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االقتصاد السوري، والسير جنبًا إلى جنب  تنافسية دعـ وتعزيز بيدؼ 7002أعمالو عاـ بدأ المرصد الوطني لمتنافسية 
مع دوؿ  تنافسية االقتصاد السوري بالمقارنةمف أجؿ رصد تطور  ،كومة، وبالتعاوف مع منظمات دوليةمع قطاع األعماؿ والح

قطاع األعماؿ، لمتعرؼ عمى كافة سوحات السنوية لالقتصاد السوري و واألبحاث والم مف خالؿ إجراء عدد مف الدراسات، العالـ
والمساعدة عمى معالجتيا، وبالتالي ضماف مشاركة قطاع األعماؿ في صنع القرار ورسـ السياسات  العقبات التي تواجيو،

 االقتصاد السوري. تعزيز تنافسيةو تحسيف بيئة األعماؿ وبالتالي االقتصادية ووضع الخطط الحكومية، 

 41/ تاريخ 4561تنافسية االقتصاد السوري، صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ /ب االرتقاءانطالقًا مف أىمية و 
بقرار رئيس مجمس  وتـ إعادة تشكيممف ثـ و ، NCO، تـ بموجبو تشكيؿ مجمس إدارة المرصد الوطني لمتنافسية 7002نيساف 

 .7044يراف حز  46/ تاريخ 1562الوزراء رقـ /

 ،مجمس إدارة المرصد الوطني لمتنافسية مزيجًا متكاماًل عمى أعمى المستويات مف الحكومة وقطاع األعماؿ ويضـ
ميمة المجمس في اقتراح السياسات واالستراتيجيات الواجب تطبيقيا لتحسيف بيئة األعماؿ واالستثمار في سورية، وتعزيز وتأتي 

ينبثؽ  حيث ويستعيف المجمس بمف يراه مناسبًا مف الخبراء واالستشارييف والعامميف في إنجاز ميمتو. ،تنافسية االقتصاد السوري
عف المرصد الوطني لمتنافسية فريؽ فني يقـو بتنفيذ المياـ التي يحددىا مجمس اإلدارة، باإلضافة إلى فريؽ استشاري وفريؽ 

 دعـ.
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 :مقدمة

الدوؿ بالتنافسية في اآلونة األخيرة نظرًا ألىميتيا في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية واالزدىار ازداد اىتماـ 
االستفادة ما أمكف مف الميزات التي يوفرىا االقتصاد العالمي والتقميؿ مف لشعوبيا، حيث تكمف أىمية التنافسية في تعظيـ 

 مف خالؿ توفير بيئة األعماؿ المناسبة ليا.ذلؾ أف التنافسية تعطي لمشركات فرصة لمنفاذ إلى األسواؽ العالمية،  .سمبياتو

المنتدى االقتصادي  المؤثرة فييا وأىميالتنافسية والعوامؿ وقامت عدة جيات محمية ودولية بإعداد عدة تقارير حوؿ ا
 والمعيد العربي لمتخطيط. ،والمعيد الدولي لمتنمية واإلدارة ،العالمي

راج سورية في تقارير قـو المرصد الوطني لمتنافسية بإدويعتبر مفيـو التنافسية مصطمحًا حديث العيد في سورية، حيث ي
نشر مفيـو التنافسية ادي العالمي سنويًا بصفتو المؤسسة الشريكة لو، كما يقـو بالتنافسية العالمية الصادرة عف المنتدى االقتص

عداد لدى مختمؼ الجيات العامة والخاصة، و  دراسات حوؿ تنافسية االقتصاد السوري، تستعرض فييا مؤشرات التنافسية ا 
 .لالرتقاء بووتحمميا، وتقترح السياسات الالزمة 

اسات والعوامؿ التي بتعريؼ التنافسية عمى أنيا مجموعة المؤسسات والسي WEFي المنتدى االقتصادي العالميقـو و 
  .1والبعيدفي االقتصاد، وتعتبر البمداف األكثر تنافسية بأنيا األقدر عمى النمو في المدى المتوسط نتاجية اإل مستوىتحدد 

بإيجاد  فقد قاـ المنتدى االقتصادي العالمي، عمى المدى القصير باإلضافة إلى المدى الطويؿونظرًا ألىمية التنافسية 
، كما توصؿ عمى المدى القريب والمتوسط بمداً  417في  العوامؿ المؤثرة عمى اإلنتاجيةمؤشر التنافسية العالمية والذي يقيس 

