 قامئة اإلجراءات: بدء النشاط التجاري

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة



التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 
رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: خالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة واإلسكندرية، ال 
يوجد فروع مرصفية داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 
لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية ولذا يتوجه مقدمو الطلبات 

إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة املرصفية. ترتاوح تكلفة 
فتح حساب مرصيف والحصول عىل شهادة مرصفية بني 500-300 

جنيه مرصي. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من الواجب عىل 

املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول عىل الشهادة 
املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية وسداد 
رسوم التسجيل 

الوقت: يومان
التكلفة: 896 جنيهاً مرصياً (انظر التعليقات)

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد يف اإلسامعيلية (أقرب 

مكتب شباك واحد) ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يجب 
عىل املتقدمني الذين يرغبون يف تسجيل رشكتهم أن يقدموا طلباً إىل 

أقرب مكتب شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة 
يف اإلسامعيلية. يُحتسب الوقت عىل أساس مدة يومني شاملًة يوم 

سفر ذهاباً وإياباً إىل اإلسامعيلية بالسيارة أو باألوتوبيس (من ساعة 
إىل ساعتني للذهاب أو اإلياب). يراجع موظف القسم املستندات 

ويصدر فاتورة تبني تفصيالً جميع التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس 
الرشكة. وخالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة، ال ميكن للمستثمر 

سداد رسوم التوثيق ورسوم التسجيل التجاري سوياً يف دفعة واحدة 
وإمنا يجب عليه سداد املبلغ املطلوب إىل كل جهة ذات صلة عىل 

حدة. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 1
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 2
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 3
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس املال بدء النشاط (بحد . 4
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 5

تكلفة تذكرة أتوبيس (ذهاباً وإياباً) من بورسعيد إىل اإلسامعيلية 
مدرجة أيضاً يف هذا اإلجراء: 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية 

وسداد رسوم التوثيق
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 473 جنيهاً مرصياً (رسوم التوثيق: 0,25% من رأس املال 
بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وبحد أقىص 1000 جنيه مرصي)

التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 
معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات التي 
يجب توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

بسبب عدم وجود فرع بنك يف مكتب الشباك الواحد يف اإلسامعيلية، 
تُدفع رسوم التوثيق (0.25% من رأس املال) مبارشًة إىل مكتب توثيق 

االستثامر يف مكتب الشباك الواحد. وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 
يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 
1980، ال تفرض رسوم دمغة. يُشرتط إحضار النسخ األصلية من عقد 

التأسيس والتوكيالت. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: تسجيل إخطار التأسيس لدى 
مكتب السجل التجاري يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

اإلسامعيلية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 56 جنيهاً مرصياً (رسوم التسجيل التجاري) 
التعليقات: تضطلع جميع الرشكات الخاضعة للقانون 1997/8 

والقانون 1981/1159 باملسئولية القانونية مبجرد تسجيلها يف السجل 
التجاري إال إذا قررت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة خالف 

ذلك ومع استثناء األنشطة املحددة الوارد ذكرها يف القرار. ويجب 
عىل مقدمي الطلبات تسجيل إخطار التأسيس لدى السجل التجاري 
داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 
الحرة يف اإلسامعيلية، وكذا سداد الرسوم ذات الصلة. وخالفاً ملا هي 
عليه الحال يف مدينة القاهرة حيث يوجد نظام مركزي للمدفوعات 

يجعل من هذا اإلجراء إجراًء غري رضوري، تشرتط مكاتب الشباك 
الواحد يف أسيوط واإلسامعيلية دفع الرسوم إىل كل جهة عىل حدة، 

األمر الذي ينشئ هذا اإلجراء اإلضايف.

اإلجراء رقم 7: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
اإلسامعيلية

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: ميكن استكامل التسجيل لألغراض الرضيبية (مبا يف 
ذلك استخراج البطاقة الرضيبية) لدى مأمورية رضائب االستثامر 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة باإلسامعيلية مبجرد استكامل التأسيس. وتصدر مأمورية 
رضائب االستثامر يف نفس اليوم إيصاالً أو بطاقة مؤقتة تشمل 

جميع التفاصيل، ويجيز هذا اإليصال للرشكة بدء مامرسة األعامل. 
يرسي هذا املستند املؤقت ملدة 30 يوماً. ويقدم مأمور الرضائب يف 
اإلسامعيلية طلباً يف نفس يوم استالم املستند، إىل مأمورية الرضائب 

يف القاهرة بغرض الطباعة (وتجرى جميع أعامل الطباعة يف نفس 
املكان يف القاهرة). ومبجرد الطباعة، تقوم املأمورية يف القاهرة 

بإرسال البطاقة الرضيبية إىل اإلسامعيلية خالل يومني عن طريق 
الربيد الرسيع. 

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة.

اإلجراء رقم 8: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

بورسعيد
الوقت: 3 أيام 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

وخالفاً ملا هي عليه الحال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة، ال يوجد يف نظام الشباك 
الواحد يف اإلسامعيلية مكتب ميثل الهيئة القومية للتأمني االجتامعي، 

وبالتايل يجب عىل الرشكات تسجيل موظفيها لدى أحد مكاتب الهيئة 
املنترشة يف جميع أنحاء بورسعيد. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.
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يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 
النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وتكون 

الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة. 

بدء النشاط التجاري

السويس
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية، ودفع الرسوم

الوقت: يوم واحد 
ً التكلفة: 25 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

اإلسامعيلية. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية 
اسم الرشكة املقرتح. ومبجرد اعتبار االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 

تقوم إدارة خدمات االستثامر بإرسال فاكس إىل السجل التجاري 
املركزي يف القاهرة الذي يتأكد أن اسم الرشكة املرغوب فيه غري 

مستخدم ويصدر شهادة عدم التباس وذلك يف غضون ساعات قليلة 
وإرسالها بالفاكس إىل مكتب الشباك الواحد يف اإلسامعيلية.

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: خالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة واإلسكندرية، ال 
يوجد فروع مرصفية داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 
لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية ولذا يتوجه مقدمو الطلبات 

إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة املرصفية. ترتاوح تكلفة 
فتح حساب مرصيف والحصول عىل شهادة مرصفية بني 500-300 

جنيه مرصي. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من الواجب عىل 

املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول عىل الشهادة 
املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية وسداد 
رسوم التسجيل 

الوقت: يومان
التكلفة: 896 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد يف اإلسامعيلية (أقرب 

مكتب شباك واحد) ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يجب 
عىل املتقدمني الذين يرغبون يف تسجيل رشكتهم أن يقدموا طلباً إىل 

أقرب مكتب شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة 
يف اإلسامعيلية. يُحتسب الوقت عىل أساس مدة يومني شاملًة يوم 

سفر ذهاباً وإياباً إىل اإلسامعيلية بالسيارة أو باألوتوبيس (من ساعة 
إىل ساعتني للذهاب أو اإلياب). يراجع موظف القسم املستندات 

ويصدر فاتورة تبني تفصيالً جميع التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس 
الرشكة. وخالفاً ملا هي عليه الحال يف القاهرة، ال ميكن للمستثمر 

سداد رسوم التوثيق ورسوم التسجيل التجاري سوياً يف دفعة واحدة 
وإمنا يجب عليه سداد املبلغ املطلوب إىل كل جهة ذات صلة عىل 

حدة. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 1
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 2
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 3
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس املال بدء النشاط (بحد . 4
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 5

تكلفة تذكرة أتوبيس (ذهاباً وإياباً) من السويس إىل اإلسامعيلية 
مدرجة أيضاً يف هذا اإلجراء: 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية 

وسداد رسوم التوثيق
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 473 جنيهاً مرصياً (رسوم التوثيق: 0,25% من رأس املال 
بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وبحد أقىص 1000 جنيه مرصي)

التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 
معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 

للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات التي 
يجب توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

بسبب عدم وجود فرع بنك يف مكتب الشباك الواحد يف اإلسامعيلية، 
تُدفع رسوم التوثيق (0.25% من رأس املال) مبارشًة إىل مكتب توثيق 

االستثامر يف مكتب الشباك الواحد. وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 
يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 
1980، ال تفرض رسوم دمغة. يُشرتط إحضار النسخ األصلية من عقد 

التأسيس والتوكيالت. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف اإلسامعيلية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: تسجيل إخطار التأسيس لدى 
مكتب السجل التجاري يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

اإلسامعيلية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 56 جنيهاً مرصياً (رسوم التسجيل التجاري) 
التعليقات: تضطلع جميع الرشكات الخاضعة للقانون 1997/8 

والقانون 1981/1159 باملسئولية القانونية مبجرد تسجيلها يف السجل 
التجاري إال إذا قررت الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة خالف 

ذلك ومع استثناء األنشطة املحددة الوارد ذكرها يف القرار. ويجب 
عىل مقدمي الطلبات تسجيل إخطار التأسيس لدى السجل التجاري 
داخل مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 
الحرة يف اإلسامعيلية، وكذا سداد الرسوم ذات الصلة. وخالفاً ملا هي 
عليه الحال يف مدينة القاهرة حيث يوجد نظام مركزي للمدفوعات 

يجعل من هذا اإلجراء إجراًء غري رضوري، تشرتط مكاتب الشباك 
الواحد يف أسيوط واإلسامعيلية دفع الرسوم إىل كل جهة عىل حدة، 

األمر الذي ينشئ هذا اإلجراء اإلضايف.

اإلجراء رقم 7: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
اإلسامعيلية

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: ميكن استكامل التسجيل لألغراض الرضيبية (مبا يف 
ذلك استخراج البطاقة الرضيبية) لدى مأمورية رضائب االستثامر 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة باإلسامعيلية مبجرد استكامل التأسيس. وتصدر مأمورية 
رضائب االستثامر يف نفس اليوم إيصاالً أو بطاقة مؤقتة تشمل 

جميع التفاصيل، ويجيز هذا اإليصال للرشكة بدء مامرسة األعامل. 
يرسي هذا املستند املؤقت ملدة 30 يوماً. ويقدم مأمور الرضائب يف 
اإلسامعيلية طلباً يف نفس يوم استالم املستند، إىل مأمورية الرضائب 

يف القاهرة بغرض الطباعة (وتجرى جميع أعامل الطباعة يف نفس 
املكان يف القاهرة). ومبجرد الطباعة، تقوم املأمورية يف القاهرة 

بإرسال البطاقة الرضيبية إىل اإلسامعيلية خالل يومني عن طريق 
الربيد الرسيع. 

ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة.
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اإلجراء رقم 8: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى الهيئة القومية للتأمني االجتامعي يف 

السويس
الوقت: يومان

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

وخالفاً ملا هي عليه الحال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة، ال يوجد يف نظام الشباك 
الواحد يف اإلسامعيلية مكتب ميثل الهيئة القومية للتأمني االجتامعي، 

وبالتايل يجب عىل الرشكات تسجيل موظفيها لدى أحد مكاتب الهيئة 
املنترشة يف جميع أنحاء السويس. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 
النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وتكون 

الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة. 

بدء النشاط التجاري

الزقازيق
الشكل القانوين املعياري للرشكات: رشكة ذات مسئولية محدودة

الحد األدىن لرأس املال: 0 جنيه مرصي (0 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة عدم التباس 
لحجز اسم للرشكة لدى السجل التجاري يف مكتب 

الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 
واملناطق الحرة يف القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 25 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يجب عىل املستثمرين حجز اسم للرشكة لدى مكتب 
الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 

القاهرة. تقوم إدارة خدمات االستثامر بدايًة بالتأكد من قانونية اسم 
الرشكة املقرتح. وإذا ما اعترب االسم مقبوالً من الناحية القانونية، 
يتوجه صاحب املرشوع إىل الطابق العلوي حيث مكتب السجل 
التجاري يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة لالستثامر 

واملناطق الحرة وذلك لسداد الرسوم املطلوبة والحصول عىل شهادة 
عدم االلتباس ممهورة بالختم الرسمي للدولة (ختم النرس). 

وفقاً للقرار اإلداري الجديد رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة 
تنمية التجارة الداخلية يف 28 يناير 2013، يطبق رسم جديد لهذا 

اإلجراء بقيمة 25 جنيهاً مرصياً. 

اإلجراء رقم 2: الحصول عىل شهادة من بنك معتمد 
وفتح حساب مرصيف 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 400 جنيه مرصي (250 جنيهاً مرصياً للشهادة املرصفية + 

رسوم فتح حساب ترتاوح بني 100-200 جنيه مرصي) 

التعليقات: يقوم فرع بنك اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد 
التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة بإصدار 

الشهادة وتسليمها يف غضون يوم أو يومني. ميكن للمستثمرين التوجه 
إىل فرع البنك هذا أو إىل أي بنك معتمد للحصول عىل الشهادة 

املرصفية وفتح حساب مرصيف. وحسب االتفاق الذي أبرم بني الهيئة 
العامة لالستثامر واملناطق الحرة والبنك املركزي املرصي، مل يعد من 

الواجب عىل املستثمرين تقديم عقد التأسيس إىل البنك للحصول 
عىل الشهادة املرصفية.

اإلجراء رقم 3: تقديم املستندات إىل إدارة الرشكات 
يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة والحصول عىل 
فاتورة 

الوقت: يومان
التكلفة: 1437 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يتعني عىل املستثمر تقديم العقد املعتمد للرشكة مع 
بقية املستندات املطلوبة مبا يف ذلك التوكيالت وشهادة عدم االلتباس 

الصادرة عن السجل التجاري. يقدم املستثمر هذه املستندات إىل 
مكتب االستقبال يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة العامة 

لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة (أقرب مكتب شباك واحد)، 
ويتوىل أحد املحامني مراجعتها عىل الفور. يجب عىل املتقدمني 

الذين يرغبون يف تسجيل رشكتهم أن يقدموا طلباً إىل أقرب مكتب 
شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة. 
يُحتسب الوقت عىل أساس مدة يومني شاملًة يوم سفر ذهاباً وإياباً 

إىل القاهرة بالسيارة أو بالقطار (من ساعتني إىل ثالث ساعات 
للذهاب أو اإلياب). يراجع موظف القسم املستندات ويصدر فاتورة 
تبني تفصيالً جميع التكاليف املذكورة أعاله لتأسيس الرشكة، ويتعني 

سداد املبلغ املقيد بهذه الفاتورة عىل الفور دفعًة واحدة يف فرع بنك 
اإلسكندرية يف مكتب الشباك الواحد. 

يجيز قرار رقم 282 لسنة 2007 للرشكات أن تحدد يف عقد التأسيس 
اسم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم 
قبل التأسيس، األمر الذي يتيح للرشكات سحب أموال نقدية عىل 

الفور من حسابها املفتوح بغرض التأسيس لدى البنك بعد التسجيل 
يف السجل التجاري. 

تسدد جميع الرسوم التالية لتأسيس الرشكة يف هذه املرحلة: 

رسوم التوثيق بالشهر العقاري: 0,25% من رأس مال بدء . 1
النشاط (بحد أدىن 10 جنيهات مرصية وحد أقىص 1000 

جنيه مرصي)

رسوم التأسيس: 0,1% من رأس مال بدء النشاط (بحد أدىن . 2
100 جنيه مرصي وحد أقىص 1000 جنيه مرصي وفقاً للامدة 

”-17د“ من قانون الرشكات)

رسوم النقابة العامة للتجاريني: 125 جنيهاً مرصياً (لرأس مال . 3
بدء النشاط الذي يعادل 500,000 جنيه مرصي أو أقل) أو 
250 جنيهاً مرصياً (لرأس مال بدء النشاط الذي يزيد عن 

500,000 جنيه مرصي)

رسوم النرش: 150 جنيهاً مرصياً (للرشكة ذات املسئولية . 4
املحدودة للنرش بالعربية) أو 300 جنيه مرصي (للرشكة ذات 

املسئولية املحدودة للنرش بالعربية واإلنجليزية)

رسوم غرفة التجارة: 0,2% من رأس مال بدء النشاط (بحد . 5
أدىن 24 جنيهاً مرصياً وحد أقىص 2000 جنيه مرصي)

رسوم التسجيل التجاري: 56 جنيهاً مرصياً . 6

رسوم بدء النشاط: 29 جنيهاً مرصياً. 7

تكلفة تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من الزقازيق إىل القاهرة حوايل 
37.44 جنيهاً مرصياً 

اإلجراء رقم 4: توثيق عقد الرشكة لدى مكتب توثيق 
االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجب تسجيل عقد التأسيس وإيداع مستندات أخرى 

معينة لدى مكتب توثيق االستثامر يف مكتب الشباك الواحد التابع 
للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. تشمل املستندات املطلوب 

توثيقها: 

أصل شهادة عدم التباس اسم الرشكة. 1

أصل الشهادة الصادرة عن أحد البنوك املعتمدة. 2

صورة عن التوكيل الصادر عن املؤسسني لصالح وكيلهم. 3

صورة عن بطاقات الرقم القومي للمؤسسني أو جوازات . 4
سفرهم

موافقة أمنية للرشكاء األجانب (حسب األحوال) . 5

شهادة أصلية تفيد أن مراجع حسابات الرشكة مقيد يف سجل . 6
املحاسبني واملراجعني

الطلب املقدم من الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة. 7

عقد تأسيس الرشكة مختوماً. 8

وفقاً للتعديالت (املنشورة يف 1 يوليو 2006) التي أجريت عىل قانون 
رضيبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ال تفرض رسوم دمغة. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل إخطار بالتأسيس من 
إدارة الرشكات يف مكتب الشباك الواحد التابع للهيئة 

العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف القاهرة
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: بعد تقديم عقد الرشكة، يجب عىل الجهة املختصة 

التصديق عىل عقد التأسيس ومنح مقدم الطلب شهادة تفيد استيفاء 
جميع املستندات املطلوبة. تجيز هذه الشهادة التي يتم إصدارها 
خالل 24 ساعة من تقديم العقد املوثق من الشهر العقاري، تجيز 

تسجيل الرشكة يف السجل التجاري. واعتباراً من تاريخ التسجيل، 
تضطلع الرشكة باملسئولية القانونية وتكتسب الشخصية االعتبارية. 

ويف حالة عدم مامنعة الجهة املختصة، تكون إدارة الرشكات مسئولة 
من ذلك الوقت فصاعداً عن نرش إعالن تأسيس الرشكة يف صحيفة 

االستثامر عىل نفقة الرشكة. 

اإلجراء رقم 6: التسجيل لألغراض الرضيبية لدى 
مأمورية رضائب االستثامر يف مكتب الشباك الواحد 

التابع للهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة يف 
القاهرة

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد التأسيس، ميكن للرشكة استكامل التسجيل الرضيبي 
والحصول عىل البطاقة الرضيبية يف شباك الرضيبة التابع ملكتب 

الشباك الواحد يف الطابق األول. تُرسل البطاقات الرضيبية عن طريق 
مندوب إىل مكان مركزي بالقاهرة (يقع بالقرب من مكتب الشباك 

الواحد) بغرض الطباعة. إذا قدم طلب الحصول عىل البطاقة الرضيبية 
قبل الظهر، يتم طباعة وإصدار البطاقة يف نفس اليوم. وبالنسبة 

للطلبات التي تقدم بعد الظهر، فيتم التعامل معها يف اليوم التايل.
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ومبجرد الحصول عىل البطاقة، ميكن للرشكة اختيار التسجيل ألغراض 
رضيبة املبيعات رشيطة أن تكون قد بدأت اإلنتاج. وال تكون 

الرشكات ملزمة بالتسجيل ألغراض رضيبة املبيعات إال بعد أن تكون 
مبيعاتها قد وصلت إىل 54000 جنيه مرصي لألنشطة الصناعية وإىل 
150000 جنيه مرصي لألنشطة التجارية. تشمل املستندات املطلوبة 

عقد التأسيس، والتوكيالت، وتوثيق التوقيع البنيك (الذي يصدر 
للشخص املناسب عن طريق املدير املخول للتوقيع نيابًة عن الرشكة)، 

والبطاقة الرضيبية، وأصل مستخرج السجل التجاري للرشكة، وأصل 
عقد إيجار مقر الرشكة. 