، عاماً  70ؿ خال الطويؿعمى المدى بمدًا  400في يقيس العوامؿ المؤثرة عمى اإلنتاجية والذي  استدامة التنافسيةإلى مؤشر 
 .7047-7044لممرة األولى في تقرير التنافسية العالمية  هوردأوالذي 

مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامؿ التي تحدد مستوى اإلنتاجية في االقتصاد،  تعرؼ استدامة التنافسية عمى أنياو 
المجتمع االقتصادية واالجتماعية والبيئية في الحاضر، وذلؾ دوف اإلضرار بالقدرة عمى  مع ضماف القدرة عمى تمبية احتياجات

 .2القادمةجياؿ األ تمبية احتياجات

مف ، فإنو يجب تحقيؽ مستويات مرتفعة الطويؿومف أجؿ ضماف استمرار مستويات مرتفعة مف الرفاىية عمى المدى 
 وكفاءة استخداـ الموارد المتاحة. ،ماعيباإلضافة إلى ضرورة التماسؾ االجت اإلنتاجية،

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 4. 

2
 Ibid., P. 54. 
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التي و  7047-7044الواردة في تقرير التنافسية العالمية عمى مؤشرات استدامة التنافسية  البحثإعداد وتعتمد منيجية 
مسح مف خالؿ إجراء لو  بالبيانات الالزمة هبتزويدالمرصد الوطني لمتنافسية قاـ حيث المنتدى االقتصادي العالمي، أوجدىا 

 .في سورية رأي قطاع األعماؿ

س مؤشر استدامة التنافسية، ومؤشر منيجية المنتدى االقتصادي العالمي في قياإلى  التقرير وسيتـ التطرؽ في ىذا
 ، باإلضافة إلى استعراض مؤشرات استدامة التنافسية في سوريةالعالميةبعض الدوؿ و  الدوؿ العربيةفي استدامة التنافسية 

 .العربية والعالمية ومقارنتيا مع عدد مف الدوؿ

 :قياس مؤشر استدامة التنافسيةي العالمي في قتصادأواًل: منيجية المنتدى اال

السوؽ، وظروؼ ، رأس الماؿ البشريرئيسية وىي  عوامؿ خمسةضمف  الستدامة التنافسيةتندرج المؤشرات الرئيسية 
 :1وذلؾ كما يمي ،اً رئيسي اً مؤشر  42تضـ و والبيئة المادية، والبيئة السياسية، االبتكار، و  والتقانة

 :والتدريب، والترابط االجتماعي العاليالصحة والتعميـ األساسي، والتعميـ  مؤشرات ويضـ رأس المال البشري. 

 :كفاءة أسواؽ العمؿ، وتطور السوؽ المالية، وحجـ األسواؽ، وكفاءة أسواؽ السمعمؤشرات وتضـ  ظروف السوق. 

 :قانية، وتطور األعماؿ، واالبتكار.الجاىزية التمؤشرات وتضـ  التقانة واالبتكار 

 المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة االقتصاد الكمي، والسياسة البيئية مؤشرات وتضـ ة:يالسياسة البيئ. 

 :دارة الموارد المتجددة، والتدىور البيئي مؤشرات وتضـ البيئة المادية  .كفاءة الموارد، وا 

  

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 66. 
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 (4) الشكؿ

 العوامؿ الرئيسية المؤثرة عمى استدامة التنافسية

 

التنافسية  الفرعية لمؤشر مؤشراتالجميع  متضمنة، مؤشراً  471المؤشرات الفرعية لمؤشر استدامة التنافسية يبمغ عدد و 
 تالتي تم، ومجموعة أخرى مف المؤشرات رقـ المؤشربجانب  Gبالرمز والتي سيتـ اإلشارة إلييا  ،العالمية عدا مؤشر التضخـ

، والتي سيتـ اإلشارة إلييا ة واستخداـ الموارد المتجددة والتدىور البيئييالترابط االجتماعي والسياسات البيئوتتعمؽ بإضافتيا، 
 :1مف البيانات، وىمانوعيف ويتـ استخداـ  .بجانب رقـ المؤشر Sبالرمز 

  البيانات الرقميةHard Data:  التنافسية اإلجمالي، ويتـ الحصوؿ عمييا استدامة ثمث قيمة مؤشر  حواليتشكؿ و
، ومنظمة االتحاد الدولي لالتصاالتو ، مثؿ البنؾ الدولي، وصندوؽ النقد الدولي متنوعةمحمية وعالمية مف مصادر 

 .ارة إلييا بالرمز )*( في الجداوؿـ اإلشيتالصحة العالمية. وس
  بيانات مسح رأي قطاع األعمالSurvey Data:  استدامة التنافسية اإلجمالي مؤشروتشكؿ حوالي ثمثي قيمة ،

وتيدؼ إلى تجميع معمومات فائقة القيمة مف رجاؿ األعماؿ في مختمؼ القطاعات االقتصادية لمجموعة واسعة مف 
درًا فريدًا مطمعًا عمى محركات النمو األحواؿ، وتوفر مص معظـتكاد تكوف مصادرىا معدومة في  ،المتغيرات

 لالقتصاد، وتعبر عف سالمة بيئة األعماؿ ومدى ارتباطيا باالقتصاد العالمي، ومقارنتيا بمجموعة مف الدوؿ.

ويتـ حساب مؤشر استدامة التنافسية بأخذ متوسط العوامؿ الخمسة، والتي تحسب بدورىا عف طريؽ متوسط المؤشرات 
  منيا، كما تحسب قيمة المؤشرات الرئيسية بأخذ متوسط المؤشرات الفرعية ليا.الرئيسية التي تتكوف 

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 47. 

مؤشر استدامة 
 التنافسية

رأس المال 
 البشري

ظروف 
 السوق

التقانة 
 واالبتكار

البيئة 
 السياسية

البيئة 
 المادية
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، عمى المدى الطويؿالمؤثرة عمى اإلنتاجية  العوامؿإلى عدد مف  وتطرقؤشر استدامة التنافسية عدـ ويؤخذ عمى م
 :1ومنيا

 :األزمات المالية  حدوث تؤدي إلى ،في األسواؽ المالية وانخفاض الشفافية فييا إف المضاربة االختالالت في السوق
 والتي تؤثر عمى استدامة التنافسية.

 :تعتبر حماية اليد العاممة مف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمى الترابط االجتماعي وعمى استدامة  حماية اليد العاممة
 التنافسية.

 :إف تحقيؽ األمف الغذائي ضروري الستدامة التنافسية. األمن الغذائي 
 والسرطاف،  ،عمى سالمة رأس الماؿ البشري، مثؿ أمراض القمب في البمداألمراض  انتشار ؤثري :المزمنة األمراض

 والتي تؤثر عمى مستوى اإلنتاجية في االقتصاد وبالتالي عمى استدامة التنافسية. .والبدانةوالسكري، 
 :عمى استدامة التنافسية. لتربة تؤثرإف نضوب الموارد الطبيعية والنفايات وتموث ا استنزاف الموارد الطبيعية 
 :الطبيعية ليا تأثير ىاـ عمى إنتاجيتيا وتنافسيتيا عمى المدى إف قدرة البالد عمى مواجية الكوارث  الكوارث الطبيعية

 الطويؿ.

وامؿ التي تقيس أثر ىذه العالمتعمقة بتحديد المؤشرات لمصعوبات قياس ىذه العوامؿ، نظرًا إال أنو مف الصعوبة بمكاف 
 .ر جمع ىذه البياناتعمى استدامة التنافسية فضاًل عف تعذ  

 مؤشر استدامة التنافسية عالميًا: ثانيًا:

 تبوأتو ، 7047-7044دولة شمميا تقرير التنافسية العالمية  417مف بيف  دولة 400يضـ مؤشر استدامة التنافسية 
في حيف والتي حافظت عمى اتجاه مؤشر استدامة التنافسية.  ،وفنمندايا سنغافورة ثـ السويد سويسرا قمة الترتيب العالمي، تمت

( ترتيب 4ويبيف الجدوؿ التالي رقـ ) مراتب فيو. 40تراجعت الواليات المتحدة األمريكية والمممكة العربية السعودية أكثر مف 
 .2الدوؿ العشريف األولى في مؤشر استدامة التنافسية

  

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 61. 