اإلجراء رقم 7: فتح ملف للرشكة وتسجيل موظفي 
الرشكة لدى مكتب الهيئة القومية للتأمني االجتامعي 

يف الزقازيق 
الوقت: 3 أيام 

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقدم التأمني االجتامعي تعويضات يف حاالت العجز 

والتقاعد والبطالة وإصابات العمل، ويفرض القانون عىل أصحاب 
األعامل االشرتاك يف نظام التأمني االجتامعي وإال تعرضوا لعقوبات. 

يجب عىل صاحب العمل أن يقدم إىل املكتب املختص الطلب 
الذي تصدره الهيئة (منوذج 1 ومنوذج 2) وأن يكون مستوفياً جميع 

البيانات باإلضافًة إىل املستندات اآلتية:

السجل التجاري للرشكة. 1

البطاقة الرضيبية للرشكة. 2

عقد تأسيس الرشكة . 3

سند ملكية أو عقد إيجار مقر الرشكة . 4

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 2 . 5

شهادة التوقيع البنيك لصاحب العمل . 6

شهادة تخرج صاحب العمل . 7

تعبئة صاحب العمل لنموذج رقم 1. 8

صورة بطاقة الرقم القومي للموظف . 9

شهادة تخرج املوظف. 10

(صور) شهادات ميالد املوظفني إذا مل يكن لديهم رقم تأمني . 11
اجتامعي، أو استامرة رقم 6 إلخالء طرف املوظفني من 

وظائفهم السابقة أو إنهائها.

يكون مقر الرشكة بعد ذلك خاضعاً ملعاينة الجهات املختصة، مثل 
الهيئة القومية للتأمني االجتامعي والهيئة العامة لالستثامر واملناطق 

الحرة. تجرى املعاينة عملياً فقط يف حالة التقدم بشكوى ضد الرشكة 
أو يف حالة الشك يف أن الرشكة عبارة عن مؤسسة وهمية ال متارس 

النشاط التجاري حسبام تدعي يف املستندات التي قدمتها. وعادًة ما 
تكون الرشكات املسجلة ألغراض رضيبة املبيعات خاضعة للمعاينة.

استخراج تراخيص البناء

اإلسكندرية
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 200 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 28 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من هيئة الطريان املدين

ً الوقت: 50 يوما
التكلفة: 2153 جنيهاً مرصياً (1900 جنيه مرصي لخريطة اإلحداثيات 

وشهادة تحديد املنسوب + 253 جنيه مرصي ملوافقة هيئة الطريان 
املدين)

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
هيئة الطريان املدين عىل املرشوع قبل التقدم للحصول عىل ترخيص 

البناء. ويجب عىل مقدم الطلب أن يرفق خريطة اإلحداثيات وشهادة 
تحديد املنسوب بطلب الحصول عىل املوافقة.

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل املوافقة من هيئة اآلثار
ً الوقت: 30 يوما

التكلفة: 1000 جنيه مرصي (100 جنيه مرصي رسم الطلب + 900 
جنيه مرصي تكاليف العاملة)

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
هيئة اآلثار عىل املرشوع قبل التقدم للحصول عىل ترخيص البناء.

اإلجراء رقم 6: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من رشكة الكهرباء

ً الوقت: 20 يوما
التكلفة: 500 جنيه مرصي

التعليقات: قبل التقدم بطلب للحصول عىل ترخيص البناء، يجب عىل 
رشكة األعامل اإلنشائية زيارة الفرع املحيل لرشكة الكهرباء للحصول 

عىل موافقتها عىل املرشوع. تشتمل املستندات املرفقة بالطلب 
عىل: شهادة صالحية املوقع، وجميع الرسومات الهندسية، وصورة 
من بطاقة الرقم القومي للاملك، وصورة من بطاقة الرقم القومي 
للمهندس، وصورة من تفويض املهندس، وصورة من عقد ملكية 
األرض. تقوم رشكة الكهرباء مبعاينة املوقع للتأكد من أن الشبكة 

الكهربائية داخل املستودع تتسق مع شبكة الكهرباء.

اإلجراء رقم 7: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من إدارة التحسينات

الوقت: 10 أيام 
التكلفة: 9290 جنيهاً مرصياً (10 جنيهات مرصية عن كل مرت مربع 

من األرض)

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
إدارة التحسينات عىل املرشوع قبل التقدم للحصول عىل ترخيص 

البناء.

اإلجراء رقم 8*: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من اإلدارة الزراعية

الوقت: 3 أيام
ً التكلفة: 750 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يتعني عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
اإلدارة الزراعية فيام يتعلق بوجود النمل األبيض. تدفع رشكة األعامل 

اإلنشائية رسامً لإلدارة الزراعية، والتي تقوم بدورها بعد ذلك برش 
قطعة األرض مببيد حرشي للنمل األبيض. مبجرد أن يتم رش قطعة 

األرض باملبيد، تُصدر اإلدارة الزراعية إيصاالً ترفقه رشكة األعامل 
اإلنشائية بطلب للحصول عىل ترخيص البناء من الحي.

اإلجراء رقم 9: التقدم للمركز الذيك لخدمة 
املرشوعات بطلب للحصول عىل ترخيص البناء 

والحصول عليه
ً الوقت: 45 يوما

التكلفة: 6260 جنيهاً مرصياً [رسم التأمني: 0.2% من تكلفة البناء 
(1300 مرت مربع* 600 جنيه مرصي * 0.2% = 1560 جنيهاً مرصياً) 

+ 1060 جنيهاً مرصياً رسوم إصدار الرتخيص + 1000 جنيه مرصي 
عمولة املركز الذيك + الطوابع الهندسية لصالح نقابة املهندسني: %0.3 

من تكلفة اإلنشاء (1300 مرت مربع * 600 جنيه مرصي * %0.3 = 
2340 جنيهاً مرصياً) + 300 جنيه مرصي طوابع من اإلدارة الهندسية 

بالحي].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

(باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة): 

أصل عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس.. 3

شهادة صالحية املوقع.. 4

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 5

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 6
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 7
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 10*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 312 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة
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اإلجراء رقم 11: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء، - حسب األحوال و(2) شهادة 

اإلرشاف عىل التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 12: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 13: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 14: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق

الوقت: 15 يوماً 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد االنتهاء من أعامل البناء، يقوم املهندس املرشف 
التابع لرشكة األعامل اإلنشائية بزيارة إدارة الدفاع املدين ومكافحة 

الحريق إلبالغها بأن املبنى جاهز للمعاينة. بعد املعاينة، ترسل إدارة 
الدفاع املدين ومكافحة الحريق خطاب موافقة إىل رشكة األعامل 

اإلنشائية. يجب إرفاق هذا الخطاب بشهادة صالحية األعامل، والتي 
تقدم فيام بعد إىل الحي للحصول عىل خطابات لتوصيل املرافق. 

تجرى عملية املعاينة مجاناً.

اإلجراء رقم 15: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 15 يوماً 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 16: الحصول عىل خطابات من الحي 
بشأن توصيالت املرافق

الوقت: يومان
ً التكلفة: 350 جنيهاً مرصيا

التعليقات: تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل خطابات من الحي 
تسمح بتوصيل املرافق للمستودع، وتقدم تلك الخطابات إىل رشكات 

املرافق.

اإلجراء رقم 17: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي

التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 
اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 

باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 
التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 18*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 15000 جنيه مرصي 

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلبني إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، أحدهام لوصلة مياه الرشب واآلخر لوصلة الرصف 

الصحي. ميكن تقديم الطلبني يف وقت واحد. تقدر الرسوم بعد إجراء 
عمليتي معاينة (عملية لكل وصلة). ومبجرد سداد الرسوم، ميكن 

توصيل املياه وشبكة الرصف الصحي للمستودع.

اإلجراء رقم 19*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 15 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.

استخراج تراخيص البناء

أسيوط
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 74 جنيهاً مرصيا

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون التكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 28 يوما
التكلفة: دون التكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.

مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 
شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: التقدم للحي بطلب للحصول عىل 
ترخيص البناء والحصول عليه

ً الوقت: 60 يوما
التكلفة: 5030 جنيهاً مرصياً [1000 جنيه مرصي رسوم إصدار 

الرتخيص + رسم التأمني: 0.2% من تكلفة البناء (1300 مرت مربع* 
300 جنيه مرصي * 0.2% = 780 جنيهاً مرصياً) + التأمني عىل إزالة 
ما ينتج عن الحفر ومخلفات البناء: 5 جنيهات مرصية * املرت املربع 

لحدود املبني (بواقع 650 مرت مربع * 5 جنيهات مرصية = 3250 
جنيهاً مرصياً)].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية:

صورة من عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

   تفويض املهندس لتمثيل املالك. . 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس.. 4

شهادة الضامن املوحدة معتمدة من املهندس.. 5

شهادة صالحية املوقع.. 6

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 7
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 8
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. 

كل الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد 
ومعتمدة من نقابة املهندسني.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 5*: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 1910 جنيهاً مرصيا

التعليقات: بعد حصول رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص البناء، 
يجب عىل الرشكة الحصول عىل أختام موافقة نقابة املهندسني عىل 

املستندات التالية:

شهادة إرشاف املهندس املرشف.. 1

الرسومات الهندسية.

شهادة الضامن القيايس.

اإلجراء رقم 6: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
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التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء، حسب األحوال؛ و(2) شهادة 

اإلرشاف عىل التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 7: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 8: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 9: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 10: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق

ً الوقت: 21 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد االنتهاء من أعامل البناء، يقوم املهندس املرشف 
التابع لرشكة األعامل اإلنشائية بزيارة إدارة الدفاع املدين ومكافحة 

الحريق إلبالغها بأن املبنى جاهز للمعاينة. بعد املعاينة، ترسل إدارة 
الدفاع املدين ومكافحة الحريق خطاب موافقة إىل رشكة األعامل 

اإلنشائية. يجب إرفاق هذا الخطاب بشهادة صالحية األعامل، والتي 
تقدم فيام بعد إىل الحي للحصول عىل خطابات لتوصيل املرافق. 

تجرى عملية املعاينة مجاناً.

اإلجراء رقم 11: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

ً الوقت: 27 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 12: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 13: الحصول عىل وصلة مياه الرشب
ً الوقت: 35 يوما

التكلفة: 1532 جنيهاً مرصياً (32 جنيهاً مرصياً رسم الطلب + 1500 
جنيهاً مرصياً تكلفة املواسري)

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلباً إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، مرفقاً به موافقة الحي عىل إدخال املياه للمبنى 

وصورة من ترخيص البناء. ومبجرد تقديم طلب الحصول عىل وصلة 
مياه الرشب، تتم املعاينة. وتقدر الرسوم بعد إجراء املعاينة. ومبجرد 

سداد الرسوم، ميكن ربط املستودع بشبكة مياه الرشب.

اإلجراء رقم 14: الحصول عىل وصلة الرصف الصحي
الوقت: 7 أيام

التكلفة: 2900 جنيهاً مرصياً [900 جنيهاً مرصياً رسم الطلب 
واملصاريف اإلدارية + تكلفة املواسري والعاملة: 150 جنيهاً مرصياً 

لكل مرت يف الوصالت (150 جنيهاً مرصياً * 10 أمتار = 1500 جنيهاً 
مرصياً) + 500 جنيهاً مرصياً رسوم الفحص واملعاينة]

التعليقات: بعد الحصول عىل وصالت مياه الرشب، تقدم رشكة 
األعامل اإلنشائية طلباً للحصول عىل وصلة الرصف الصحي. وتقدر 

الرسوم بعد إجراء املعاينة. ومبجرد سداد الرسوم، ميكن ربط املستودع 
بشبكة الرصف الصحي.

اإلجراء رقم 15*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 15 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة الرقم القومي للاملك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

استخراج تراخيص البناء

أسوان
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 50 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون التكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 19 يوما
التكلفة: دون التكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من هيئة الطريان املدين

ً الوقت: 50 يوما
التكلفة: 1403 جنيهات مرصية (650 جنيه مرصي لخريطة 

اإلحداثيات + 253 جنيه مرصي ملوافقة هيئة الطريان املدين+ 500 
جنيه مرصي الستئجار ميرس)

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
هيئة الطريان املدين عىل املرشوع قبل التقدم للحصول عىل ترخيص 

البناء. ويجب عىل مقدم الطلب أن يرفق خريطة اإلحداثيات وشهادة 
تحديد املنسوب بطلب الحصول عىل املوافقة.

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من إدارة الدفاع املدين ومكافحة الحرائق

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 1000 جنيه مرصي (100 جنيه مرصي رسم الطلب + 900 

جنيه مرصي تكاليف العاملة)

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
إدارة الدفاع املدين ومكافحة الحرائق عىل املرشوع قبل التقدم 

للحصول عىل ترخيص البناء. هذا اإلجراء مطلوب بالنسبة لجميع 
املباين غري السكنية. يجب عىل إدارة الدفاع املدين ومكافحة الحرائق 

التأكد من أن املرشوع يلتزم باملتطلبات القانونية بشأن السالمة 
من الحرائق. تفحص إدارة الدفاع املدين ومكافحة الحرائق الرسوم 
األولية وتعاين قطعة األرض قبل املوافقة عىل املرشوع. يجب عىل 

رشكة األعامل اإلنشائية إرفاق هذه املوافقة بطلب الحصول عىل 
ترخيص البناء.

اإلجراء رقم 6: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من رشكة الكهرباء

الوقت: 10 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: قبل التقدم بطلب للحصول عىل ترخيص البناء، يجب عىل 
رشكة األعامل اإلنشائية زيارة الفرع املحيل لرشكة الكهرباء للحصول 

عىل موافقتها عىل املرشوع. تشتمل املستندات املرفقة بالطلب 
عىل: شهادة صالحية املوقع، وجميع الرسومات الهندسية، وصورة 
من بطاقة الرقم القومي للاملك، وصورة من بطاقة الرقم القومي 
للمهندس، وصورة من تفويض املهندس، وصورة من عقد ملكية 
األرض. تقوم رشكة الكهرباء مبعاينة املوقع للتأكد من أن الشبكة 

الكهربائية داخل املستودع تتسق مع شبكة الكهرباء.

اإلجراء رقم 7: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من اإلدارة الزراعية

الوقت: 3 أيام
التكلفة: 4550 جنيه مرصي (5.5 جنيه مرصي عن كل مرت مربع من 

حدود املوقع)

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة
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التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
اإلدارة الزراعية. املوافقة تتعلق بالنمل األبيض. تُحرض رشكة األعامل 

اإلنشائية إىل اإلدارة الزراعية خطاباً من الحي يوضح بإيجاز خصائص 
املرشوع. بعد تقديم هذا الخطاب، تدفع رشكة األعامل اإلنشائية 

الرسوم وتستلم اإليصال. هذه الرسوم مقابل رش املبنى مببيد 
الحرشات. تتم عملية الرش بعد بناء املستودع.

اإلجراء رقم 8: التقدم للمركز الذيك لخدمة 
املرشوعات بطلب للحصول عىل ترخيص البناء 

والحصول عليه
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 5540 جنيهاً مرصياً [رسم التأمني: 0.2% من تكلفة اإلنشاء 
(1300 مرت مربع* 400 جنيه مرصي * 0.2% = 1040 جنيهاً مرصياً) 

+ رسم واجهة: 100 جنيه مرصي + رسوم إصدار الرتخيص: 500 جنيه 
مرصي + رسم موافقة: 1% من تكلفة اإلنشاء (1300 مرت مربع * 

300 جنيه مرصي * 1.0% = 3900 جنيه مرصي)].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

(باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة): 

صورة من عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

تفويض املهندس لتمثيل املالك. . 3

منوذج قيمة البناء، مصدق عليه من املهندس. . 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 6
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص 

للبناء عليها، وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) 
الجزء املطلوب الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة 

لقطعة األرض وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 7
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. 

كل الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد 
ومصدق عليها من نقابة املهندسني. 

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 9*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 02 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 10: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء، حسب األحوال و(2) شهادة 

اإلرشاف عىل التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 11: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 12: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 13: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 14: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق

الوقت: 7 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد االنتهاء من أعامل البناء، يقوم املهندس املرشف 
التابع لرشكة األعامل اإلنشائية بزيارة إدارة الدفاع املدين ومكافحة 

الحريق إلبالغها بأن املبنى جاهز للمعاينة. بعد املعاينة، ترسل إدارة 
الدفاع املدين ومكافحة الحريق خطاب موافقة إىل رشكة األعامل 

اإلنشائية. يجب إرفاق هذا الخطاب بشهادة صالحية األعامل، والتي 
تقدم فيام بعد إىل الحي للحصول عىل خطابات لتوصيل املرافق. 

تجرى عملية املعاينة مجاناً.

اإلجراء رقم 15: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 7أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 16: الحصول عىل خطابات من الحي 
بشأن توصيالت املرافق

الوقت: 4 أيام
ً التكلفة: 180 جنيهاً مرصيا

التعليقات: تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل خطابات من الحي 
تسمح بتوصيل املرافق للمستودع، وتقدم تلك الخطابات إىل رشكات 

املرافق.

اإلجراء رقم 17: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 18*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 15000 جنيه مرصي 

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلبني إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، أحدهام لوصلة مياه الرشب واآلخر لوصلة الرصف 

الصحي. ميكن تقديم الطلبني يف وقت واحد. تقدر الرسوم بعد إجراء 
عمليتي معاينة (عملية لكل وصلة). ومبجرد سداد الرسوم، ميكن 

توصيل املياه وشبكة الرصف الصحي للمستودع.

اإلجراء رقم 19*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 20 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

استخراج تراخيص البناء

القاهرة
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 200 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.
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اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 15 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

ً الوقت: 15 يوما
ً التكلفة: 312 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 5*: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من رشكة الكهرباء

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: قبل التقدم بطلب للحصول عىل ترخيص البناء، يجب عىل 
رشكة األعامل اإلنشائية زيارة الفرع املحيل لرشكة الكهرباء للحصول 

عىل موافقة عىل املرشوع. تشتمل املستندات املرفقة بالطلب 
عىل: شهادة صالحية املوقع، وجميع الرسومات الهندسية، وصورة 
من بطاقة الرقم القومي للاملك، وصورة من بطاقة الرقم القومي 
للمهندس، وصورة من تفويض املهندس، وصورة من عقد ملكية 
األرض. تقوم رشكة الكهرباء مبعاينة املوقع للتأكد من أن الشبكة 

الكهربائية داخل املستودع تتسق مع شبكة الكهرباء.

اإلجراء رقم 6*: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق عىل املرشوع

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: قبل التقدم بطلب للحصول عىل ترخيص البناء، يجب 
عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع املدين 

ومكافحة الحريق عىل املرشوع. تقوم إدارة الدفاع املدين ومكافحة 
الحريق مبعاينة املرشوع للتأكد من وفائه باملتطلبات القانونية 

بشأن السالمة من الحرائق. يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية إرفاق 
املوافقة بطلب الحصول عىل ترخيص البناء.

اإلجراء رقم 7: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 30 يوما
ً التكلفة: 256 جنيهاً مرصيا

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة:

 أصل عقد ملكية األرض.. 1

 صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

صورة من تفويض املهندس لتمثيل املالك.. 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس. . 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 6

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 7
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 8
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 8: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء و(2) شهادة اإلرشاف عىل 

التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 9: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 10: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 11: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 12: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الرابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 13: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الخامسة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 14: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة السادسة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 15: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة السابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 16: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق

الوقت: 15 يوماً 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: بعد إمتام أعامل اإلنشاء، تقوم إدارة الدفاع املدين 
ومكافحة الحريق مبعاينة املبنى للتأكد من التزامه بنظم السالمة 

من الحرائق.