2
 Ibid., P. 63. 
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 (4)رقـ  الجدوؿ

 ف األولى في مؤشر استدامة التنافسيةالدوؿ العشرو 

 الدولة
 ترتيب مؤشر استدامة التنافسية

 دولة 100
 ترتيب مؤشر التنافسية العالمية

 التنافسية استدامة اتجاه دولة 142

  1 1 سويسرا
  2 2 سنغافورة
  3 3 السويد
  4 4 فنمندا

  5 5 الواليات المتحدة األمريكية
  6 6 ألمانيا
  7 7 ىولندا
  8 8 الدنمارؾ
  9 9 الياباف

  10 10 المممكة المتحدة
  12 11 كندا
  15 12 بمجيكا
  16 13 النرويج

  17 14 المممكة العريبة السعودية
  18 15 فرنسا
  19 16 النمسا
  20 17 استراليا
  21 18 ماليزيا
  22 19 اسرائيؿ

  24 20 كوريا الجنوبية

    مراتب 40أكثر من  تشٍر إلى تقدم مؤشر استدامة التنافسٍة. 

    مراتب 6و 3بيف  تشٍر إلى تقدم مؤشر استدامة التنافسٍة. 

    (7 ±) تشٍر إلى ثبات مؤشر استدامة التنافسٍة أو تغٍره بمرتبتٍن. 

    مراتب 6و 3بيف  تشٍر إلى تراجع مؤشر استدامة التنافسٍة. 
    مراتب 40أكثر من ى تراجع مؤشر استدامة التنافسٍة تشٍر إل. 

في مؤشر استدامة التنافسية، إدارتيا الفعالة  المرتبة األولى عالمياً احتالليا ومف العوامؿ التي ساعدت سويسرا في 
 كسيد الكربوفو وانخفاض انبعاثات غاز ثاني أ ،المياه الزراعيةووفرة  ،الكثافة العالية لمطاقة في الصناعةو  ،مموارد المتجددةل



13 

 

معدالت بطالة انخفاض ، نظرًا لصرامة التشريعات البيئية لدييا، و الدوؿ االسكندنافية مراتب متقدمةواحتمت  .%4.6 بمغتوالتي 
 . %1.7 بمغتوالتي فييا  الشباب

 وسيطرتيا عمى ،وحفاظيا عمى البيئة ،واردىانظرًا لكفاءة استخداـ م ،وحافظت كندا عمى اتجاه مؤشر استدامة التنافسية
ستواجو تحديات إال أنيا  الياباف بتطوير السياسة البيئية واستخداـ مواردىا بفعالية،كما قامت  تموث اليواء واإلجياد المائي.

 .1لدييا المرتفع متزايد السكانيلنظرًا  ،7030ارتفاع نسبة اإلعالة عاـ تتعمؽ ب

 :في الدول العربية التنافسيةمؤشر استدامة ثالثًا: 

، ثـ 73/400العربية المتحدة في المركز  اإلماراتيا تمت، عالمياً  41/400المرتبة األولى عربيًا والسعودية  احتمت
 (7ويبيف الجدوؿ التالي رقـ ) .26/400، وسورية 25/400، ومصر 24/400في حيف أخذت لبناف المركز  .72/400الكويت 

باإلضافة إلى اتجاه  ،7047-7044بالمقارنة مع مؤشر التنافسية العالمية مؤشر استدامة التنافسية  العربية فيترتيب الدوؿ 
  .2استدامة التنافسية

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 51. 

2
 Ibid., P. 63. 
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 (7)الجدوؿ 

 مؤشر استدامة التنافسيةترتيب الدوؿ العربية في 

 الدولة الترتيب عربياً 
ترتيب مؤشر استدامة 

 التنافسية
 دولة 100

التنافسية ترتيب مؤشر 
 العالمية

 دولة 142
 التنافسية استدامة اتجاه

 الدول العربية ذات الترتيب المتقدم
  17 41 السعودية 1
  27 73 اإلمارات العربية المتحدة 2
  34 72 الكويت 3
  40 30 تونس 4

 الدول العربية ذات الترتيب المتوسط
  71 65 األردف 5
  73 61 المغرب 6

 العربية ذات الترتيب المتأخرالدول 
  87 56 الجزائر 7
  89 24 لبناف 8
  94 25 مصر 9
  98 26 سورية 10

    مراتب. 40أكثر من  تشٍر إلى تقدم مؤشر استدامة التنافسٍة 

    مراتب. 6و 3بيف  تشٍر إلى تقدم مؤشر استدامة التنافسٍة 

    (.7 ±) تشٍر إلى ثبات مؤشر استدامة التنافسٍة أو تغٍره بمرتبتٍن 

    مراتب. 6و 3بيف  تشٍر إلى تراجع مؤشر استدامة التنافسٍة 
     مراتب 40تشٍر إلى تراجع مؤشر استدامة التنافسٍة أكثر من. 