اإلجراء رقم 17: اعتامد شهادة صالحية األعامل من 
نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 300 جنيه مرصي

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل نقابة املهندسني 
شهادة صالحية األعامل التي تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً 

للقوانني واللوائح ذات الصلة. يجب اعتامد شهادة صالحية األعامل 
من نقابة املهندسني يف هذه املدينة قبل تقدميها إىل الحي.

اإلجراء رقم 18: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

ً الوقت: 15 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم شهادة صالحية األعامل 
إىل اإلدارة الهندسية بالحي. تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء معاينة 
نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف ترخيص 

البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل املرافق.

اإلجراء رقم 19: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 20*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 60 يوما
التكلفة: 15000 جنيه مرصي

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة
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التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلبني إىل هيئة مياه القاهرة 
الكربى، أحدهام لوصلة مياه الرشب واآلخر لوصلة الرصف الصحي. 

ميكن تقديم الطلبني يف وقت واحد. تقدر الرسوم بعد إجراء عمليتي 
معاينة (عملية لكل وصلة). ومبجرد سداد الرسوم، ميكن توصيل املياه 

وشبكة الرصف الصحي للمستودع.

اإلجراء رقم 21*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 18 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

استخراج تراخيص البناء

دمياط
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 75 جنيهاً مرصيا

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

الوقت: 5 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 30 يوما

التكلفة: 3735 جنيهاً مرصياً [رسوم التأمني: 0.2% من تكلفة اإلنشاء 
(1300 مرت مربع * 300 جنيه مرصي * 0.2% = 780 جنيهاً مرصياً) 

+ 1200 جنيه مرصي رسوم إصدار الرتخيص + الطوابع الهندسية من 
نقابة املهندسني: 0.45% من تكلفة اإلنشاء (1300 مرت مربع * 300 

جنيه مرصي * 0.45% = 1755 جنيهاً مرصياً)].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية:

أصل عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

 صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

صورة من تفويض املهندس لتمثيل املالك.. 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس. . 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 6
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 7
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل الرسومات 

يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 5: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 257 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 6: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء و(2) شهادة اإلرشاف عىل 

التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 7: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 8: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 

وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 9: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 10: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الرابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 11: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الخامسة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 12: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة السادسة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 13: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة السابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 14: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق

الوقت: 7 أيام 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد االنتهاء من أعامل البناء، يقوم املهندس املرشف 
التابع لرشكة األعامل اإلنشائية بزيارة إدارة الدفاع املدين ومكافحة 

الحريق إلبالغها بأن املبنى جاهز للمعاينة. بعد املعاينة، ترسل إدارة 
الدفاع املدين ومكافحة الحريق خطاب موافقة إىل رشكة األعامل 

اإلنشائية. يجب إرفاق هذا الخطاب بشهادة صالحية األعامل، والتي 
تقدم فيام بعد إىل الحي للحصول عىل خطابات لتوصيل املرافق. 

تجرى عملية املعاينة مجاناً.

اإلجراء رقم 15: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 11 يوماً 
التكلفة: دون تكلفة
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التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 16: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 17*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 45 يوما
التكلفة: 9200 جنيه مرصي (5600 جنيه مرصي لوصلة املياه + 

3600 جنيه مرصي لوصلة الرصف)

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلباً إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، مرفقاً به موافقة الحي عىل إدخال املرافق للمبنى 

وصورة من ترخيص البناء. ميكن لرشكة األعامل اإلنشائية تقديم 
طلبني (لنفس املكتب) يف وقت واحد للحصول عىل وصلتي املياه 

والرصف الصحي. يقوم مسئولو رشكة مياه الرشب والرصف الصحي 
بعد ذلك مبعاينة املوقع وتقدير تكلفة التوصيل. بعد سداد رشكة 

األعامل اإلنشائية تكلفة التوصيل لرشكة مياه الرشب والرصف 
الصحي، يتم توصيل شبكتي املياه والرصف الصحي للمستودع.

اإلجراء رقم 18*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 15 يوما
التكلفة: 50 جنيهاً مرصياً (5 جنيه مرصي رسوم طلب + 45 جنيهاً 

مرصياً رسوم توصيل)

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

 سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطالب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

استخراج تراخيص البناء

الفيوم
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 53 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 13 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من اإلدارة الزراعية

الوقت: 7 أيام
التكلفة: 7432 جنيهاً مرصياً (8 جنيهات عن كل مرت مربع من قطعة 

األرض)

التعليقات: يتعني عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
اإلدارة الزراعية فيام يتعلق بوجود النمل األبيض. تدفع رشكة األعامل 

اإلنشائية رسامً لإلدارة الزراعية، والتي تقوم بدورها بعد ذلك برش 
قطعة األرض مببيد حرشي للنمل األبيض. مبجرد أن يتم رش قطعة 

األرض باملبيد، تُصدر اإلدارة الزراعية إيصاالً ترفقه رشكة األعامل 
اإلنشائية بطلب الحصول عىل ترخيص البناء من الحي.

اإلجراء رقم 5*: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من إدارة تكنولوجيا املعلومات

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 6039 جنيهاً مرصياً (6.5 جنيه مرصي عن كل مرت مربع من 

قطعة األرض)

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
إدارة تكنولوجيا املعلومات. تحدد املوافقة املوضع الدقيق لكل شبكة 

من شبكات املرافق فيام يتعلق بقطعة األرض.

اإلجراء رقم 6*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 250 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 7: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 7 جنيهات مرصي (كرسم للطلب)

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

(باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة): 

صورة من عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

تفويض املهندس لتمثيل املالك («توكيل»).. 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس.. 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 6

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 7
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

نسخة من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 8
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد. 

نسخة من شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ مختومة من نقابة . 9
املهندسني.

اإلجراء رقم 8: قيام اإلدارة الهندسية بالحي باملعاينة
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار ترخيص البناء، يقوم أحد املهندسني يف 

اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء للتأكد من خلوه من أي 
مخالفات.

اإلجراء رقم 9: الحصول عىل خاب من الحي بشأن 
موافقة إدارة التحسينات

ً الوقت: 15 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يصدر الحي خطاباً يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية 
تقدميه إىل إدارة التحسينات من أجل الحصول عىل املوافقة عىل 

املرشوع. 

تفيد رشكة األعامل اإلنشائية بعدم وجود أي مديونية مالية عىل 
قطعة األرض، أو تدفع الرسوم املستحقة يف حالة وجود مديونية. 
ومن ثم تستلم رشكة األعامل اإلنشائية موافقة إدارة التحسينات 

وتعيدها إىل الحي.

اإلجراء رقم 10*: الحصول عىل خطاب من الحي 
بشأن موافقة رشكة الكهرباء

الوقت: 7 أيام
التكلفة: 55 جنيه مرصي

التعليقات: يصدر الحي خطاباً يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية 
تقدميه إىل رشكة الكهرباء من أجل الحصول عىل املوافقة عىل 

املرشوع. بعد استالم املوافقة، تعيدها رشكة األعامل اإلنشائية إىل 
الحي.

اإلجراء رقم 11: الحصول عىل ترخيص البناء من 
الحي

ً الوقت: 45 يوما
التكلفة: 4415 جنيهاً مرصياً [رسم التأمني: 0.2% من تكلفة اإلنشاء 
(1300 مرت مربع* 300 جنيه مرصي * 0.2% = 780 جنيهاً مرصياً) 

+ التأمني عىل العاملة: 0.6% من تكلفة اإلنشاء (1300 مرت مربع 
* 300 جنيه مرصي * 0.6% = 2340 جنيهاً مرصياً) + 100 جنيه 

مرصي مرصوفات إدارية + 25 جنيه مرصي طوابع حكومية + طوابع 
هندسية من لصالح نقابة املهندسني: 0.3% من تكلفة اإلنشاء (1300 

مرت مربع * 300 جنيه مرصي * 0.3% = 1170 جنيهاً مرصياً)].

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة
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التعليقات: ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار 
ترخيص البناء، إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن 

الطلب املقدم غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف 
ترخيص البناء للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من 

تطابقها مع شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 12: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء، حسب األحوال و(2) شهادة 

اإلرشاف عىل التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 13: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 14: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 15: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 16: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الرابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 17: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الخامسة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 18: اعتامد شهادة صالحية األعامل من 
نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 305 جنيهات مرصية

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل نقابة املهندسني 
شهادة صالحية األعامل التي تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً 

للقوانني واللوائح ذات الصلة. يجب اعتامد شهادة صالحية األعامل 
من نقابة املهندسني يف هذه املدينة قبل تقدميها إىل الحي.

اإلجراء رقم 19: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 5 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة. تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء معاينة نهائية العتامد 
مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف ترخيص البناء. وبعد 

املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل املرافق.

اإلجراء رقم 20: الحصول عىل خطابات من الحي 
بشأن توصيالت املرافق

الوقت: 7 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل خطابات من الحي 
تسمح بتوصيل املرافق للمستودع، وتقدم تلك الخطابات إىل رشكات 

املرافق.

اإلجراء رقم 21: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 22*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 21 يوما
التكلفة: 7800 جنيه مرصي ]6800 جنيه مرصي لوصلة املياه (1000 

جنيه مرصي عن عداد املياه + 600 جنيه مرصي + 4 جنيهات مرصية 
* 1300 مرت مربع كرسم التوصيل) + 1000 جنيه مرصي لوصلة 

الرصف الصحي[

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلبني إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، أحدهام لوصلة مياه الرشب واآلخر لوصلة الرصف 

الصحي. ميكن تقديم الطلبني يف وقت واحد. تقدر الرسوم بعد إجراء 
عمليتي معاينة (عملية لكل وصلة). ومبجرد سداد الرسوم، ميكن 

توصيل املياه وشبكة الرصف الصحي للمستودع.

اإلجراء رقم 23*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

الوقت: 7 أيام
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: توصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

استخراج تراخيص البناء

الجيزة
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 200 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 15 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 312 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 5: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 256 جنيهاً مرصياً [رسم التأمني: 0.2% من تكلفة البناء 

(1300 مرت مربع* 600 جنيه مرصي * 0.2% = 1560 جنيهاً مرصياً) 
+ 1000 جنيه مرصي رسوم البناء].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية:

أصل عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

 تفويض املهندس لتمثيل املالك. . 3
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منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس.. 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 6

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 7
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 8
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 6: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء، حسب األحوال؛ و(2) شهادة 

اإلرشاف عىل التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 7: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 8: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 9: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 10: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الرابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 11: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الخامسة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 12: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة السادسة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 13: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة السابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 14: قيام إدارة الدفاع املدين ومكافحة 
الحريق بإجراء املعاينة للموقع

الوقت: 15 يوماً 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: بعد إمتام أعامل اإلنشاء، تقوم إدارة الدفاع املدين 
ومكافحة الحريق مبعاينة املبنى للتأكد من التزامه بنظم السالمة 

من الحريق.

اإلجراء رقم 15: اعتامد شهادة صالحية األعامل من 
نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 300 جنيه مرصي

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل نقابة املهندسني 
شهادة صالحية األعامل التي تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً 

للقوانني واللوائح ذات الصلة. يجب اعتامد شهادة صالحية األعامل 
من نقابة املهندسني يف هذه املدينة قبل تقدميها إىل الحي.

اإلجراء رقم 16: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

ً الوقت: 15 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم شهادة صالحية األعامل 
إىل اإلدارة الهندسية بالحي. تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء معاينة 
نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف ترخيص 

البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل املرافق.

اإلجراء رقم 17: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 18*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 15000 جنيه مرصي (8000 جنيه مرصي لوصلة املياه + 
7000 جنيه مرصي لوصلة الرصف)

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلبني إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، أحدهام لوصلة مياه الرشب واآلخر لوصلة الرصف 

الصحي. ميكن تقديم الطلبني يف وقت واحد. تقدر الرسوم بعد إجراء 
عمليتي معاينة (عملية لكل وصلة). ومبجرد سداد الرسوم، ميكن 

توصيل املياه وشبكة الرصف الصحي للمستودع.

اإلجراء رقم 19*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 10 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

استخراج تراخيص البناء

اإلسامعيلية
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 200 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: : قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 

املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 
للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 

غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 
مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

الوقت: 8 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة
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اإلجراء رقم 4: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 250 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 5: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 21 يوما
التكلفة: 2240 جنيهاً مرصياً [رسم التأمني: 0.2% من تكلفة البناء 

(1300 مرت مربع* 300 جنيه مرصي * 0.2% = 780 جنيهاً مرصياً) 
+ 1400 جنيه مرصي رسوم إصدار الرتخيص + 60 جنيهاً مرصياً 

رضائب].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية:

صورة من عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

تفويض املهندس لتمثيل املالك. . 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس.. 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 6

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 7
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 8
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

نسخة من شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ مختومة من نقابة . 9
املهندسني.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 6: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء، حسب األحوال؛ و(2) شهادة 

اإلرشاف عىل التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 7: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 8: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 9: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 10: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الرابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 11: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الخامسة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 12: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة السادسة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 13: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة السابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 14: قيام إدارة الدفاع املدين ومكافحة 
الحريق بإجراء املعاينة للموقع

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: بعد إمتام أعامل اإلنشاء، تقوم إدارة الدفاع املدين 
ومكافحة الحريق مبعاينة املبنى للتأكد من التزامه بنظم السالمة 

من الحريق.

اإلجراء رقم 15: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 4 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 16: الحصول عىل خطابات من الحي 
بشأن توصيالت املرافق

الوقت: 4 أيام
التكلفة: 11 جنيهاً مرصياً (2.75 جنيهاً مرصياً لكل طابع حكومي. 

ويُطلب أربعة طوابع)

التعليقات: تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل خطابات من الحي 
تسمح بتوصيل املرافق للمستودع، وتقدم تلك الخطابات إىل رشكات 

املرافق.

اإلجراء رقم 17: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 18*: الحصول عىل وصلة الرصف الصحي
ً الوقت: 25 يوما

التكلفة: 3500 جنيه مرصي 
التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلباً إلدارة الرصف الصحي 

بالحي، مرفقاً به موافقة الحي عىل إدخال املرافق للمبنى وصورة من 
ترخيص البناء. ومبجرد تقديم الطلب تتم املعاينة. وتقدر الرسوم بعد 

إجراء املعاينة. ومبجرد سداد الرسوم، ميكن ربط املستودع بشبكة 
الرصف الصحي.

اإلجراء رقم 19*: الحصول عىل وصلة مياه الرشب
الوقت: 6 أيام

التكلفة: 3000 جنيه مرصي 
التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلباً لهيئة قناة السويس 

للحصول عىل وصلة مياه الرشب. وتقدر الرسوم بعد إجراء املعاينة. 
ومبجرد سداد الرسوم، ميكن ربط املستودع بشبكة مياه الرشب.

اإلجراء رقم 20*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 15 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4
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استخراج تراخيص البناء

الخارجة
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 182 جنيهاً مرصيا

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

الوقت: 5 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من هيئة الطريان املدين

ً الوقت: 50 يوما
التكلفة: 1353 جنيهاً مرصياً (600 جنيه مرصي لخريطة اإلحداثيات 
+ 253 جنيه مرصي ملوافقة هيئة الطريان املدين + 500 جنيه مرصي 

الستئجار ميرس) 

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
هيئة الطريان املدين عىل املرشوع قبل التقدم للحصول عىل ترخيص 

البناء. يجب الحصول عىل املوافقة يف القاهرة. تستأجر رشكة األعامل 
اإلنشائية ميرساً من القطاع الخاص الستكامل هذا اإلجراء وللذهاب 

إىل القاهرة نيابًة عنها.

اإلجراء رقم 5*: الحصول عىل أختام عىل الرسومات 
املعامرية من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 315 جنيهاً مرصياً (105 جنيه مرصي لكل ختم. يجب 

الحصول عىل ثالثة أختام).

التعليقات: تقوم نقابة املهندسني بختم (أي اعتامد) مخططات 
التأسيس، واملخططات الهيكلية، ومخططات األسقف وذلك قبل 

تقدميها إىل الحي مرفقًة بطلب الحصول عىل رخصة البناء.

اإلجراء رقم 6: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 25 يوما
التكلفة: 1278 جنيهاً مرصياً [60 جنيهاً مرصياً رسم دمغة + رسوم 

إصدار الرتخيص: 0,26 لكل مرت مربع (0.26 * 1300 مرت مربع = 338 
جنيهاً مرصياً) + رسوم تأمني: 0,2% من قيمة املبنى (1300 مرت مربع 
* 300 * 0,2% = 780 جنيهاً مرصياً) + رسم تنمية: 50 جنيهاً مرصياً 

عن كل طابق (50 جنيهاً مرصياً * طابقني = 100 جنيه مرصي)].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة:

صورة من عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

 صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص) وملالك قطعة األرض.

تفويض املهندس لتمثيل املالك.. 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس. . 4

شهادة الضامن املوحدة معتمدة من املهندس.. 5

شهادة صالحية املوقع.. 6

 إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 7

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 8
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 9
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل الرسومات 

يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 7*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 250 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 8: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء و(2) شهادة اإلرشاف عىل 

التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 9: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 10: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 11: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 12: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الرابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 13: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق

الوقت: 7 أيام 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد االنتهاء من أعامل البناء، يقوم املهندس املرشف 
التابع لرشكة األعامل اإلنشائية بزيارة إدارة الدفاع املدين ومكافحة 

الحريق إلبالغها بأن املبنى جاهز للمعاينة. بعد املعاينة، ترسل إدارة 
الدفاع املدين ومكافحة الحريق خطاب موافقة إىل رشكة األعامل 

اإلنشائية. يجب إرفاق هذا الخطاب بشهادة صالحية األعامل، والتي 
تقدم فيام بعد إىل الحي للحصول عىل خطابات لتوصيل املرافق. 

تجرى عملية املعاينة مجاناً.

اإلجراء رقم 14: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

ً الوقت: 15 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 15: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 16*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 6000 جنيه مرصي

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة
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التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلبني إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، أحدهام لوصلة مياه الرشب واآلخر لوصلة الرصف 

الصحي. ميكن تقديم الطلبني يف وقت واحد. تقدر الرسوم بعد إجراء 
عمليتي معاينة (عملية لكل وصلة). ومبجرد سداد الرسوم، ميكن 

توصيل املياه وشبكة الرصف الصحي للمستودع. 

اإلجراء رقم 17*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 14 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية. 4

استخراج تراخيص البناء

املنصورة
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 200 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 28 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4*: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من إدارة التحسينات

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 20 جنيهاً مرصياً 

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
إدارة التحسينات عىل املرشوع قبل التقدم للحصول عىل ترخيص 

البناء.

اإلجراء رقم 5: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 2950 جنيهاً مرصياً [رسم التأمني: 0.2% من تكلفة اإلنشاء 

(1300 مرت مربع* 300 جنيه مرصي * 0.2% = 780 جنيهاً مرصياً) + 
1000 جنيه مرصي رسوم إصدار الرتخيص + طوابع هندسية من نقابة 

املهندسني: 0.3% من تكلفة اإلنشاء (1300 مرت مربع * 300 جنيه 
مرصي * 0.3% = 1170 جنيهاً مرصياً)].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

(باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة): 

أصل عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس.. 3

شهادة صالحية املوقع.. 4

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 5

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 6
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 7
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

أثناء هذا اإلجراء، يرسل الحي خطاباً إىل رشكة الكهرباء وإىل إدارة 
الدفاع املدين ومكافحة الحريق، مع إرفاق رسومات املرشوع، من أجل 

الحصول عىل موافقتهام. 

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 6*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 250 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 7: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء و(2) شهادة اإلرشاف عىل 

التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 8: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 9: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق

الوقت: 7 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد االنتهاء من أعامل البناء، يقوم املهندس املرشف 
التابع لرشكة األعامل اإلنشائية بزيارة إدارة الدفاع املدين ومكافحة 

الحريق إلبالغها بأن املبنى جاهز للمعاينة. بعد املعاينة، ترسل إدارة 
الدفاع املدين ومكافحة الحريق خطاب موافقة إىل رشكة األعامل 

اإلنشائية. يجب إرفاق هذا الخطاب بشهادة صالحية األعامل، والتي 
تقدم فيام بعد إىل الحي للحصول عىل خطابات لتوصيل املرافق. 

تجرى عملية املعاينة مجاناً.

اإلجراء رقم 10: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 7 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 11: الحصول عىل خطابات من الحي 
بشأن توصيالت املرافق

الوقت: 7 أيام
ً التكلفة: 350 جنيهاً مرصيا

التعليقات: تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل خطابات من الحي 
تسمح بتوصيل املرافق للمستودع، وتقدم تلك الخطابات إىل رشكات 

املرافق.

اإلجراء رقم 12: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 13*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 13500 جنيه مرصي (9000 جنيه مرصي لوصلة املياه + 

4500 جنيه مرصي لوصلة الرصف الصحي)

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلبني إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، أحدهام لوصلة مياه الرشب واآلخر لوصلة الرصف 

الصحي. ميكن تقديم الطلبني يف وقت واحد. تقدر الرسوم بعد إجراء 
عمليتي معاينة (عملية لكل وصلة). ومبجرد سداد الرسوم، ميكن 

توصيل املياه وشبكة الرصف الصحي للمستودع.
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اإلجراء رقم 14*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 15 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 8
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 9

بطاقة املالك.. 10

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 11

استخراج تراخيص البناء

بورسعيد
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 200 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

الوقت: 5 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من هيئة الطريان املدين

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 2253 جنيهاً مرصياً (2000 جنيه مرصي لخريطة اإلحداثيات 

وشهادة تحديد املنسوب + 253 جنيه مرصي ملوافقة هيئة الطريان 
املدين)

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
هيئة الطريان املدين عىل املرشوع قبل التقدم للحصول عىل ترخيص 

البناء. ويجب عىل مقدم الطلب أن يرفق خريطة اإلحداثيات وشهادة 
تحديد املنسوب بطلب الحصول عىل املوافقة.

اإلجراء رقم 5: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 45 يوما
التكلفة: 3550 جنيهاً مرصياً [رسم التأمني: 0.2% من تكلفة البناء 

(1300 مرت مربع* 300 جنيه مرصي * 0.2% = 780 جنيهاً مرصياً) 
+ رسوم الرتخيص: 0.5 جنيه مرصي عن املرت املربع الواحد يف مساحة 

البناء (1300 مرت مربع * 0.5 جنيه مرصي = 650 جنيهاً مرصياً) + 
120 جنيهاً مرصياً رسم إصدار الرتخيص + 2000 جنيه مرصي نظري 

أختام االعتامد من نقابة املهندسني].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

(باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة):

صورة من عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

  تفويض املهندس لتمثيل املالك. . 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس.. 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 6

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 7
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 8
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 6*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 250 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 7: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء، حسب األحوال؛ و(2) شهادة 

اإلرشاف عىل التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 8: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 9: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 10: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 11: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 50 يوماً 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 12: الحصول عىل خطابات من الحي 
بشأن توصيالت املرافق

الوقت: يومان
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل خطابات من الحي 
تسمح بتوصيل املرافق للمستودع، وتقدم تلك الخطابات إىل رشكات 

املرافق.

اإلجراء رقم 13: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 14*: الحصول عىل وصلة الرصف الصحي
ً الوقت: 40 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي [تكلفة التوصيل: 120 جنيهاً مرصياً لكل 
مرت (120 جنيهاً مرصياً * 10 أمتار = 1200 جنيه مرصي) + تكلفة 
إصالح الطريق: 75 جنيهاً مرصياً لكل مرت (75 جنيهاً مرصياً * 10 

أمتار = 750 جنيهاً مرصياً) + تكلفة العاملة: 50 جنيهاً مرصياً يومياً]

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة
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التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلباً إلدارة الرصف الصحي 
بالحي، مرفقاً به موافقة الحي عىل إدخال املرافق للمبنى وصورة من 
ترخيص البناء. ومبجرد تقديم الطلب تتم املعاينة. وتقدر الرسوم بعد 

إجراء املعاينة. ومبجرد سداد الرسوم، ميكن ربط املستودع بشبكة 
الرصف الصحي.

اإلجراء رقم 15*: الحصول عىل وصلة مياه الرشب
ً الوقت: 40 يوما

التكلفة: 1000 جنيه مرصي 
التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلباً لهيئة قناة السويس 

للحصول عىل وصلة مياه الرشب. وتقدر الرسوم بعد إجراء املعاينة. 
ومبجرد سداد الرسوم، ميكن ربط املستودع بشبكة مياه الرشب.

اإلجراء رقم 16*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 15 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

استخراج تراخيص البناء

سوهاج 
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من إدارة الدفاع املدين ومكافحة الحريق

الوقت: 15 يوماً واحد
التكلفة: 975 جنيهاً مرصياً (0.75 جنيهاً مرصياً عن كل مرت مربع 

من املبنى)

التعليقات: حتى ميكن لرشكة األعامل اإلنشائية التقدم بطلب 
للحصول عىل ترخيص البناء، يجب عليها الحصول عىل موافقة إدارة 

الدفاع املدين ومكافحة الحريق (”اإلدارة“) التي تثبت أن موقع البناء 
مناسب للمرشوع. والغرض من ذلك هو التأكد من أن: أ) الطريق 
املؤدي إىل املوقع الذي سيتم فيه بناء املستودع كبري مبا يكفي ألن 

تعرب من خالله الشاحنات الخاصة باإلدارة، ب) هناك مصدر للمياه 
قريب. للحصول عىل املوافقة، تقدم رشكة األعامل اإلنشائية نسخًة 

من خريطة املنطقة التي سيتم فيها بناء املستودع. وبعد تقديم 
الخريطة، تعاين اإلدارة املوقع وتقوم بإعداد املوافقة. يجب تقديم 

املوافقة مع طلب الحصول عىل ترخيص البناء.

اإلجراء رقم 2*: التقدم بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 100 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 3: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

الوقت: 5 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 5: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 3230 جنيهاً مرصياً [رسم التأمني: 0.2% من تكلفة اإلنشاء 

(1300 مرت مربع* 300 جنيه مرصي * 0.2% = 780 جنيهاً مرصياً) + 
1120 جنيهاً مرصياً رسوم إصدار الرتخيص + 160 جنيهاً مرصياً طوابع 
حكومية عىل ورقة الرتخيص + صندوق خدمات املحافظة: 0.3% من 
تكلفة اإلنشاء (1300 مرت مربع * 300 جنيه مرصي * %0.3 = 1170 

جنيهاً مرصياً)].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

(باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة): 

أصل عقد ملكية األرض.. 1

صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص) ومالك قطعة األرض. 

تفويض املهندس لتمثيل املالك («توكيل»).. 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس.. 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 6

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 7
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 8
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 6*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 250 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 7: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء و(2) شهادة اإلرشاف عىل 

التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 8: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 9: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 10: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 11: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الرابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 12: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق

الوقت: 7 أيام 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: مبجرد االنتهاء من أعامل البناء، يقوم املهندس املرشف 
التابع لرشكة األعامل اإلنشائية بزيارة إدارة الدفاع املدين ومكافحة 

الحريق إلبالغها بأن املبنى جاهز للمعاينة. بعد املعاينة، ترسل إدارة 
الدفاع املدين ومكافحة الحريق خطاب موافقة إىل رشكة األعامل 

اإلنشائية. يجب إرفاق هذا الخطاب بشهادة صالحية األعامل، والتي 
تقدم فيام بعد إىل الحي للحصول عىل خطابات لتوصيل املرافق. 

تجرى عملية املعاينة مجاناً.

اإلجراء رقم 13: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

ً الوقت: 30 يوما
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التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 

بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 
ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 

معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 
ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 

املرافق.

اإلجراء رقم 14: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 15*: الحصول عىل وصلة مياه الرشب
ً الوقت: 30 يوما

التكلفة: 3033 جنيهاً مرصياً (3000 جنيه مرصي للوصلة + 33 جنيهاً 
مرصياً كرسم املعاينة)

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلباً إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، مرفقاً به موافقة الحي عىل إدخال املياه للمبنى 

وصورة من ترخيص البناء. ومبجرد تقديم طلب الحصول عىل وصلة 
مياه الرشب، تتم املعاينة. وتقدر الرسوم بعد إجراء املعاينة. ومبجرد 

سداد الرسوم، ميكن ربط املستودع بشبكة مياه الرشب.

اإلجراء رقم 16*: الحصول عىل وصلة الرصف الصحي
الوقت: يوم واحد

التكلفة: 12000 جنيه مرصي
التعليقات: نظام الرصف الصحي ال يصل إىل املنطقة شبه الحضارية 
يف سوهاج (يصل فقط إىل وسط املدينة). يجب عىل رشكة األعامل 

اإلنشائية تركيب خزان للرصف الصحي، وهذا األمر يكلف حوايل 
12000 جنيه مرصي.

اإلجراء رقم 17*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 18 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية. 4

استخراج تراخيص البناء

السويس
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 200 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 23 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 45 يوما
التكلفة: 2116 جنيهاً مرصياً ]5,5 جنيه مرصي رسم فحص + 60,5 

جنيه مرصي رسم دمغة + رسوم تأمني: 0,2% من تكلفة اإلنشاء 
(1300 مرت مربع * 300 جنيه مرصي * 0,2% = 780 جنيهاً مرصياً) 
+ 100 جنيه مرصي رسوم إصدار الرتخيص + الطوابع الهندسية من 
نقابة املهندسني: 0.3% من تكلفة اإلنشاء (1300 مرت مربع * 300 

جنيه مرصي * 0.3% = 1170 جنيهاً مرصياً)].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية:

 صورة من أصل عقد ملكية األرض (مشهر).1. 

 صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف 2. 
الرتخيص).

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس. . 3

شهادة صالحية املوقع.. 4

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 5

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 6
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 7
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 5*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 250 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 6: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء و(2) شهادة اإلرشاف عىل 

التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 7: قيام إدارة التفتيش الفني بإجراء 
معاينة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يقوم الحي مبعاينة موقع البناء.

اإلجراء رقم 8: تقديم شهادة صالحية األعامل وإجراء 
الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 7 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 9: الحصول عىل خطابات من الحي 
بشأن توصيالت املرافق

الوقت: 5 أيام
التكلفة: 7 جنيه مرصي (3,6 جنيه مرصي لكل طابع حكومي)

التعليقات: تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل خطابات من الحي 
تسمح بتوصيل املرافق للمستودع، وتقدم تلك الخطابات إىل رشكات 

املرافق.

اإلجراء رقم 10: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 11*: الحصول عىل وصلة الرصف الصحي
ً الوقت: 30 يوما

التكلفة: 3500 جنيه مرصي 

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة

93قامئة اإلجراءات: استخراج تراخيص البناء



التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلباً إىل إدارة الرصف 
الصحي بالحي، مرفقاً به موافقة الحي عىل إدخال املرافق للمبنى 

وصورة من ترخيص البناء. تتم املعاينة مبجرد تقديم الطلب. وتقدر 
الرسوم بعد إجراء املعاينة. ومبجرد سداد الرسوم، ميكن توصيل شبكة 

الرصف الصحي للمستودع.

اإلجراء رقم 12*: الحصول عىل وصلة مياه الرشب
ً الوقت: 30 يوما

التكلفة: 3500 جنيه مرصي 
التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلباً إىل هيئة قناة السويس 

للحصول عىل وصلة مياه الرشب. وتقدر الرسوم بعد إجراء املعاينة. 
ومبجرد سداد الرسوم، ميكن ربط املستودع بشبكة مياه الرشب.

اإلجراء رقم 13*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 15 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

استخراج تراخيص البناء

طنطا
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 80 جنيهاً مرصيا

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 28 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.

مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 
شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل املوافقة عىل املرشوع 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 1755 جنيهاً مرصياً [0.45% من تكلفة البناء (1300 مرت 

مربع * 300 جنيه مرصي * 0.45% = 1775 جنيهاً مرصياً)].

التعليقات: للحصول عىل ترخيص بالبناء، يتعني عىل مقدم الطلب 
أن يسدد لنقابة املهندسني رسامً يعادل 0.45% من قيمة بناء العقار. 

وبعد أن يتم دفع هذا الرسم، يقدم طالب املوافقة إيصال الدفع 
إىل الحي.

اإلجراء رقم 5: التقدم بطلب والحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

ً الوقت: 30 يوما
التكلفة: 942 جنيهاً مرصياً [رسم التأمني: 0.2% من تكلفة البناء 

(1300 مرت مربع* 300 جنيه مرصي * 0.2% = 780 جنيهاً مرصياً) 
+ 100 جنيه مرصي رسوم إصدار الرتخيص + 61.5 جنيهاً مرصياً 

طوابع حكومية].

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة:

 أصل عقد ملكية األرض.1. 

 صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

صورة من تفويض املهندس لتمثيل املالك.. 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس. . 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 6

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 7
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 8
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار ترخيص البناء، 
إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن الطلب املقدم 

غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف ترخيص البناء 
للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من تطابقها مع شهادة 

صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 6*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 250 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 7: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء، حسب األحوال؛ و(2) شهادة 

اإلرشاف عىل التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 8: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة األوىل للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 9: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثانية للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 10: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الثالثة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 11: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
املعاينة الرابعة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تعاين اإلدارة الهندسية بالحي موقع البناء بصفة دورية 
وتستغرق كل معاينة يوماً واحداً.

اإلجراء رقم 12: قيام إدارة الدفاع املدين ومكافحة 
الحريق بإجراء املعاينة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: بعد إمتام أعامل اإلنشاء، تقوم إدارة الدفاع املدين 
ومكافحة الحريق مبعاينة املبنى للتأكد من التزامه بنظم السالمة 

من الحريق.

اإلجراء رقم 13: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 7 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.
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اإلجراء رقم 14: الحصول عىل خطابات من الحي 
بشأن توصيالت املرافق

الوقت: 10 أيام
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل خطابات من الحي 
تسمح بتوصيل املرافق للمستودع، وتقدم تلك الخطابات إىل رشكات 

املرافق.

اإلجراء رقم 15: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 16*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 40 يوما
التكلفة: 15000 جنيه مرصي 

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلبني إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، أحدهام لوصلة مياه الرشب واآلخر لوصلة الرصف 

الصحي. ميكن تقديم الطلبني يف وقت واحد. تقدر الرسوم بعد إجراء 
عمليتي معاينة (عملية لكل وصلة). ومبجرد سداد الرسوم، ميكن 

توصيل املياه وشبكة الرصف الصحي للمستودع.

اإلجراء رقم 17*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 15 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

استخراج تراخيص البناء

الزقازيق
قيمة املستودع: 1000000 جنيه مرصي (158674 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
صالحية املوقع إىل الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 200 جنيه مرصي

التعليقات: تتقدم رشكة األعامل اإلنشائية بطلب إىل الحي للحصول 
عىل شهادة صالحية املوقع، والتي تثبت توافر متطلبات التخطيط 

والبناء يف املوقع. يحدد الطلب املوقع والعنوان وحدود قطعة 
األرض. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي 

لطالب الشهادة وإيصال الدفع. تنص املادة 19 من القانون رقم 119 
لسنة 2008 عىل مبلغ 200 جنيه مرصي كحد أقىص للرسم املتعلق 
بالحصول عىل شهادة صالحية املوقع. ويتم زيادة هذا الحد األقىص 

بنسبة ال تتجاوز 3% سنوياً.

اإلجراء رقم 2: قيام الحي مبعاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: قبل إصدار شهادة صالحية املوقع، يقوم أحد مسئويل 
املعاينة يف اإلدارة الهندسية بالحي مبعاينة موقع البناء وذلك: 1) 

للتأكد من خلوه من أي أبنية موجودة من قبل أو أي عمليات إزالة 
غري قانونية عىل قطعة األرض، 2) ملراجعة البيانات لضامن عدم وجود 

مخالفات عىل قطعة األرض.

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل شهادة صالحية املوقع 
من الحي

ً الوقت: 15 يوما
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: تصدر شهادة صالحية املوقع بعد املعاينة.
مبوجب املادة 110 من القانون 144 لسنة 2009، ينبغي إصدار 

شهادة صالحية املوقع خالل أسبوع من تقديم الطلب. وإذا ما كان 
هناك أي عوائق يف املوقع، تصدر الجهة اإلدارية إفادة تشري فيها إىل 

العوائق التي تحول دون إصدار شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل خطاب من إدارة 
املعلومات
الوقت: يومان

التكلفة: 3252 جنيهاً مرصياً (3.5 جنيه مرصي عن كل مرت مربع من 
قطعة األرض)

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 
إدارة املعلومات. تحدد املوافقة املوضع الدقيق لكل شبكة من 

شبكات املرافق فيام يتعلق بقطعة األرض.

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة اإلدارة الزراعية
الوقت: 7 أيام

التكلفة: 1200 جنيه مرصي
التعليقات: يتعني عىل رشكة األعامل اإلنشائية الحصول عىل موافقة 

اإلدارة الزراعية. تتعلق املوافقة بوجود النمل األبيض. تدفع رشكة 
األعامل اإلنشائية رسامً لإلدارة الزراعية، والتي تقوم بدورها بعد 

ذلك برش قطعة األرض مببيد حرشي للنمل األبيض. مبجرد أن يتم 
رش قطعة األرض باملبيد، تُصدر اإلدارة الزراعية إيصاالً ترفقه رشكة 

األعامل اإلنشائية بطلب الحصول عىل ترخيص البناء من الحي.

اإلجراء رقم 6: التقدم بطلب للحصول عىل ترخيص 
البناء من الحي

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 10 جنيه مرصي

التعليقات: حتى تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل ترخيص بالبناء 
من الحي، يتعني عىل مهندس الرشكة أن يقدم املستندات التالية 

باإلضافة إىل املوافقات املذكورة يف اإلجراءات السابقة:

صورة من عقد ملكية األرض (مشهر).. 1

 صورة من بطاقة الرقم القومي للمهندس (مقدم ملف . 2
الرتخيص).

تفويض املهندس لتمثيل املالك.. 3

منوذج قيمة البناء معتمد من املهندس. . 4

شهادة صالحية املوقع.. 5

إيصال سداد الرسوم الخاصة بفحص الرسومات والتفاصيل.. 6

رسم عام للموقع (مقياس 1000:1 عىل األقل) يوضح التايل: . 7
(أ) حدود وأبعاد قطعة األرض املطلوب استصدار ترخيص لها، 
وكذلك املساحة اإلجاملية لقطعة األرض؛ (ب) الجزء املطلوب 

الرتخيص للبناء عليه، وكذلك الطرق املواجهة لقطعة األرض 
وعرض كل من تلك الطرق. 

ثالث نسخ من الرسومات الهندسية للمخططات واالرتفاعات؛ . 8
ومقطع رأيس يوضح ارتفاع املبنى ومنسوب صفر الطريق 

والرسومات اإلنشائية لألساسات ومحاور األعمدة واألسقف 
املسلحة، وكذلك نسخ من تفاصيل الحسابات اإلنشائية. كل 

الرسومات يجب أن تكون موقعة من املهندس املعتمد.

اإلجراء رقم 7: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
معاينة للموقع

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يقوم الحي مبعاينة موقع البناء.

اإلجراء رقم 8: الحصول عىل ترخيص البناء من الحي
ً الوقت: 50 يوما

التكلفة: 2185 جنيهاً مرصياً ]رسوم تأمني: 0,2% من تكلفة اإلنشاء 
(1300 مرت مربع * 300 جنيه مرصي * 0,2% = 780 جنيهاً مرصياً) 

+ رسوم إصدار الرتخيص: 110 جنيه مرصي (55 جنيهاً مرصياً عن كل 
طابق) + الطوابع الهندسية من نقابة املهندسني: 0.3% من تكلفة 

اإلنشاء (1300 مرت مربع * 300 جنيه مرصي * 0.3% = 1170 جنيهاً 
مرصياً + طوابع حكومية: 125 جنيهاً مرصياً)].