عدد ارتفاع و  ،جودة الطرقات ،التنافسيةومف العوامؿ التي أدت إلى تفوؽ المممكة العربية السعودية في مؤشر استدامة 
نسمة، باإلضافة إلى ارتفاع احتياطياتيا مف العمالت األجنبية. إال أنيا  400لكؿ  412.6 بمغتمشتركي اليواتؼ النقالة والتي 

 %.165.6 بمغتاستجرار المياه الزراعية مف إجمالي مصادر المياه المتجددة والتي نسبة ارتفاع تعاني مف 

فر العمماء األجنبي المباشر عمى األعماؿ وتو ونس عددًا مف المزايا التنافسية مثؿ أثر تشريعات االستثمار وتممؾ ت
الرتفاع استجرار المياه الزراعية مف إجمالي بعض نقاط الضعؼ في كفاءة استخداـ الموارد نظرًا  والميندسيف، إال أنيا تممؾ

. كما تعاني المغرب ومصر %64.6 بمغتإلجياد المائي والتي تفاع نسبة ا، وار %12.4 بمغتمصادر المياه المتجددة والتي 
 باإلضافة إلى التدىور البيئي لدييا. ،مف ارتفاع معدالت بطالة الشباب



15 

 

وتتميز لبناف بمتانة النظاـ المصرفي وارتفاع جودة النظاـ التعميمي، إال أنيا تعاني مف ارتفاع عجز الموازنة العامة 
 سنوات.  6لمتوسط  2.6 بمغتوالتي 

 :في سورية : مؤشر استدامة التنافسيةرابعاً 

في مؤشر التنافسية  61/417استدامة التنافسية، في حيف احتمت المركز في مؤشر  26/400ة سورية المرتب احتمت
الجارية عاـ مريكي باألسعار مميار دوالر أ 66.3 بمغ قد الناتج المحمي اإلجماليوالذي يبيف أف  ،7047-7044العالمية 

، 51/417ت المرتبة % وأخذ0.41حصة سورية مف الناتج المحمي اإلجمالي العالمي  تبمغو ، 56/417المرتبة  وأخذت 7040
المرتبة  توأخذ 7040اـ دوالر أمريكي باألسعار الجارية ع 77122حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي  كما بمغت

62/417. 

ظروؼ السوؽ، و  ،رأس الماؿ البشري ضمف عوامؿ مؤشر استدامة التنافسية رية فيتندرج المؤشرات الفرعية لسو و 
وسيتـ استعراض مؤشرات استدامة التنافسية والتي تتكوف مف مؤشرات  .والتقانة واالبتكار، والبيئة السياسية، والبيئة المادية

 400 مع بالمقارنة تقيس التنافسية عمى المدى الطويؿوالتي  الجديدة مؤشراتالدولة باإلضافة إلى  417التنافسية بالمقارنة مع 
 وذلؾ كما يمي:دولة، 

I. رأس المال البشري HUMAN CAPITAL: 

وفي ظؿ العولمة  المدى القريب والبعيد. فيإلنتاجية مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى اكفاءة رأس الماؿ البشري تعتبر 
ة الجيدة لمقوة العاممة وتدريبيـ حتى يصبحوا قادريف عمى التكيؼ مع تأميف الصحفإنو البد لالقتصاد مف  ،وانفتاح األسواؽ

 ، وذلؾ مف أجؿ استدامة التنافسية. بيـ التغيرات في البيئة المحيطة

نسبة كبار السف في  يالحظ ارتفاعحيث ، عمى المدى الطويؿ توإنتاجييؤثر عمى  اقتصاد مافي  األفرادعمر كما أف 
والرعاية  التقاعدتعويضات تكاليؼ إضافية تتعمؽ ب عمى ذلؾ، ويترتب معدؿ الوالدات لدييامقابؿ انخفاض  البمداف المتقدمة

بارتفاع نسبة الشباب فييا، مما يدؿ عمى وجود قدرات كامنة يمكف االعتماد  تمتازبالمقارنة مع البمداف النامية والتي  ،الصحية
 العاليالتعميـ الصحة والتعميـ األساسي، و  المؤشرات الرئيسية التالية وىيرأس الماؿ البشري  ويضـ .إنتاجيتياعمييا في زيادة 

 .1الترابط االجتماعيو  ،والتدريب

 

  

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 66. 
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 (7) الشكؿ

 المؤشرات الرئيسية لرأس الماؿ البشري

 

 :Health and Primary Education الصحة والتعميم األساسي .1

نتاجيتو. فالرعاية الصحية غير المالئمة  تمعب الصحة الجيدة لميد العاممة دورًا ىامًا في تعزيز تنافسية االقتصاد وا 
وانتشار األمراض تؤثر سمبيًا عمى أداء األفراد، وتفرض تكاليؼ إضافية عمى الشركات، كما في حاالت الوفاة والعجز والتكاليؼ 

انخفاض اإلنتاجية والقدرة التنافسية  مما ينعكس فيليؼ البحث عف موظفيف جدد وتدريبيـ، الطبية وزيادة حاالت الغياب وتكا
 لمبمد.

يعتبر التعميـ األساسي مف العوامؿ اليامة في تعزيز تنافسية االقتصادات المتقدمة والنامية عمى حد سواء. حيث أف كما 
تؤدي إلى صعوبة تكيؼ اليد العاممة في  انخفاض جودة التعميـفي حيف أف التعميـ األساسي الجيد يرفع مف كفاءة األفراد، 

ويبيف الجدوؿ  .1ت عمى تطوير سمسمة اإلنتاج لدييااألعماؿ وقدرة الشركا قطاع يعيؽ نمو وىذاالمراحؿ اإلنتاجية المعقدة، 
 .7047-7044لسورية الصحة والتعميـ األساسي  ات( مؤشر 3التالي رقـ )

  

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 6. 

رأس المال 
 البشري

الصحة 
والتعميم 
 األساسي

التعميم العالي 
 والتدريب

الترابط 
 االجتماعي
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 (3)الجدوؿ 

 7047-7044الصحة والتعميـ األساسي لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2011-2012 

 القيمة الترتيب
 الصحة والتعميم األساسي

  الصحة
G4.01 1 أثر المالريا عمى األعماؿ n/appl 

G4.02  0 1 *ألؼ نسمة 100معدؿ انتشار المالريا لكؿ 

G4.03 5.8 50 أثر السؿ عمى األعماؿ 

G4.04 21 43 *ألؼ نسمة 100انتشار السؿ لكؿ  معدؿ 

G4.05 5.7 43 أثر اإليدز عمى األعماؿ 

G4.06 0.2> 45 *معدؿ انتشار اإليدز، نسبة مف األشخاص البالغيف 

G4.07 14.2 65 *معدؿ وفيات األطفاؿ، لكؿ ألؼ مولود 

G4.08 74.4 58 *متوسط العمر المتوقع، بالسنوات 

  التعميم األساسي
G4.09 3.5 82 جودة التعميـ األساسي 

G4.10 ،94.5 55 *%صافي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ األساسي 

مؤشرات الصحة، حيث احتمت المرتبة األولى عالميًا في مؤشري أثر المالريا عمى تممؾ سورية ميزات تنافسية في 
 74ار السؿ بمغ معدؿ انتشحاالت مسجمة لمرض المالريا. كما األعماؿ ومعدؿ انتشار المالريا، ذلؾ أف سورية ال يوجد فييا 

 16و 46، وبمغ معدؿ انتشار اإليدز عند البالغيف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 13/417ألؼ نسمة لتحتؿ المركز  400لكؿ حالة 
لكؿ ألؼ  41.7شيرًا بمغ  47 – 0باإلضافة إلى أف معدؿ وفيات األطفاؿ بيف ، 16/417% لتحتؿ المركز 0.7سنة أقؿ مف 

في  5.1و، 1/417في سنغافورة لتحتؿ المركز  7.3وفي لوكسمبورغ  لتحتؿ المركز األوؿ،  4.6وبمغ ىذا المعدؿ مولود، 
 في تركيا لتحتؿ 41.6و، 67/417في قطر لتحتؿ المركز  6.2، في حيف بمغ 14/417لتحتؿ المركز  العربية المتحدة اإلمارات
 .26/417المركز 