التعليقات: ينص قانون اإلنشاء عىل فرتة مدتها 30 يوماً إلصدار 
ترخيص البناء، إال أن تلك املدة ميكن زيادتها يف حال رأى الحي أن 

الطلب املقدم غري كامل. يقوم مهندس الحي مبراجعة (1) ملف 
ترخيص البناء للتأكد من اكتامله؛ و (2) الرسومات، للتأكد من 

تطابقها مع شهادة صالحية املوقع.

اإلجراء رقم 9*: اعتامد شهادة اإلرشاف عىل التنفيذ 
من نقابة املهندسني

الوقت: يوم واحد
ً التكلفة: 250 جنيهاً مرصيا

التعليقات: يجب عىل رشكة األعامل اإلنشائية اعتامد شهادة اإلرشاف 
عىل التنفيذ من الفرع املحيل لنقابة املهندسني. يثبت هذا االعتامد 

أن املهندس االستشاري مرخص له قانوناً وأنه ال يرشف حالياً عىل 
عدد كبري من املرشوعات مبا يجعله غري قادر عىل تويل اإلرشاف عىل 

هذا املرشوع.

اإلجراء رقم 10: إخطار الحي قبل الرشوع يف تنفيذ 
أعامل اإلنشاء
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: ترسل رشكة األعامل اإلنشائية قبل 15 يوماً من تاريخ 
البدء يف تنفيذ أعامل اإلنشاء خطاباً إىل الحي يفيد بأنها سترشع 

يف تنفيذ األعامل؛ ويرفق بالخطاب: (1) عقد املقاولة، معتمداً من 
االتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء و(2) شهادة اإلرشاف عىل 

التنفيذ، معتمدة من نقابة املهندسني.

اإلجراء رقم 11: قيام اإلدارة الهندسية بالحي بإجراء 
معاينة املوقع
الوقت: يوم واحد

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: يقوم الحي مبعاينة موقع البناء.

اإلجراء رقم 12: الحصول عىل موافقة إدارة الدفاع 
املدين ومكافحة الحريق

الوقت: 10 أيام
التكلفة: دون تكلفة

* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة
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التعليقات: مبجرد االنتهاء من أعامل البناء، يقوم املهندس املرشف 
التابع لرشكة األعامل اإلنشائية بزيارة إدارة الدفاع املدين ومكافحة 

الحريق إلبالغها بأن املبنى جاهز للمعاينة. بعد املعاينة، ترسل إدارة 
الدفاع املدين ومكافحة الحريق خطاب موافقة إىل رشكة األعامل 

اإلنشائية. يجب إرفاق هذا الخطاب بشهادة صالحية األعامل، والتي 
تقدم فيام بعد إىل الحي للحصول عىل خطابات لتوصيل املرافق. 

تجرى عملية املعاينة مجاناً.

اإلجراء رقم 13: تقديم شهادة صالحية األعامل 
وإجراء الحي للمعاينة النهائية

الوقت: 15 يوماً 
التكلفة: دون تكلفة

التعليقات: يلتزم املهندس املرشف بأن يقدم إىل اإلدارة الهندسية 
بالحي شهادة تفيد أن املبنى قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانني واللوائح 

ذات الصلة (شهادة صالحية األعامل). تقوم اإلدارة الهندسية بإجراء 
معاينة نهائية العتامد مطابقة املستودع للمواصفات املحددة يف 

ترخيص البناء. وبعد املعاينة، يصدر الحي خطابات تسمح بتوصيل 
املرافق.

اإلجراء رقم 14: الحصول عىل خطابات من الحي 
بشأن توصيالت املرافق

الوقت: 5 أيام
التكلفة: 5 جنيه مرصي (2,5 جنيه مرصي رسم طلب نظري كل 

خطاب)

التعليقات: تحصل رشكة األعامل اإلنشائية عىل خطابات من الحي 
تسمح بتوصيل املرافق للمستودع، وتقدم تلك الخطابات إىل رشكات 

املرافق.

اإلجراء رقم 15: تسجيل املبنى يف الشهر العقاري
ً الوقت: 60 يوما

التكلفة: 2000 جنيه مرصي
التعليقات: لتسجيل املبنى يف الشهر العقاري، تقدم رشكة األعامل 

اإلنشائية للشهر العقاري طلب تسجيل مبنى وترخيص البناء الخاص 
باملستودع وعقد ملكية األرض التي أُقيم عليها املستودع. تسدد رسوم 

التسجيل طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم 83 لسنة 2006.

اإلجراء رقم 16*: الحصول عىل وصالت املياه 
والرصف الصحي

ً الوقت: 45 يوما
التكلفة: 8500 جنيه مرصي (5000 جنيه مرصي نظري وصلة املياه + 

3500 جنيه مرصي نظري وصلة الرصف)

التعليقات: تقدم رشكة األعامل اإلنشائية طلبني إىل رشكة مياه الرشب 
والرصف الصحي، أحدهام لوصلة مياه الرشب واآلخر لوصلة الرصف 

الصحي. ميكن تقديم الطلبني يف وقت واحد. تقدر الرسوم بعد إجراء 
عمليتي معاينة (عملية لكل وصلة). ومبجرد سداد الرسوم، ميكن 

توصيل املياه وشبكة الرصف الصحي للمستودع.

اإلجراء رقم 17*: توصيل خط تليفون من الرشكة 
املرصية لالتصاالت

ً الوقت: 15 يوما
ً التكلفة: 50 جنيهاً مرصيا

التعليقات: لتوصيل خط تليفون، يجب عىل الرشكة تقديم املستندات 
التالية:

سند ملكية الوحدة أو عقد اإليجار إذا مل يكن مقدم الطلب . 1
هو املالك.

صورة من بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.. 2

بطاقة املالك.. 3

السجل التجاري والبطاقة الرضيبية.. 4

تسجيل العقارات

اإلسكندرية
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك)

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة) 

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 36 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: 4 أيام
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 4 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: 3 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

أسيوط
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: 4 أيام

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4
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اإلجراء رقم 3: قيام هيئة املساحة املرصية مبعاينة 
املوقع، وقيام إدارة القياس بالتوقيع عىل تقرير 

املعاينة
ً الوقت: 11 يوما

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: تعاين هيئة املساحة املرصية العقار وتُعد تقريراً مبا 

توصلت إليه (يسمى «كشف تحديد»)، ويسلم التقرير إىل إدارة 
القياس للتصديق. ومبجرد التصديق عليه، يُرسل التقرير إىل مكتب 

الشهر العقاري. 

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 15 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 5: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: يومان
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 6: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 3 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 7: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: 9 أيام
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 8: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: 7 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

أسوان
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: قيام هيئة املساحة املرصية مبعاينة 
املوقع، وقيام إدارة القياس بالتوقيع عىل تقرير 

املعاينة
ً الوقت: 25 يوما

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: تعاين هيئة املساحة املرصية العقار وتُعد تقريراً مبا 

توصلت إليه (يسمى «كشف تحديد»)، ويسلم التقرير إىل إدارة 
القياس للتصديق. ومبجرد التصديق عليه، يُرسل التقرير إىل مكتب 

الشهر العقاري. 

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 14 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 5: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: يومان
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 6: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 3 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 7: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: 4 أيام
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 8: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
ً الوقت: 12 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

القاهرة
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)
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التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: قيام هيئة املساحة املرصية مبعاينة 
املوقع، وقيام إدارة القياس بالتوقيع عىل تقرير 

املعاينة
ً الوقت: 15 يوما

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: تعاين هيئة املساحة املرصية العقار وتُعد تقريراً مبا 

توصلت إليه (يسمى «كشف تحديد»)، ويسلم التقرير إىل إدارة 
القياس للتصديق. ومبجرد التصديق عليه، يُرسل التقرير إىل مكتب 

الشهر العقاري. 

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 21 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 5: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: 4 أيام 
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 6: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 10 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 7: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 8: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: 10 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

دمياط
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: قيام هيئة املساحة املرصية مبعاينة 
املوقع، وقيام إدارة القياس بالتوقيع عىل تقرير 

املعاينة
ً الوقت: 18 يوما

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: تعاين هيئة املساحة املرصية العقار وتُعد تقريراً مبا 

توصلت إليه (يسمى «كشف تحديد»)، ويسلم التقرير إىل إدارة 
القياس للتصديق. ومبجرد التصديق عليه، يُرسل التقرير إىل مكتب 

الشهر العقاري. 

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 71 يوما

التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 
للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 

العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 5: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: يومان
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 6: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: يومان 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 7: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: 7 أيام 
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 8: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
ً الوقت: 28 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

الفيوم
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)
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التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 16 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: يومان
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 5 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: 9 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

الجيزة
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: 3 أيام

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 24 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: 5 أيام 
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 4 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: 7 أيام
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر العقاري للتصديق عليه 
(ناقل للتكليف) والحصول عىل رقم التسجيل 

الوقت: 21 أيام
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 
الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 

يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 
املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

اإلسامعيلية 
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها 
إىل مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق 
يف جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد 
شهادة الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه 

مسجل يف مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
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قامئة اإلجراءات: استخراج تراخيص البناء



التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)
التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 

عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 
جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 20 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: 5 أيام 
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 3 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: 21 يوماً 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

الخارجة
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2650 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار بحد أقىص 2000 جنيه مرصي كرسم. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

ويف حالة إجراء نقل ملكية لعقار عىل سبيل املثال العقار الوارد يف 
هذا املؤرش، تحسب السلطات يف الخارجة أيضاً مبلغاً قدره 150 جنيه 

مرصي كرسوم قضائية ومبلغ قدره 500 جنيه مرصي كرسم تسجيل 
قطعة األرض التي ال يغطيها املبنى (أي 92.9 مرت مربع). 

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 17 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: يوم 
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 5 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 20 جنيهاً مرصياً (رسم توثيق) 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. يف الخارجة، 

يجب أن يدفع كل من املشرتي والبائع رسم توثيق قدره 10 جنيهات 
مرصية. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: يومان

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

املنصورة
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة) 

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3
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 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
الوقت: 7 أيام 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 5 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: 7 أيام
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: 7 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

بورسعيد
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 13 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 4 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: 3 أيام 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

سوهاج
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة) 

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4
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اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
الوقت: 8 أيام 

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: يومان
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: يومان

التكلفة: 30 جنيهاً مرصياً (رسوم مكتب التسجيل مقابل ختم 
التصديق) 

التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 
األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 

يختم العقد بختم (صالح للشهر). يدفع الطرفان 30 جنيهاً مرصياً إىل 
مكتب الشهر العقاري كرسم ختم. 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: يومان 
التكلفة: 30 جنيهاً مرصياً (رسم توثيق) 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. يف سوهاج، يجب 

أن يدفع الطرفان 30 جنيهاً مرصياً كرسم توثيق إىل املوثق. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: يومان

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

السويس
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013 

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: قيام هيئة املساحة املرصية مبعاينة 
املوقع، وقيام إدارة القياس بالتوقيع عىل تقرير 

املعاينة
ً الوقت: 15 يوما

التكلفة: دون تكلفة
التعليقات: تعاين هيئة املساحة املرصية العقار وتُعد تقريراً مبا 

توصلت إليه (يسمى «كشف تحديد»)، ويسلم التقرير إىل إدارة 
القياس للتصديق. ومبجرد التصديق عليه، يُرسل التقرير إىل مكتب 

الشهر العقاري. 

اإلجراء رقم 4: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 15 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 5: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: 5 أيام
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 6: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 7 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 7: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد 
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 8: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: 6 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

طنطا
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يوم واحد 

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2092 جنيه مرصي (انظر التعليقات)
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التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

ويف حالة إجراء نقل ملكية لعقار عىل سبيل املثال العقار الوارد يف 
هذا املؤرش، تُحسب رسوم إضافية يف طنطا، وهي كالتايل:

رسم طلب: 20 جنيهاً مرصياً. 5

رسم حفظ السجل: 30 جنيهاً مرصياً. 6

رسوم قضائية: 42 جنيهاً مرصياً. 7

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 23 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

ً الوقت: 13 يوما
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 3 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: يومان
التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
الوقت: 15 يوماً 

التكلفة: دون تكلفة 

التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 
الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 

يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 
املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 

تسجيل العقارات

الزقازيق
قيمة العقار: 945334 جنيهاً مرصياً (150000 دوالر أمرييك) 

البيانات اعتباراً من: يونيو 2013

اإلجراء رقم 1: الحصول عىل شهادة الرضيبة 
العقارية (كشف رسمي) من مأمورية الرضائب 

العقارية
الوقت: يومان

التكلفة: 2 جنيه مرصي (1.75 جنيه مرصي مقابل رسم إصدار شهادة 
رضيبة عقارية رسمية + 0.5 جنيه مرصي مقابل الخدمة الرسيعة)

التعليقات: قبل نقل ملكية أي عقار، يجب الحصول عىل شهادة 
الرضيبة العقارية من مأمورية الرضائب العقارية التي يقع العقار 

يف دائرتها. هذه الشهادة هي إحدى الوثائق التي يجب تقدميها إىل 
مكتب الشهر العقاري مع طلب التسجيل؛ وهذا اشرتاط يُطبق يف 

جميع أنحاء البالد مبوجب القانون رقم 114 لسنة 1946. تفيد شهادة 
الرضيبة العقارية بأن العقار قد خضع لتقييم رضيبي وأنه مسجل يف 

مأمورية الرضائب العقارية. 

اإلجراء رقم 2: تسديد رسوم تسجيل  العقار يف 
مكتب الشهر العقاري 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 2000 جنيه مرصي (انظر التعليقات)

التعليقات: وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006، تحسب رسوم التسجيل 
عىل أساس مساحة العقار، والحد األقىص لرسم التسجيل هو 2000 

جنيه مرصي. 

جدول الرسوم عىل النحو التايل :

100   مرت مربع أو أقل: 500 جنيه مرصي. 1

 من 101  مرت مربع  إىل 200 مرت مربع: 1000 جنيه مرصي. 2

 من 201 مرت مربع  إىل 300 مرت مربع: 1500 جنيه مرصي. 3

 أكرث من 300 مرت مربع: 2000 جنيه مرصي. 4

اإلجراء رقم 3: الحصول عىل موافقة مبدئية عىل 
طلب التسجيل من مكتب الشهر العقاري (مقبول 

للشهر) 
ً الوقت: 23 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يجري مكتب الشهر العقاري مراجعة فنية وقانونية 

للطلب ويتأكد من أن البيانات املساحية بشأن العقار مطابقة لبيانات 
العقار املراد تسجيله. مبجرد إجراء املراجعة، تُختم املستندات بختم 
(مقبول للشهر) وتُسلم إىل األطراف ومعها منوذج مختوم يستخدم 

فيام بعد يف تحرير عقد البيع. 

اإلجراء رقم 4: تحرير مرشوع عقد البيع (املرشوع 
املحرر) وتقدميه إىل نقابة املحامني للتحقق 

الوقت: يوم واحد
التكلفة: 4727 جنيهاً مرصياً (0.5% من قيمة العقار)

التعليقات: يحرر محامي األطراف عقد بيع (يُسمى ”املرشوع 
املحرر») عىل النموذج املختوم الذي حصل عليه األطراف من مكتب 

م العقد إىل نقابة املحامني للتحقق. يتعني  الشهر العقاري؛ ويُقدَّ
عىل املحامي الذي حرر العقد أن يكتب عىل النموذج رقم قيده 

يف النقابة، وتتحقق نقابة املحامني مام إذا كان هذا املحامي عضواً 
مسجالً بالفعل من عدمه. تحسب رسوم التحقق عىل أساس قيمة 

العقار، بحد أقىص 5000 جنيه مرصي. 

اإلجراء رقم 5: الحصول عىل موافقة مكتب الشهر 
العقاري (صالح للشهر) عىل عقد البيع (املرشوع 

املحرر)
الوقت: 3 أيام

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: بعد الحصول عىل العقد من نقابة املحامني، تقدمه 

األطراف إىل مكتب الشهر العقاري للمراجعة. مبجرد إجراء املراجعة، 
يختم العقد بختم (صالح للشهر). 

اإلجراء رقم 6: توثيق عقد البيع يف مكتب التوثيق 
التابع ملكتب الشهر العقاري 

الوقت: 9 أيام
التكلفة: 50 جنيهاً مرصياً (رسم توثيق) 

التعليقات: بعد ختم العقد بختم (صالح للشهر)، يواصل األطراف 
اإلجراءات أمام املوثق للتوقيع عىل العقد وتوثيقه. يف الزقازيق، يجب 

أن يدفع الطرفان 50 جنيهاً مرصياً كرسم توثيق إىل املوثق. 

اإلجراء رقم 7: تقديم العقد إىل مكتب الشهر 
العقاري للتصديق عليه (ناقل للتكليف) والحصول 

عىل رقم التسجيل 
ً الوقت: 25 يوما

التكلفة: دون تكلفة 
التعليقات: يقدم املشرتي العقد املوثق إىل مكتب الشهر العقاري 

الرئييس للتصديق النهايئ. مبجرد أن مينح مكتب التسجيل تصديقه، 
يتم إصدار رقم تسجيل ويُختم العقد بختم (ناقل للتكليف). يتلقى 

املشرتي نسخًة من العقد املشهر وتنتهي عملية التسجيل. 
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* هذا اإلجراء ميكن أن يتم بالتوازي مع اإلجراءات السابقة

قامئة اإلجراءات: استخراج تراخيص البناء





( %) ( )

إجاميل التكلفة اإلنفاذ املحكمة املحامي إجاميل عدد األيام اإلنفاذ الحكم رفع الدعوى
اإلجراءات

(عدد)

26.2 6.9 1.3 18.0 923 225 678 20 42
 اإلسكندرية
 اإلسكندرية

26.2 6.9 1.3 18.0 965 270 675 20 42
أسيوط
 أسيوط

26.1 6.9 1.3 17.9 745 190 535 20 42
 أسوان
أسوان

26.2 6.9 1.3 18.0 1,010 270 720 20 42
 القاهرة
 القاهرة

18.2 6.9 1.3 10.0 810 195 600 15 42
 دمياط
دمياط

18.2 6.9 1.3 10.0 830 180 630 20 42
 الفيوم
الفيوم

25.7 6.9 1.3 17.5 810 225 565 20 42
 الجيزة
 الجيزة

20.7 6.9 1.3 12.5 706 160 535 11 42
 اإلسامعيلية
 اإلسامعيلية

23.2 6.9 1.3 15.0 946 275 660 11 42
 الخارجة

 الوادي الجديد

25.7 6.9 1.3 17.5 1,050 270 760 20 42
 املنصورة
الدقهلية

19.5 6.9 1.3 11.3 964 210 740 14 42
 بورسعيد
بورسعيد 

22.5 6.9 1.3 14.3 915 270 625 20 42
 سوهاج
سوهاج

25.7 6.9 1.3 17.5 845 150 685 10 42
 السويس
 السويس

24.6 6.9 1.3 16.4 830 250 560 20 42
 طنطا

الغربية

25.7 6.9 1.3 17.5 1,105 350 730 25 42
 الزقازيق
الرشقية
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غرب بورسعيد السخنة (السويس) رشق بورسعيد دمياط اإلسكندرية
 التكلفة 
($US)

 الوقت
 (باليوم)

 التكلفة 
($US)

 الوقت
 (باليوم)

 التكلفة 
($US)

 الوقت
 (باليوم)

 التكلفة 
($US)

 الوقت
 (باليوم)

 التكلفة 
($US)

 الوقت
 (باليوم)

667 12 532 11 694 11 585 10 615 11 تصدير

125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 إعداد املستندات

320 1 205 1 284 1 275 1 220 1 النقل الربي

100 1 95 1 110 1 95 1 100 1 الرسوم الجمركية

122 3 107 2 175 2 90 1 170 2
املناولة يف مبنى 

الشحن

1,047 16 831 14 884 15 857 14 780 14 استرياد

210 8 210 8 210 8 210 8 210 8 إعداد املستندات

295 1 205 1 284 1 275 1 220 1 النقل الربي

90 4 90 3 90 4 100 3 100 2 الرسوم الجمركية

452 3 326 2 300 2 272 2 250 3
املناولة يف مبنى 

الشحن
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أعد تقرير مامرسة أنشطة األعامل يف مرص 2014 
زانييل.  وأليسيو  محجوب  مروى  بقيادة  فريق 
حسني  ومها  حسني  فرح  هم  الفريق  وأعضاء 
عمران  ودانا  مييس  وترميور  إبراهيم  وجويس 
وتوماسو رومز وبيالر سانيش- بيال ومريم صميدة. 
من  العام  اإلرشاف  تحت  التقرير  هذا  أعد  ولقد 
من  القيم  والتوجيه  وباملشاركة  كاباول  مرييتا 

رشيف بهيج حمدي. 