اإلشارة إلى أف متوسط وتجدر  .61/417المركز  تحتماسنة و  21.1 في سورية وبمغ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة
، وأما في 3/417المركز  في سويسرا لتحتؿسنة  17لتحتؿ المركز األوؿ، وسنة  17.6قد بمغ العمر المتوقع في الياباف 

 .16/417المركز  في تركيا لتحتؿ 27.4، و36/417المركز  لتحتؿسنة  21.4بمغ قد الكويت ف

% لتحتؿ المركز 61.6بمغ في سورية قد (، أف صافي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ األساسي 3يبيف الجدوؿ السابؽ رقـ )و 
والذي  ،جودة التعميـ األساسي في مؤشر 17/417. واحتمت سورية المركز 7007وذلؾ حسب بيانات اليونسكو عاـ  66/417
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، 43/417، ولبناف 47/417تمتيا بمجيكا ثـ سنغافورة وسويسرا. في حيف احتمت قطر المركز  ىاألول المرتبةفيو فنمندا  تبوأت
 .71/417 العربية المتحدة واإلمارات

 :Higher Education and Training التعميم العالي والتدريب .2

في إنتاج السمع ذات القيمة المضافة  الراغبةات لالقتصاددريب مف العوامؿ الميمة تعتبر جودة التعميـ العالي والت
تطمب كوادر بشرية مؤىمة ومدربة يبدوره  والذي، في ظؿ االنفتاح االقتصادي تحتاج إلى عمميات إنتاجية معقدة العالية، والتي

التعميـ العالي  ات( مؤشر 1رقـ )، ويبيف الجدوؿ التالي 1جيدًا، وقادرة عمى التكيؼ مع التحوالت المستمرة في االقتصاد العالمي
 .7047-7044والتدريب لسورية 

 (1)الجدوؿ 

 7047-7044التعميـ العالي والتدريب لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 التعميم العالي والتدريب

  معدل االلتحاق في التعميم

S01  75.3 71 الثانوي، ذكور %*إجمالي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ 

S02 *% 74.2 74 إجمالي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ الثانوي، إناث 

6.07 G *% 27.4 78 إجمالي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ العالي 

  جودة التعميم

6.03G 3.2 96 جودة النظاـ التعميمي 

6.01G 4.1 62 جودة تعميـ الرياضيات والعموـ 

6.06G  3.6 108 وكميات اإلدارةجودة مدارس 

6.05G 2.7 120 الولوج إلى اإلنترنت في المدارس 

  التدريب خالل العمل

6.02G 3.4 110 توفر خدمات البحث والتدريب 

6.01G 2.6 140 مدى تدريب الموظفيف 

المركز  لتحتؿ% 26.3بمغ  في سوريةفي التعميـ الثانوي  الذكور التحاؽأف إجمالي معدؿ  تبيف مؤشرات التعميـ العالي
% مف فجوة الجندر في ىذا 61.6، أي أف سورية قد أغمقت 21/400المركز لتأخذ % 21.7عند اإلناث وبمغ ، 24/400

. في حيف بمغ معدؿ االلتحاؽ في 21/417حتؿ المركز ت% ل72.1المؤشر. كما بمغ إجمالي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ العالي 

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 6. 
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. وأما في 72/417لتحتؿ المركز في سنغافورة % 53.5% لتحتؿ المركز األوؿ، و61.4الجنوبية ا التعميـ العالي في كوري
62/417% لتحتؿ المركز 10.2األردف فبمغ 

1. 

في مؤشر جودة النظاـ  65/417المركز  أخذتسورية مراتب متفاوتة في مؤشرات جودة التعميـ، حيث  احتمتكما 
. 57/417تصاد التنافسي، والمركز التعميمي مف حيث تمبية متطمبات االق  احتمتو  في مؤشر جودة تعميـ الرياضيات والعمـو

بناف ل واحتمتيا سنغافورة في المركز الثاني ثـ فنمندا وقطر، تمت ،في مؤشر جودة النظاـ التعميميسويسرا قمة الترتيب العالمي 
 .76/417المركز  ، والسعودية47/417المركز 

في مؤشر توفر  440/417، حيث احتمت المركز خالؿ العمؿ في مؤشرات التدريب ةر سورية مراتب متأخ واحتمت
في مؤشر مدى تدريب الموظفيف نظرًا لضعؼ  410/417خدمات التدريب المتخصصة ذات الجودة العالية، كما احتمت المركز 
سويسرا المركز األوؿ في ىذا المؤشر،  تبوأتفي حيف  االستثمار في تدريب الموظفيف وتنمية مياراتيـ والمحافظة عمييـ.