يتقدم الفريق بالشكر والعرفان لجميع الزمالء يف 
مالحظات  من  قدموه  ملا  الدويل  البنك  مجموعة 
مراجعة  مالحظات  الفريق  تلقى  ولقد  قيمة. 
وتوماس  بلياتيش  وكريم  النشار  النظراء من سارة 
أوكا  دي  ونوريا  دايي  نبيل  وباريا  لورسن  بالت 
وإيفا هامل وأحمد كوجك وفريدرك منري وأندراي 
راخيموفا  وبارفينا  أولسن  إمياي  وميكيكو  مخنف 
وماسيميليانو  سافافيان  ومهناز  سالتاين  وفالنتيا 
ستون  وأندرو  ساراجيوتس  وبريكليز  سانتيني 
وجولني فيلكون وأندرو ينج. كام قدم مساعدات 
أمل  املختلفة  املرشوع  مراحل  يف  للفريق  قيمة 
املال وفاطمة خليل عيل وفريدرك باستلو وسلمى 
فيداس  دميرتا  وبينيلوب  فريو  وسيسل  الشعراوي 
بيلو  ومونيك  باباحجي  ومادلينا  فاسرت  وجوليو 
كانية  وماريا  ناسيمنتو  وماريو  موليي  وتوماس 
فيريا.  وماريلينا  أوتونيل  سلجادو-  وبيالر  روبرت 
نادين  وترأسها  االتصاالت  حملة  تصميم  وتوىل 
نارسيا  سوشميتا  مع  بالتعاون  غنام  شمونيك 
ومحمد  مصطفى  وريهام  كيونجيل  وهيون 
اإلنرتنت شبكة  عىل  املوقع  بتطوير  وقام   عيىس. 
  (http://www.doingbusiness.org/Egypt)
وتوىل  باتل.  وكونال  ضياء  وهاشم  إندلو  بريتي 
بتصميمه  وقام  ماركواردت  كريس  التقرير  تحرير 

مكتب جي. كوين إنفورميشن ديزاين.

تم تنفيذ هذا املرشوع بالتعاون مع الهيئة العامة 
لالستثامر واملناطق الحرة التابعة لوزارة االستثامر، 
ووزارة الدولة للتنمية املحلية. ورأس فريق الهيئة 
هشام  محمد  الحرة  واملناطق  لالستثامر  العامة 
وأعضاء  زوبع،  منى  للسيدة  العام  اإلرشاف  تحت 
السيد  ورامي  الفتوح  أبو  عمرو  هم  الفريق 

الفريق  وتلقى  عمر.  ومهند  مصطفى  وإبراهيم 
الشافعي  نيفني  من  والقيمة  القدر  عايل  دعامً 
مساعد وزير االستثامر وحسن فهمي رئيس الهيئة 
فريق  وتألف  الحرة.  واملناطق  لالستثامر  العامة 
ماهر  رشيفة  من  املحلية  للتنمية  الدولة  وزارة 
وياسمني عادل تحت قيادة أحمد مجدي واإلرشاف 

العام من األستاذ/ باسم الشمي.

للسادة  خاص  بشكر  املرشوع  فريق  يتوجه  كام 
املستشارين عيل حسنني وعمر مروان ووديع ناشد 
حنا ومحمد ديهوم من وزارة العدل عىل ما قدموه 
من مساعدة أثناء مرحلة التنفيذ. كام يعرب الفريق 
من  الجامل  وسمري  العطا  أبو  لرنمني  امتنانه  عن 
وزارة التجارة والصناعة عىل ما قدماه من مدخالت 

بشأن مؤرش التجارة عرب الحدود.

عن  سويرسا  حكومة  املرشوع  لهذا  التمويل  وفر 
طريق وزارة الدولة للشئون االقتصادية، وحكومة 
الوكالة  طريق  عن  األمريكية  املتحدة  الواليات 
األمريكية للتنمية الدولية، ومجموعة البنك الدويل.

أسهم يف إعداد هذا التقرير أكرث من 380 استشاري 
أعامل ومحامياً وخبري عقارات ومهندساً ومعامرياً 
وقاضياً.  حكومياً  وموظفاً  املنافع  ومقدم خدمات 
مؤرشات  بشأن  البيانات  جمع  تنسيق  وتوىل 
العقود  وإنفاذ  العقارات  وتسجيل  األعامل  بدء 
أند  (بيكر  ورشكاهام  وحمزة  حلمي  مكتب 
الخاصة  البيانات  جمع  تنسيق  وتوىل  ماكينزي). 
البناء رفيق عباس محمود عوض،  مبؤرش تراخيص 
عرب  التجارة  مؤرش  بيانات  جمع  تنسيق  وتوىل 
أعامل  رجال  جمعية  من  الربيك  املنصور  الحدود 

اإلسكندرية.

يود الفريق أن يعرب عن امتنانه الخاص للمسئولني 
الحكوميني عىل الصعيدين الوطني واملحيل وكذلك 
املرشوع  يف  شاركوا  الذين  القضائية  الهيئة  أعضاء 
التشاور  مرحلة  أثناء  قيمة  مالحظات  وأبدوا 
التالية  الصفحات  يف  ونعرض  البيانات.  ومراجعة 
أسامء أولئك الذين نريد أن نتوجه إليهم بالشكر.  
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عبد الحميد الرصيف
رشكة إيجيرتانس

عبد الرحمن مجاهد
دار التصميامت لالستشارات الهندسية

عبد الحميد إبراهيم هاشم
محام

عادل الجنيدي
مكتب عادل الجنيدي محاماة 

عادل إسامعيل
نوسكو

عادل موريس
مينا ماركو لالستشارات الهندسية

عادل عمر
مكتب الفاروق لالستشارات
عادل سيد عبد الفتاح

املجموعة االستشارية للعامرة والديكور
أحمد القصاص

صندوق نقابة العامل
أحمد عبد الحفيظ السيد

محام
أحمد أبو الحسن

مكتب الحسن لالستشارات الهندسية
أحمد الصديق

مكتب أحمد صديق وضياء داود للمحاماة
أحمد العبادي

مكتب الشيامء للهندسة 
أحمد فرج

مكتب أحمد فرج للمحاماة
أحمد جمعة

مكتب أحمد جمعة للمحاماة
أحمد كيالين

مكتب أحمد الكيالين ورشكاه
أحمد مصطفى

مركز الدراسات واالستشارات الهندسية
أحمد شلبى

أحمد طه شلبى للمحاماة
أحمد سليامن

مكتب أحمد شاهر عاشور للمحاماة
أحمد يوسف

دار العامرة لالستشارات الهندسية
عيل أبو املجد عيل

مكتب عيل أبو املجد عيل للمحاماة 
عيل محمد إبراهيم

الروضة للتصميامت املعامرية والهندسية
أمني عبايس
مكة املكرمة 

أرشف بوصييل
رشكة إيجيرتانس

أرشف خليل إسامعيل
محام

أرشف مرقص زىك 
داماك

أسامء أبو الحسن
يوىن فرايت

عطية حنني
مكتب عطية حنني للتخطيط واستشارات 

الهندسة املعامرية
عزة سالمة

املجموعة االستشارية للعامرة والديكور
ضيف الله الطيب

مكتب ضيف الله الطيب للمحاماة
ضياء الدين داود

مكتب ضياء الدين داود للمحاماة
عامد ياسني

رشكة إيجيرتانس
إسالم هويدي

هويدي ورشكاه
إرساء محمود

يوىن فرايت
جالل شلبي 

مكتب جالل شلبى للمحاماة
جامل قنديل

مكتب جامل قنديل للمحاماة 
غادة رجب

مكتب الغد املرشق الستشارات التنمية 
العمرانية

حمدي الهرزاوي
محام

هاين شتال
مكتب هاين شتال للمحاماة 

هاين عبد الراشد
يوىن فرايت

هاين خاطر
مكتب التصاميم والهندسة
حسن ابراهيم حسن

مكتب حسن محمد حسن للمحاماة
حسن رمضان
رشكة إيجيرتانس
هيثم حسني

كادمار
حشمت ساويرس

رشكة علم البناء لالستشارات الهندسية
إبراهيم السعيد

مكتب اإلميان لالستشارات الهندسية
إسالم أبو سمرة

فريترانس البحرية والتجارة و التخليص
خالد عبد الحميد

نوسكو
خالد عابدين

املجموعة املتحدة لالستشارات الهندسية
خالد أبو قريشة

مكتب خالد أبو قريشة للمحاماة
خالد العجمي

مكتب العجمي لالستشارات الهندسية
خالد غنيم

رشكة إيجيرتانس
ملياء موبادة

مكتب ملياء موبادة للمحاماة واالستشارات
الشني الشني

املكتب الهنديس للتجارة واملقاوالت
مجدي دهامن

املكتب الهنديس الحديث

مجدي البرش
مركز مكة للهندسة واالستشارات املعامرية

مجدى سخي
مكتب مجدي شخي للمحاماة

مها أبو بكر
مكتب مها أبو بكر للمحاماة

محمود الجمل
مكتب محمود الجمل لالستشارات 

الهندسية
محمود محمد عبد الفتاح 

محام
منصور الدسوقي

محام
مدثر عبد السميع

كادمار
محمد عباس موىس أحمد 

رشكة السويس للهندسة واملقاوالت
محمد عبد الجواد

كادمار
محمد عبد العال

محام
محمد أحمد فياض

مكتب فياض لالستشارات الهندسية
محمد عاكف

محام
محمد بشري

محام
محمد درويش

مكتب املجد لالستشارات الهندسية
محمد العجوز

رشكة العجوز للهندسة والتصميم 
محمد الديب

مكتب الديب لالستشارات الهندسية
محمد فاضل

محام
محمد إبراهيم عبد الجواد

مكتب دار املراد للهندسة
محمد مصطفى حسن

مكتب التصاميم الحديثة للهندسة 
(الصعيدي)

محمد نور األمني 
مكتب محمد نور للهندسة

محمد رشوان
املجموعة العربية للتصميامت املعامرية 

واإلنشاءات
محمد رضا عفيفي

رشكة االستشارات الهندسية
محمد شعبان

مكتب أحد لالستشارات
محمد أبو الفتوح

عفيفي
محب عبد اللطيف

محام
منى رسالن

مكتب شيامء مسعد للمحاماة
نادية أمني

مكتب األمني للمحاماة
نجالء حسني

محام

أسامة عاشور
مكتب أسامة عاشور للمحاماة

ربيع السعدين
رشكة ربيع السعدين للهندسة

رجب سامل
مكتب رجب سليم للمحاماة

رامز مجدي
داماك

صابر عامر
مكتب عامر ورشكاه – مستشارون 

قانونيون
صابر مجد

مكتب صابر للبناء واإلنشاءات
سعيد أبو الخري

انرتبيلد لالستشارات الهندسية
سمري الطبي

مكتب سمري الطبي ورشكاه – استشارات 
هندسية 

سيد عبد الغني عبد املطلب
املجموعة العربية لالستشارات القانونية 

و التحكيم
سوزان سعد احمد

مكتب السعد للتصاميم الهندسية
طارق نجيب عبد الله

رشكة طارق نجيب عبد الله لالستشارات 
والهندسة

طارق إسامعيل
نوسكو

توفيق شعبان
عفيفى

وليد أحمد فؤاد
رشكة الوليد للتصاميم والهندسة

وليد جامل الدين
مكتب أونست للتصاميم و الهندسة

وليد سعيد
مكتب وليد سعيد حامد للمحاماة

يارس الزفتاوي
مكتب املدينة املنورة للمقاوالت

يارس حسن
يارس حسن ورشكاه

يارس سعد
مكتب يارس سعد للمحاماة

يوسف كزلك
كادمار

رشيف أحمد أبو الفضل
الهيئة العامة للرقابة عىل الصادرات 

والواردات
أحمد محمد عبد النبي

محكمة ابتدائية
أحمد محمد أحمد عبد الغني

محكمة اإلسكندرية
سحر عطية

الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة
أحمد حامد

سافتي لينك

وفاء إبراهيم
سافتي لينك

محمود خليل حسن خليل
مصلحة الجامرك املرصية

محمود محمود خالد
مصلحة الرضائب عىل املبيعات

سهام عباس أبو العز
مصلحة الرضائب عىل املبيعات

نبيه محمد الغارب
مصلحة الرضائب عىل املبيعات
منار أحمد حسن خلوص

الهيئة العامة لالستثامر
نرية عبد املنعم أحمد

الهيئة العامة لالستثامر
سهيلة محمد بسيوين

الهيئة العامة لالستثامر
محمد طه حسن القط

مديرية اإلسكان
عابدين ياسني محمد 

مكتب التأمينات االجتامعية - املنتزه
نور الدين فتحي محمد

املرصية لالتصاالت
محمود عطية
السجل العقاري

أحمد جابر شحاتة
رشكة مياه اإلسكندرية

أحمد حسن هاشم
رشكة مياه اإلسكندرية
خالد حمد سلطان
رشكة مياه اإلسكندرية

أرشف محمود محمد
السجل التجاري

عصام السيد عبد املطلب
هيئة املوانئ

أحمد محمد عبد العظيم
وزارة املالية

محمد عبد املنعم محمد حسن
رشكة الكهرباء

إميان جابر جاد الله
إدارة االستثامر

تهاين مصطفى كامل أبو عمرية
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

محمد حسام مصطفى
إدارة االستثامر

أمل عادل حسام الدين
إدارة االستثامر

أحمد محمد الفخراين
محكمة اإلسكندرية االبتدائية  - الدائرة 

التجارية
أرشف غريب

رشكة االسكندرية ملحطات الحاويات 
الدولية 

محمد عيل جابر
إدارة املوازنة

سندات عبد الحليم عبد الكريم
مصلحة الرضائب عىل املبيعات

دعاء عز الدين سيد
مصلحة الرضائب عىل املبيعات
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صفوت عبد الحليم عبد الكريم
مصلحة الرضائب عىل املبيعات

فرغيل شعالن
إدارة التخطيط العمراين
محي الدين الطاهر

املرصية لالتصاالت
عبد الحكيم عبد الله عهد

مديرية اإلسكان
محمد فوزي عثامن

الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
امتثال عبد الحميد

إدارة الشؤون املالية
سمري روماين حنني

إدارة املوازنة
محمد كردي الجبايل

إدارة مكافحة الحرائق
حسن إبراهيم

اإلدارة الهندسية
حسن عبد العليم محمد

اإلدارة الهندسية
إرشاد حلمي بشارة

رشكة الكهرباء
وفاء محروس يوسف

املكتب الفنى للرتاخيص
سوسن عبد الكريم عيل

املكتب الفنى للرتاخيص
عاطف نعسان

رشكة املياه والرصف الصحى

نور محمد سنويس عباس
الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة

عبد املحسن محمد عيل
مصلحة الرضائب عىل املبيعات

مليس شهادة ياسني محمد
رشكة الكهرباء

ياسني شحات
رشكة الكهرباء

عاطف عبد الباسط حسني 
رشكة املياه والرصف الصحى

عبد النارص عيل مسعود
السجل العقاري

سعيد هاشم عودة
إدارة الحامية املدنية

أحمد منترص
إدارة الشؤون القانونية

محمد صيام
إدارة الحي

محسن عزمي
مديرية اإلسكان

زكريا جمعة حزين
مديرية اإلسكان

محمد محمود عيل
إدارة اإليرادات

محمد فهمي محمود القايض
مكتب خدمات االستثامر

إرساء عبد الرازق أحمد
مكتب خدمات االستثامر

مجدي محمد ربيع
مكتب خدمات االستثامر 

أحمد عبد السميع سيد
الهيئة العامة للتخطيط العمراين

أحمد محمد بدوي 
الهيئة العامة للتخطيط العمراين
طارق حمدي عبد الرايض

مركز معلومات املحافظة
محمد فهمي
محكمة ابتدائية

جمعة مدين
مصلحة الجامرك املرصية

بدوى إبراهيم
مصلحة الجامرك املرصية

محمود مهران
الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة

عمرو محمد أبو الفتوح
الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة

داليا حسن
وزارة النقل

حسني الشافعي
إدارة الحي

فايز عبد العزيز
إدارة الحي

اللواء جابر بهاء الدين محمود
اإلدارة العامة للحامية الوطنية

أحمد عمر
اإلدارة العامة للحامية الوطنية

محمد عادل الفخراين
اإلدارة العامة للحامية الوطنية
مصطفى محمد إبراهيم

وزارة اإلسكان
سالمة عبد العزيز

وزارة اإلسكان
فيفيان أحمد حسن عبد النبي

وزارة اإلسكان
محمد عمر عيل

الرشكة القابضة ملياه الرشب والرصف 
الصحي

محمد عادل
الرشكة القابضة ملياه الرشب والرصف 

الصحي
إنجي أحمد عارف

البنك املركزي املرصي
هدى عطية

وزارة النقل
ممدوح عبد الباري

الهيئة العامة للرقابة عىل الصادرات 
والواردات

شيامء عيل
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

رشيف طورباي
بنك اإلسكندرية

هنا أحمد
مكتب التأمينات االجتامعية

هشام فرج محمود
إدارة املساحة

محمد رجايئ عبد الرؤوف سالمة
الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة

أحمد محمد عيل شادي
مصلحة الرضائب عىل املبيعات

هشام بدوى
هيئة املوانئ

سامي يوسف بدير
رشكة الكهرباء 

محمد سعيد أبو عيد
اإلدارة الهندسية

اللواء فريد مصطفى غايل
إدارة الحامية املدنية
عمر مهنا هامم

إدارة التخطيط العمراين
إبراهيم أبو شحاتة

إدارة الحي
أحمد املعويف

املرصية لالتصاالت
رفعت أحمد املعوض

املرصية لالتصاالت
جامل الغريب حامدة

نقابة املهندسني
محمد عصام شاطر

مديرية اإلسكان
فرج محمد هامم

إدارة التخطيط العمراين
عادل محمد الرشيف

السجل التجاري
وفاء فهيم أبو صرب

مكتب خدمات االستثامر 
صالح البرصان

مكتب خدمات االستثامر 
السيد محمود صايف
إدارة الشؤون القانونية
محمد سعد زغلول

رشكة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
بهاء عبد القادر عيل

إدارة الواردات
سامي البلقاس

رشكة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
ماهر فتح الله

محكمة ابتدائية

أمني أمني أبراهيم
مكتب التأمينات االجتامعية

إسامعيل لطفي كامل محمد
إدارة املساحة

محمد كامل الدهشان
مصلحة الرضائب عىل املبيعات

مصطفى أحمد عيل
رشكة الكهرباء

عبد الله إبراهيم عويس
هيئة قضايا الدولة

حسن أحمد
مركز املعلومات التجارية 

أحمد تابت أحمد 
اإلدارة املالية

سيد حسني عيل
السجل التجاري

محمد عبد الرحمن
اإلدارة املالية

عبد الفتاح عبد العزيز
إدارة الحامية املدنية

صابر السيد
اإلدارة الهندسية

عبد املنعم عبد الفتاح
مكتب التسجيل

صالح حسني عبد الله
إدارة الشؤون القانونية

عبد الحميد أحمد حمد
إدارة التخطيط العمراين

أحمد مراد عبد السالم
إدارة التخطيط العمراين

فاتن محمد عاطف بركات
إدارة اإليرادات

رفعت محمد بدوي
رشكة املياه يف الفيوم

هند حسن عويس
إدارة الشؤون االقتصادية
رغدة محمد رجب

إدارة الشؤون االقتصادية
عزت محمد محمود

مجلس املدينة
فرحان كامل عثامن

مجلس املدينة
عيد عبد الفتاح املغريب

نقابة املهندسني
حامدة صويف
إدارة التخطيط

وديع غايل عبد الله
مجلس املدينة

محمود عبد الصمد أحمد
إدارة الحي

محمد أحمد رسالن
إدارة الحي

محمد عبد الله 
إدارة الحي

محمود عبد السالم محمد
إدارة الحي

ربيع السيد أحمد
مركز يوسف الصديق

عبد النبي عبد الحليم أحمد
مركز املعلومات التجارية 

عيد كامل حسني
مركز املعلومات التجارية 

رمضان إبراهيم عبد الباري
املرصية لالتصاالت

سعد عديل ربيع
إدارة الحي

إيفيت ماهر
إدارة الحي

صالح رزق
محكمة ابتدائية

مسعد الفقي
إدارة املمتلكات العامة

محمد محمد
مصلحة الرضائب

جالل أحمد محمد واجد
مصلحة الجامرك املرصية

مجدي عطا الله فهيم
إدارة املساحة
أنس جعفر

اإلدارة القانونية يف املحافظة
جامل عبد السالم

قطاع الكهرباء
محمد عبد الوهاب
إدارة التخطيط العمراين

مصطفى نبيه محمد
إدارة الشؤون االقتصادية واالستثامر

سالمة عبد الرحيم حسن
إدارة الشؤون املالية

إميان احمد محمد
إدارة البحوث االقتصادية
سحر محمد توفيق

املنطقة الصناعية يف أبو رواش
زيزي كامل أسمر

إدارة التخطيط العمراين
هدى عبد املعز حسن 

الحي - مصلحة الرشكات
يونس راشد

إدارة الحامية املدنية
محمد عبد ربه

رشكة الجيزة ملياه الرشب والرصف الصحي
فتح الله الجندي

إدارة الشؤون االقتصادية واالستثامر
ثريا فتوح عبد الحميد

إدارة الرتاخيص
شحاتة عيل

رشكة الجيزة ملياه الرشب والرصف الصحي
أحمد عباس عبد الرب

املرصية لالتصاالت
نادية البلتاجي

إدارة الحي

 
حسني محمد حسني

مصلحة الرضائب
محمد محمود حنفي

مصلحة الجامرك املرصية
أمل حسني زيان

مكتب التأمينات االجتامعية
عبد العزيز حسني

إدارة املساحة
ريثام حسن عبد العزيز

الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة
محمد حامد

الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة
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محمد محمد سعيد
رشكة الكهرباء

عطيات حامد
مديرية اإلسكان
سيد حجازي

إدارة التخطيط العمراين
صربي أحمد

إدارة الشؤون القانونية
عيل عبد الله
اإلدارة الهندسية

مكرم فوزي جربائيل
إدارة اإليرادات

أحمد سامل سالم
اإلدارة الهندسية

إبراهيم خليل
هيئة قناة السويس

يارس أبو الحسن
هيئة قناة السويس

أحمد محمد
اإلدارة الهندسية

سعد أمني
اإلدارة الهندسية

عبد السالم عبد العال
اإلدارة الهندسية

إبراهيم إبراهيم النجار
الهيئة العامة لالستثامر

محمد جامل
الهيئة العامة لالستثامر
ارشف عبد الكريم
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يتجاوز هذا امللحق نطاق الدراسة الخاصة بتقرير مامرسة أنشطة األعامل عىل 
مستوى املدن وكذا املنهجية املستخدمة فيها. ولقد أعد هذا املحلق بتكليف 
من مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة من أجل تحليل التحديات التي تواجه 
تيسري التجارة يف مرص، مع الرتكيز عىل مرشوع ”محور قناة السويس“ كأحد 
امللحق  منهجية هذا  االستشاري  التحديات. وضع  تلك  ملثل  املمكنة  الحلول 
ومقابالت  استبيانات  خالل  من  النتائج  عىل  الحصول  وتم  مستقل  بشكل 
شخصية صممت خصيصاً لتناسب هذه املنهجية (انظر ”املنهجية“ يف نهاية 

امللحق).

البحري  النقل  صناعة  حيث  من  عليها  تُحسد  جغرافية  مبيزة  مرص  تتمتع 
عرب   - الرئيسية  البحرية  بالطرق  الفريد  واتصالها  املركزي  فموقعها  العاملية. 
من  يحدها  الذي  األحمر  والبحر  الشامل  من  يحدها  الذي  املتوسط    البحر 
للتجارة  مركزياً  القدرة عىل أن تصبح محوراً  البالد لديها  الرشق – يعني أن 
اآلن،  فإىل  التنافسية.  امليزة  هذه  من  مرص  تستفد  مل  اآلن  وحتى  الدولية، 
تُستخدم قناة السويس كبوابة بحرية تقليدية تربط البحر املتوسط   والبحر 
مضافة  قيمة  ذات  خدمات  تقديم  إمكانية  من  االستفادة  دون  األحمر، 
يستغل موقع  وإذا مل  القناة.  منطقة  متنوعة يف  اقتصادية  أنشطة  ومامرسة 

مرص الجغرايف الفريد االستغالل األمثل، فسترتاجع أهمية موانيه لصالح مواين 
أخرى منافسة يف املنطقة اإلقليمية املحيطة. 

التجارة  لتيسري  عام  بشكل  املبذولة  الجهود  (أ)  إىل  التالية  الدراسة  تنقسم 
و(ب) خطط مرص الحالية بشأن مرشوع محور قناة السويس. 

 (
مرص لديها عدد كبري من املوانئ واملطارات التي تجعلها - إذا ما أضفنا إىل ذلك 
موقعها الجغرايف - مركزاً عاملياً لشحنات التجارة البحرية التي تعرب من الغرب 
إىل الرشق ومن الشامل إىل الجنوب. تسجل مرص حالياً مركزاً مرتفعاً نسبياً يف 
”مقياس االرتباط بشبكة النقل البحري السنوي“1 الذي ينظمه ”مؤمتر األمم 
اليونان  مثل  بلدان  تسبق  بذلك  والتنمية“ سنوياً  – وهي  للتجارة  املتحدة 
ومالطا واألردن ولبنان وتركيا – األمر الذي يشري إىل وجود مستوى عاٍل من 
اإلمكانيات غري املستغلة والتي متكن مرص من أن تكون مركزاً عاملياً يف مجال 

تيسري التجارة (شكل 1). 

يف  (مبا  إقليمية  تجارة  اتفاقيات  عدة  إبرام  وعقب  التسعينيات  منتصف  يف 
ذلك اتفاقات منظمة التجارة العاملية)، بارشت مرص عدة إصالحات للتعامل 
مع نظام الجامرك، وااللتزام بلوائح الصحة العامة والصحة النباتية، ومرافق 
يف  أفضل  بصورة  االندماج  تحقيق  وبهدف  مشابهة.  أخرى  وقضايا  املوانئ، 
االقتصاد العاملي، قامت الحكومة املرصية بوضع إسرتاتيجية لتنمية الصادرات 
ورفعت مستوى البنية التحتية والقواعد واللوائح املرتبطة بالتجارة. ونتيجة 
كبري  بشكل  اللوجستية  الخدمات  أداء  مؤرش  ترتيب مرص يف  تحسن  لذلك، 

(جدول 1)2. 

بالرغم من االصالحات ال يزال التجار إىل اآلن يواجهون عدة تحديات ترتبط يف 
األساس بهيئات التفتيش، والنقل الداخيل، باإلضافة إىل الخدمات اللوجستية، 
ومراكز التوزيع. يتوزع استخدام املوانئ املرصية حسب االتجاه الجغرايف يف 
حالة الصادرات، وحسب معدل املرور غري املنتظم أو غري املتكرر للخطوط 
املالحية يف حالة الواردات. وعىل الرغم من أن مرص أنشأت عدداً من املناطق 
الحرة واملناطق الصناعية يف عقد التسعينيات والعقد الذي يليه، تعاين تلك 
املناطق من عدم كفاية البنية األساسية واملرافق، والبريوقراطية، وغياب نظام 

مناسب للنقل املتعدد الوسائط، وغياب التدابري الفعالة لتيسري التجارة3. 

كام أدت حالة عدم االستقرار السيايس يف السنوات األخرية إىل تفاقم أوضاع 
التجارة. فانعدام األمن زاد من مخاطر النقل، مام أدى إىل فرض رسوم إضافية 
لحامية الشحنات من الرسقة، وقد تسبب ذلك أيضاً يف ازدحام املوانئ، مام 
انخفاض  تسبب  وقد  التجارية.  اللوجستية  الخدمات  تكلفة  ارتفاع  إىل  أدى 
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(1= 5= )
التغري 2012 2010 2007 التغري 2012 2010 2007 البند

+0.37 2.98 2.61 2.37 +35 57 92 97 الوضع العام
+0.49 2.60 2.11 2.08 +53 69 122 119  الجامرك 

كفاءة نظام الجامرك، واإلفراج الجمريك عرب الحدود

+0.85 3.07 2.22 2.00 +61 45 106 119  البنية األساسية
جودة البنية األساسية للتجارة واملواصالت

+0.44 3.00 2.56 2.33 +59 51 110 111  الشحنات البحرية الدولية
سهولة الرتتيب لشحنات بحرية بأسعار تنافسية

+0.08 2.95 2.87 2.38 +4 50 54 96  الكفاءة اللوجستية
كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية

+0.30 2.86 2.56 2.62 +35 66 101 72  التتبع والتعقب
القدرة عىل تتبع وتعقب الشحنات

+0.08 3.39 3.31 2.85 +17 64 81 96  التوقيت
املعدل الذي تصل به الشحنات إىل املرسل إليهم يف مواعيد التسليم املقررة 

زمنياً أو املتوقعة

155 155 150 155 155 150 عدد البلدان
المصدر: البنك الدوىل� (2007، و2010، و2012). 

 .Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy 
Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTTLF/Resources/LPI2010_for_web.pdf and http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/239070-1336654966193/LPI_2012_final.pdf
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الصادرات وتراجع حركة السياحة يف انخفاض حركة املالحة الجوية والبحرية، 
مام دفع رشكات الطريان والخطوط املالحية إىل رفع رسومها لنقل الصادرات. 
عنها  املعلن  املغادرة  رحالت  مواعيد  إلغاء  يف  املالحية  الخطوط  بدأت  وقد 
بالغة  أرضاراً  ألحق  الذي  األمر  الحاويات،  من  كافية  حموالت  وجود  لعدم 
العوامل  هذه  كل  الخصوص.  وجه  عىل  للتلف  القابلة  البضائع  مبصدري 

خفضت من املستوى العام ألداء املصدرين املرصيني. 

فيام ييل التحديات الرئيسية التي أوردتها األطراف املعنية يف مقابالت شخصية 
إجراءات   (2 امليناء،  اختيار   (1 عىل  تؤثر  التي  التحديات  وهي  واستبيانات، 
املوانئ والجامرك، 3) مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، والنقل الداخيل، 
4) إطار النقل املتعدد الوسائط، 5) التدابري اإللكرتونية وأساليب إدارة املخاطر. 

1- اختيار امليناء
عىل الرغم من أن اختيار املصدرين للميناء يتحدد بشكل كبري حسب الوجهة 
بناًء عىل سعة امليناء  التي تشحن إليها البضائع، فذلك االختيار يتحدد أيضاً 
وقت  يف  البضائع  عن  واإلفراج  التحميل  إجراءات  جميع  إنهاء  عىل  وقدرته 
مناسب. وتلعب الخدمات الجمركية وخدمات الحجر الصحي والزراعي دوراً 
كبرياً يف اختيار امليناء بالنسبة لجميع البضائع، خاصة يف حالة السلع الزراعية 

والسلع الزراعية املحفوظة. 

مرور  ومعدل  املصدر،  تفضيل  عىل  امليناء  اختيار  يعتمد  للواردات،  بالنسبة 
الخطوط املالحية، وإجراءات اإلفراج. وأوردت األطراف املعنية أن عدم وضوح 
الصحي  الحجر  إلجراءات  االنتقايئ  التنفيذ  األحيان،  بعض  وىف  االجراءات،  
للمستوردين  بالنسبة  امليناء  اختيار  يف  الرئيسية  العوامل  أحد  هو  والزراعي 
عىل وجه الخصوص، وهو أمر ميثل مشكلة كربى تتعلق بكفاءة التنسيق بني 

الجهات الحكومية. 

املوانئ  عرب  املالحية  الخطوط  مرور  انتظام  عدم  وهي  أخرى  مشكلة  مثة 
تحميل  عملية  من  يحد  الذي  األمر  املرور،  ذلك  معدل  وانخفاض  املرصية 

شحنات عىل سفن عائدة4، كام يُقلل عدم وجود مراكز خدمة و صيانة للسفن 
من إمكانية تقديم خدمات تكميلية ذات قيمة مضافة. وهناك عدة خطوط 
مالحية هجرت املوانئ املرصية واتجهت إىل موانئ أخرى إقليمية تتوفر فيها 
يزيد من معدل  أن  املراكز، ميكن  إنشاء مثل هذه  والصيانة.  الخدمة  مراكز 
القدرة  يعزز  الوقت  نفس  املرصية، ويف  املوانئ  املالحية عرب  الخطوط  مرور 

التنافسية للصادرات من خالل تقليل الوقت املستهلك. 

2- إجراءات املوانئ والجامرك
يبدو أن اإلجراءات الجمركية ال تشكل عقبًة رئيسيًة للمصدرين واملستوردين، 
التي قامت بها وزارة  الكبرية  وذلك يرجع بشكل جزيئ إىل عمليات اإلصالح 
املالية بني عامي 2004 و2008. وكانت املشكلة الوحيدة التي ذكرها املصدرون 
الثانية  املوانئ يف  الجمركية يف  الهيئات  انتهاء عمل  واملستوردون هي وقت 
ظهراً، والذي بدأ تطبيقه بعد ثورة 25 يناير 2011. واآلن، فالشاحنات التي 
تصل بعد الثانية ظهراً تُضطر إىل االنتظار خارج امليناء حتى اليوم التايل، مام 

يؤدي إىل تكبد تكاليف أكرب وحدوث تأخريات. 

من ناحية أخرى، رأى مشغلو املوانئ واملخلصون الجمركيون ووكالء الشحن 
أن خدمات املوانئ وعملياتها التشغيلية من بني الخطوات األكرث إشكالية يف 
عملية تيسري التجارة. فالوقت الالزم للتفتيش عىل الواردات، خاصة بالنسبة 
محل  املوانئ  بني  كبرياً  اختالفاً  يختلف  والصحي،  الزراعي  الحجر  إلجراءات 
الدراسة، حيث يرتاوح من مدة أقصاها ثالثة أيام يف ميناء رشق بورسعيد إىل 
سبعة أو حتى عرشة أيام يف املوانئ األخرى5. وال يبدو أن إجراءات التصدير 
تواجه عقبات كبرية ويبدو أنها تتبع إجراءات موحدة يف جميع املوانئ، مع 

وجود استثناءات مرتبطة بالتدابري األمنية اإلضافية واإلغالق املبكر للموانئ. 

وأخرياً، هناك مسألة  كفاءة املوانئ، وهذا األمر يختلف من ميناء إىل آخر. 
معدالت كفاءة الروافع (مبعنى عدد الحاويات التي ترفعها الرافع يف الساعة) 
معدل  يختلف  كام  بالسويس.  مقارنة  واإلسكندرية  بورسعيد  رشق  يف  أعىل 
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مرور السفن عرب املوانئ، حيث ُسجل أعىل معدل يف رشق بورسعيد (6 سفن 
يومياً) مقارنة باملوانئ األخرى (متوسط   2-3 سفن يومياً)6. 

3- مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية
وجود  عدم  أن  واالستبيانات  املقابالت  معهم  أُجريت  الذين  معظم  ذكر 
مراكز   - املساحات  فتوافر  رئيسياً؛  عائقاً  يعد  كافية  وتوزيع  تخزين  ساحات 
والتي  املحافظات،  مختلف  يف  واملستودعات  اللوجستية  والخدمات  التوزيع 
هو   – كليهام  أو  الكربى  املحلية  األسواق  أو  اإلنتاجية  التجمعات  تقع حول 
أمر هام خاصًة للمنتجني واملصدرين؛ فقدرتهم عىل تصدير واسترياد وتوزيع 
إىل  ويضاف  املراكز.  تلك  مثل  نقص  بسبب  بشدة  مقيدة  محلياً  منتجاتهم 
ذلك، أن عدم وجود معامل يف املوانئ يتسبب يف تأخري اإلفراج عن الشحنات 
حتى يتم إرسال العينات إىل املخترب الرئييس التابع للهيئة العامة للرقابة عىل 
الصادرات والواردات، وكذا الحال بالنسبة ملحطات التربيد يف مطار القاهرة7. 
التوزيع  إنشاء مراكز  املقابالت إىل أن  أُجريت معهم  الذين  وأشار األشخاص 

والخدمات اللوجستية ميكن أن تساعد يف حل املشكلة. 

4- اإلطار الترشيعي للنقل املتعدد الوسائط والنقل الداخيل
ال يعترب املنتجون واملصدرون واملستوردون الذين أُجريت معهم املقابالت أن 
الوسائط يف مرص مشكلة رئيسية.  املتعدد  للنقل  إطار ترشيعي  عدم وجود 
الذين  املوانئ  ومشغيل  الجمركيني  واملخلصني  الشحن  وكالء  فإن  ذلك،  ومع 
شملهم االستبيان يعتقدون أن هناك حاجة ماسة إىل بناء وتعزيز إطار قانوين 

ينظم النقل متعدد الوسائط. 

ال يزال النقل الداخيل أيضاً عقبة رئيسية؛ فعدم تطوير النقل النهري والسكك 
الشاحنات،  عىل  االعتامد  من  يزيد  املوانئ  وإىل  من  كاٍف  بشكل  الحديدية 
وقدم  الطرق،  حالة  وسوء  املروري،  االزدحام  من  الربي  النقل  يعاين  حيث 
املركبات وعدم مالءمتها، وانعدام تدابري السالمة؛ وصناعة النقل بالشاحنات 

تفتقر إىل تعاونيات منظمة ويهيمن عليها القطاع غري الرسمي. 

للنقل  أسطول  وجود  وعدم  الداخيل  النقل  أعامل  تجزئة  فإن  ولألسف، 
الوضع  معالجة  الصعوبة مبكان  من  تجعل  عليه،  االعتامد  بالشاحنات ميكن 
مبجرد وضع إطار ترشيعي8. أشارت املقابالت إىل أنه عىل الرغم من استمرار 
بذل الجهود لوضع مثل هذا الترشيع، ال تزال تلك الجهود يف مراحلها األوىل. 
التجارة  تيسري  وكذالك  بالكفاءة  يتمتع  الوسائط  متعدد  نقل  نظام  ووجود 
سيتيحان للمنتجني والتجار املرصيني استغالل امليزة النسبية ملختلف املوانئ 

بشكل أفضل، وبالتايل خفض تكلفة ووقت تنفيذ املعامالت التجارية. 

5- التدابري اإللكرتونية وأساليب إدارة املخاطر
النافذة  نظام  إدخال  أن  يتضح  واالستبيانات,  املقابالت  نتائج  عىل  بناًء 
اإللكرتونية الواحدة خطوًة جيدة نحو تيرس التجارة، كام كان األمر بالنسبة 
لنظام تبادل البيانات االلكرتونية وغريها من التدابري اإللكرتونية. وعىل الرغم 
من أن تلك اإلجراءات غري مطبقة بالكامل إىل اآلن (عىل سبيل املثال، قبول 
املستندات اإللكرتونية)، فال يبدو أن هذا األمر يشكل عقبًة كبريًة أمام التجارة. 

إدارة  بأسلوب  متعلقة  الرئيسية  املشكالت  أصبحت  يناير،   25 ثورة  منذ 
األخرض“(مارس  ”الخط  الرسيع  املسار  نظام  إلغاء  يف  واملتمثلة  املخاطر, 
الذي  األمر  الحاويات،  لجميع  السينية  باألشعة  الفحص  واشرتاط   (20129

تسبب يف إضافة من يوم إىل يومني عىل الوقت الالزم لإلفراج عن الشحنات. 
ومن املفهوم أن مثل تلك التدابري قد اتخذت كتدابري احرتازية، وذلك يف املقام 

األول عىل خلفية التهريب املحتمل لألسلحة. ومع ذلك، ينبغي اإلعالن عن أن 
تطبيق هذه التدابري هو أمر مؤقت، وينبغي إلغاؤه يف أقرب وقت ممكن. 

 -

واملصدرين  املنتجني  تواجه  التي  للصعوبات  ونتيجة  سبق،  ملا  وبالنظر 
التجارية  الصفقات  تكاليف  تخفيض  عىل  قدرتهم  من  وتحد  واملستوردين، 
الخاصة بهم واملنافسة يف األسواق العاملية. فإنه يُنظر إىل مرشوع محور قناة 
األركان،  متكامل  اقتصادي“  ”محور  إقامة  نحو  الطريق  أنه  عىل  السويس 
باإلضافة إىل قناة السويس، لتقديم خدمات تجارية وصناعية وخدمات نقل 
بنية  وبني  الخدمات  هذه  بني  وبالجمع  وتكنولوجية.  لوجستية  وخدمات 
أساسية متطورة، يهدف هذا املرشوع إىل استغالل موقع مرص الجغرايف املتميز 
يف  التجارية  األسواق  لكربى  ملتقى  تصبح  أن  لها  يتيح  يك  األمثل  االستغالل 

العامل10. 

بلغت عائدات قناة السويس 5.2 مليار دوالر يف عام 2011-2012، مبعنى أنها 
 4.5) مليار دوالر) وعام 2010-2009   5.05) عام 2011-2010  ارتفعت عن 
مليار دوالر)11. وتشري تقديرات الحكومة املرصية إىل أن إقامة منطقة تقدم 
مزيداً من الخدمات ذات القيمة املضافة وتجذب قاعدة تصنيعية عاملية ميكن 
أن يؤدي يف نهاية األمر إىل تحقيق عائدات تصل إىل 100 مليار دوالر أمرييك 
عن  مرات  عدة  اإلعالن  تم  السياق  هذا  يف  و  عمل12.  فرصة  مليون  وتوفري 
البدء يف هذا املرشوع مبشاركة عدة وزارات وهيئات، حيث تم التنسيق بني 
الوزارات والهيئات من خالل لجنة وزارية محددة تم تشكيلها مؤخراً عقب 
صدور قرار من رئيس الوزراء، وتشكيل أمانة فنية للتعامل مع املشاكل التي 

تواجه التنسيق13. 

املتوقع  بورسعيد، ومن  امتداد مليناء رشق  السويس هو  قناة  مرشوع محور 
كامل  بشكل  االستفادة  إىل  يؤدي  الذي  األمر  رائداً،  عاملياً  ميناًء  يصبح  أن 
السويس.  وقناة  األحمر  والبحر  املتوسط  البحر  التجارية عىل  التدفقات  من 
يحتل  فهو  السويس،  لقناة  الشاميل  املدخل  عند  يقع  املرشوع  أن  وحيث 
موقعاً اسرتاتيجياً عىل طول الطريق البحري الرئييس اآليت من آسيا إىل أوروبا 
املتوسط   األبيض  والبحر  األطليس  واملحيط  البلطيق  بحر  بني  يربط  والذي 
األحمر،  البحر  باتجاه  السويس  قناة  األسود وبحر قزوين، وميتد عرب  والبحر 
مام يجعله من أهم املواىن يف منطقة البحر األبيض املتوسط  . كان أداء ميناء 
رشق بورسعيد أداًء جيداً خالل السنوات القليلة املاضية من حيث قدرته عىل 
استيعاب التجارة العابرة؛ ولقد شهد معدل مناولة الحاويات به زيادة سنوية 
قدرها 79% عىل مدى األعوام الخمس املاضية، مقارنة بنسبة %32 يف موانئ 

البحر األبيض املتوسط    األخرى. 

ولقد ازدادت أهمية امليناء - وكذا املرور عرب قناة السويس - بفضل عدد من 
الظروف الدولية املواتية، مبا يف ذلك زيادة أسعار النفط، وتزايد أهمية عملية 
تحميل شحنات عىل سفن عائدة، وتزايد أحجام التجارة مع بلدان مثل الصني 
والهند. لكن عىل الرغم من أن قناة السويس تستأثر بحصة كبرية من التجارة 
العامل،  يف  املنقولة بحراً  التجارة  - ما بني 8% إىل 10% من  العاملية  البحرية 
ونسبة %32 من الحاويات متر عرب القناة14 - فالقيمة املضافة املتولدة عنها 
منخفضة؛ فإجاميل القيمة املضافة عىل التجارة العاملية هو حوايل 90 دوالراً 
أمريكياً للحاوية الواحدة ويحتمل تحقيق مبلغ إضايف قدره 50 دوالراً أمريكياً 
فقط  املضافة  للقيمة  األقىص  الحد  بذلك  يصل  والتفريغ، حيث  الشحن  من 
من 150 إىل 200 دوالر للحاوية الواحدة. ويف أوروبا، ميكن أن تصل القيمة 

املضافة إىل 2000 دوالر أمرييك و3000 دوالر أمرييك للحاوية. 
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يهدف مرشوع محور قناة السويس إىل عدة أمور منها: (أ) توسيع محطات 
حاويات  محطة  بناء  و(ب)  بورسعيد،  رشق  ميناء  يف  املوجودة  الحاويات 
بالدحرجة  السفن، ومحطات شحن وتفريغ  جديدة، وورش إلصالح وتجديد 
قَبَّان،  جسور  إنشاء  و(د)  شاملة،  لوجستية  خدمات  تقديم  و(ج)  (رورو)، 
ومرافق لوقوف السيارات، ومرافق لصيانة وإصالح الشاحنات، ومرافق لتخزين 

السوائل، ومرافق لصيانة وإصالح الحاويات، ومكاتب، وفنادق، ومطاعم. 

التصميم والجدول الزمني
(أ)  رئيسيني:  مركزيتني“  ”نقطتني  من  السويس  قناة  محور  مرشوع  يتكون 
النقطة املركزية الجنوبية، والتي تتكون من ميناء السخنة وشامل غرب خليج 
السويس، و(ب) النقطة املركزية الشاملية، والتي تتكون من رشق بورسعيد 
التكنولوجيا  وادي  يقع  املركزيتني  النقطتني  بني  وما  الصناعية.  واملنطقة 
تم  ولقد  املحور).  مرشوع  من  جزًء  ليستا  ودمياط  (السويس  باإلسامعيلية 
وتم  كم2)   69.3 (حوايل  التكنولوجيا  لوادي  فدان   16500 مساحة  تخصيص 
استخدام 200 فدان فقط من هذه املساحة حتى اآلن لبناء مجموعة متنوعة 

من األبنية البسيطة. 

من املفرتض أن يضم محور قناة السويس أكرب ميناء يف اإلقليم ومركزاً دولياً 
للحاويات، والشحنات السائبة، والشحنات املتعددة األغراض، وأن يضم كذلك 
منطقة صناعية ولوجستية مساحتها 1.4 كم2؛ ومنطقة صناعية مساحتها 87 
كم2؛ ومناطق إدارية وسكنية مساحتها 5 كم2؛ ومنطقة سياحية مساحتها 5 

كم2. تبلغ إجاميل املساحة املخصصة للمرشوع حوايل 160 كم2. 

وضعت الرشكة االستشارية الهولندية ”دي إتش يف“  املخطط الرئييس األصيل 
املخطط  بورسعيد؛ حيث حدد  موانئ  مع هيئة  أُبرم  لعقد  وفقاً  عام 2008 
الرئييس ثالث مراحل للمرشوع يتعني االنتهاء منها بحلول عام 2030، لكنه مل 
يطبق. تُقسم الخطط الحالية – والتي ال تزال قيد التغيري – عملية التنفيذ إىل 

املراحل األربعة التالية، والتي يتعني االنتهاء منها بحلول عام 15:2020

تم االنتهاء من املرحلة األوىل عام 2012، والتي اشتملت عىل إنشاء 
املحطة الثانية يف ميناء رشق بورسعيد. وتولت توسيع املحطة رشكة 
”شيبنج آند أويل جروب ايه يب مويلر- مايرسك“، وأدت هذه التوسعة 
إىل مضاعفة إجاميل طول محطة الحاويات إىل 2400 مرت. وقد حصلت 
املرصية  ”الرشكة  يف   %90 قدرها  حصة  عىل  وورلد“  يب  ”دي  رشكة 
لتداول الحاويات“، والتي تقع بالقرب من قناة السويس، مقابل 670 

مليون دوالر أمرييك16. 

تهدف املرحلتان الثانية والثالثة (2012-2015) إىل االنتهاء من عملية 
تعميق امليناء وإطالة القناة الداخلية إىل خمسة أمتار جنوب دائرة 
الحالية. ويرتاوح إجاميل طول املحطات من 12 إىل 14 كم.  املناورة 
ينبغي أن تبدأ املرشوعات اللوجستية والصناعية أثناء هذه املرحلة؛ 
وسيؤدي تعميق الحوض الجنويب إىل الوفاء باحتياجات أنشطة مناولة 
الحديدية،  للسكك  التشغيلية  العمليات  جميع  وتبدأ  الشحنات. 
العمل  يف  للميناء،  اإللكرتونية  واإلدارة  العامة،  الشحنات  ومحطات 

أثناء هذه املرحلة. 

أثناء املرحلة الرابعة (2015-2020)، من املفرتض أن يتم إقامة مرافق 
تعميق  عىل  عالوة  والخدمات،  التوزيع  مراكز  ومرشوعات  التخزين 
األرض  استغالل  اشرتاطات  استكامل  يتم  أن  وأخرياً،  للميناء.  مدخل 

االحتياطية وشبكة البنية األساسية وتكنولوجيا املعلومات. 

 رحب جميع من أُجريت معهم املقابالت بفكرة إقامة محور قناة السويس، 
يسد  عاملياً  لوجستياً  مركزاً  يصبح  أن  املحور  هذا  بإمكان  أن  يعتقدون  فهم 
النقص الحايل يف مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية وكذا أوجه القصور يف 
النقل الداخيل، ومع ذلك، فإن تحمس هؤالء للمرشوع يتوقف بشكل كامل 

عىل مدى توافر التمويل االستثامري الالزم للمرشوع. 

 
يقوم التحليل الوارد يف هذا امللحق عىل أربعة مكونات. أوالً، إجراء مراجعة 
مع  مقابالت  إجراء  ثانياً،  الصلة.  ذات  واملواد  الرسمية  للمستندات  مكتبية 
منتجني ومصدرين ومستوردين تركز عىل مناقشة املشكالت املتعلقة بتيسري 
التجارة، عىل خمسة  ثالثاً، إجراء استبيان إضايف محدد بشأن تيسري  التجارة. 
وكالء  من  وخمسة  الجمركيني  املخلصني  من  وأربعة  املوانئ  مشغيل  من 
(اإلسكندرية،  الخمسة  الرئيسية  البحرية  املوانئ  يف  يعملون  ممن  الشحن 
ودمياط، ورشق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والسخنة). وأخرياً، إجراء عدد من 
االجتامعات مع ممثيل الوزارات املعنية واملنظامت املدنية الستطالع ما لديهم 

من معطيات وآراء بشأن هذا امللحق. 

يقيس مؤرش االرتباط بشبكة النقل البحري مدى اتصال البلدان بشبكات مالحة عاملية. يحسب مؤمتر األمم   1
املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) هذا املؤرش باستخدام خمسة مكونات من قطاع النقل البحري هي: عدد 

السفن، وسعة حمولة الحاويات، وأقىص حجم للسفن، وعدد الخدمات، وعدد الرشكات التي تستخدم سفن 
حاويات يف موانئ البلد املعني.

 .http://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GCNW.XQ  

2  يقيس مؤرش أداء الخدمات اللوجستية "مواءمة" الخدمات اللوجستية لعدد 155 بلداً. وهو يساعد البلدان 
عىل تحديد التحديات والفرص التي تواجه أداء الخدمات اللوجستية التجارية لديها وما ميكنها القيام به 

http://go.worldbank.org/7TEVSUEAR0.للتحسني

3  يشري النقل املتعدد الوسائط إىل نظام النقل الذي يجمع، مبوجب عقد واحد، بني طريقتني أو أكرث من طرق 
نقل البضائع، مثل النقل الجوي أو النقل الربي أو النقل بالسكك الحديدية أو النقل البحري.

4   تشري عملية تحميل الشحنات عىل السفن العائدة إىل نقل الشحنة عىل رحلة العودة باستخدام املساحة 
التي كانت مستخدمة يف األصل لرحلة الذهاب.

5  وفقاً لالفرتاضات املحددة لدراسة الحالة، ال تشتمل بيانات تقرير مامرسة أنشطة األعامل عىل عمليات 
التفتيش ذات الصلة باألغراض الزراعية والصحية. وال تكون املنتجات التي يقيسها تقرير مامرسة أنشطة 

األعامل يف مرص خاضعة لهذا النوع من التفتيش.  

6  البيانات التي يورد مشغلو املوانئ تفاصيل بشأنها.

Presentation at Islamic Development Bank/World Bank capacity 
building workshop on trade and competitiveness. 
http://www.comcec.org/UserFiles/File/ulastirma/sunumlar/

8 Ibid.
9  نظام "الخط األخرض" هو عبارة عن نظام ال تخضع عربه شحنات التجار املعتمدين مسبقاً للتفتيش من 

جانب السلطات الجمركية وإمنا تخضع لعملية تفتيش عشوائية. َمكَّن هذا النظام التجار من توفري الوقت، 
وبالتايل مكنهم من الحد من تكاليف الصفقات.  

10 Egyptian National Competiveness Council (ENCC). 2012. 
Egyptian Competitiveness Report: A Sustainable Competitiveness 
Strategy for Egypt. Cairo: ENCC. 
http://www.encc.org.eg/inside.php?p=temp_text&pid=102&id=28.

February 23rd, 2013.
12  د/ وليد عبد الغفار، الرئيس السابق لألمانة الفنية ملرشوع تنمية محور قناة السويس، يف مقابلة مع جريدة 

أخبار اليوم بتاريخ 23 فرباير 2012. 

13  قرار رقم 144 لسنة 2013 املعدل بالقرار رقم 267 لسنة 2013. 
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14 Ministry of Investment and General Authority for Investment 
and Free Zones (GAFI) (2010). Invest in Egypt: Logistics and 

15  مقابلة مع د/ وليد عبد الغفار، يف جريدة أخبار اليوم.

16 GAFI, Invest in Egypt.
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نتائج امللحق 
1- ما هي أكرث الخطوات إشكالية يف سلسلة قيمة تيسري التجارة والنقل؟

إجراءات وخدمات املوانئ 

اإلجراءات الجمركية 

الكيانات املرتبطة (مثل الحجر الصحي والزراعي)

إجراءات الهيئة العامة للرقابة عىل الصادرات والواردات 

أخرى (التخزين وإدارة املخزون، النقل الداخيل، تجميع الشحنة، القدرة عىل تتبع الشحنة، 
التمويل

2- ما هي أهم خطوة يف عملية تيسري التجارة؟

تحسني البنية األساسية ملنشآت املوانئ 

خلق مستوى أفضل من التنسيق بني أصحاب املصلحة والجهات املسئولة

تطبيق نظام أكرث تطوراً لتمويل التجارة 

وضع سياسات تنظم عملية تيسري التجارة يف  املوانئ بشكل أفضل (مثل تسعري األنشطة وخلق 
قدر أكرب من املنافسة)

تحسني وسائل النقل من وإىل املوانئ 

خلق مستوى أفضل من التنسيق بني الكيانات الحكومية املعنية

وضع سياسات تدعم عملية نقل متعددة الوسائل (فيام يتعلق بالنقل من وإىل املوانئ مع توفري 
ضامنات)

إقامة مراكز توزيع أو مراكز لوجستية 

تطوير نظام أفضل لتجميع أو تقسيم الشحنات

3- ما هي أكرث املوضوعات إشكالية يف امليناء وسلسلة القيمة ذات الصلة، والتي تؤدي إىل رفع تكاليف النقل؟

شفافية األسعار التي تضعها هيئات املوانئ ووكالء الشحن

احتكار هيئات املوانئ لبعض الخدمات

اللوجستيات املتواضعة 

ضعف إنفاذ القوانني والقرارات املنظمة 

ضامن تأمني شحنتك 

غياب بنية أساسية مناسبة

ضامن سالمة شحنتك

أخرى (تنظيم األنشطة يف امليناء ويف مبنى الشحن ووسائل متويل التجارة ال سيام التأمني)

تقرير مامرسة أنشطة األعامل يف مرص 2014 116



5 4 5 14

3 4 1 8

3 3 5 11

4 1 5

1 1 2 4

2

2

1

2 3 2 7

4 1 1 6

2 3 5

1 2

3 2 3 8

3 2 3 8

3 1 4

3

2

0

0

0

  

4- ما هي أساليب إدارة املخاطر التي ساعدت يف خفض تكلفة الصفقة؟

تطبيق املنفذ الجمريك األخرض (القامئة البيضاء) ومركز كبار العمالء

إجراءات ما قبل عملية التخليص

غري ذلك (أنظمة ما بعد املراجعة والحد من املعاينة املادية)

5- ما هي أساليب التجارة اإللكرتونية (التبادل اإللكرتوين للبيانات) التي قد تخفض أو خفضت من تكاليف الصفقة؟

تقديم املزيد من الخدمات اإللكرتونية الحكومية 

استخدام بيان إلكرتوين لتخطيط حموالت السفن 

اإلبالغ السابق عىل الوصول 

قبول املستندات اإللكرتونية (مثل إقرار الشحنة)

تعقب السفن باستخدام نظام تحديد املوقع العاملي

تطبيق نظام التوقيع اإلكرتوين 

غري ذلك (وضع مواعيد لعمليات الشاحنات باستخدام الحاسب اآليل وتعقب وضع الحاويات)  

6- ما هي الخدمة التالية التي لها األولوية يف عملية تيسري التجارة؟

تطبيق نظام متعدد الوسائل أكرث كفاءة مبا يف ذلك مسئولية الخط املالحي حتى نقطة التسليم 
وليس يف املوانئ فحسب 

إقامة مراكز توزيع ومراكز لوجستية بالقرب من املوانئ أو حولها

إنشاء مناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة بالقرب من املوانئ أو حولها

تطبيق نظام تقديم الخدمات اللوجستية عن طريق الغري وإسناد تقديم جميع الخدمات 
اللوجستية إىل الغري

7- ما هي اإلصالحات العاجلة التي يلزم إجراؤها  عىل النظام املتعدد الوسائل؟

إجراءات التنفيذ من حيث مبارشة وكالء الشحن لسلسلة القيمة بالكامل دون تدخل يف حني يضطلع 
الخط املالحي باملسئولية حتى نقطة التسليم  

موافقة السلطات الجمركية مع رضورة التيسري

التعاون املؤسيس بني جميع جهات النقل الحكومية 

التعاون املؤسيس بني وزارات التجارة واملالية والنقل

من الرضوري وجود إطار قانوين

إقامة بنية أساسية (مثل املستودعات)
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