مراتب متفاوتة، حيث حصمت قطر عمى المركز  لدوؿ العربيةكما احتمت ا .االسكندنافية مراتب متقدمة فيوواحتمت الدوؿ 
 .61/417، ولبناف 76/417 العربية المتحدة ، واإلمارات71/417

 :Social Cohesion الترابط االجتماعي .3

 التيميشو  االقصاء وتجنب ،بينيـ التمييزوالحد مف  قدرة المجتمع عمى ضماف رفاىية أفراده، ىوالترابط االجتماعي  إف
 تؤدي إلىعرضة لعدـ االستقرار عمى المدى الطويؿ، كونيا تكوف مساواة العدـ تسود فييا حالة حيث أف المجتمعات التي  ليـ.

أف استدامة التنافسية تحتاج إلى التركيز عمى األداء  ذلؾ ف.المزايا التي يتمتع بيا اآلخرو  ف مفاستياء األفراد المستبعدي
تتطمب ، نسبة مرتفعة مف كبار السف كما أف االقتصادات التي تحوي ،االقتصادي مف جية، والترابط االجتماعي مف جية أخرى

 الحفاظ عمى مجتمع أكثر ترابطًا. ؿالمزيد مف التركيز عمى حقوقيـ واحتياجاتيـ الخاصة، وذلؾ مف أج

حجـ مؤشر الترابط االجتماعي مدى دعـ النسيج االجتماعي لمقدرة التنافسية واإلنتاجية في المستقبؿ، مف خالؿ ويقيس 
وخسارة تعويضات فقداف العمؿ، الرسمي، حيث أف العامميف في القطاع غير الرسمي يعانوف مف تزايد احتماؿ  االقتصاد غير

البطالة لدى مؤشر ، و والذي يقيس التفاوت في توزيع الدخوؿ معامؿ جينيوالعجز. باإلضافة إلى مؤشر  األمومةلخدمة و نياية ا
سنة أو تزيد  46والذي يقيس نسبة األفراد الذيف تقؿ أعمارىـ عف  عاماً  70 خالؿ فترةنسبة اإلعالة المتوقعة ومؤشر الشباب، 

                                                 
دولة، في حيف إف المؤشرات  100مع  تقارفرقـ المؤشر جانب ب Sإف المؤشرات التي تقيس التنافسية عمى المدى الطويؿ والتي يشار إلييا بالرمز  1

 دولة. 142تقارف مع  Gاألخرى والتي يشار إلييا بالرمز 
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دؿ عمى التوجيات الديموغرافية وأثرىا عمى التنافسية في وىذا ي، في معيشتيـ سنة والذيف يعتمدوف عمى الغير 51عمى 
 .7047-7044الترابط االجتماعي لسورية  ات( مؤشر 6. ويبيف الجدوؿ التالي رقـ )1المستقبؿ

 (6)الجدوؿ 

 7047-7044الترابط االجتماعي لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 الترابط االجتماعي

S03 *نسبة اإلعالة المتوقعة n/a n/a 

S04 *35.8 27 معامؿ جيني 

S05 *19.1 52 البطالة لدى الشباب 

S06 4.7 52 حجـ االقتصاد غير الرسمي 

المركز  تحتماو  7001عاـ  0.361 تبمغ قد تبيف مؤشرات الترابط االجتماعي أف قيمة معامؿ جيني في سورية
نسبة البطالة لدى الشباب  تكما بمغ ،2)األسوأ( 4-0والذي يقيس عدالة توزيع الدخؿ وتتراوح قيمة المؤشر بيف  ،72/400

 1.7 ت. في حيف بمغ67/400لتحتؿ المركز  46.4سنة إلى إجمالي العاطميف عف العمؿ  71و 46الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 
 لتحتؿفي لبناف  77.4، و76/400المركز  لتحتؿ العربية المتحدة تفي اإلمارا 47.4و، 1/400في سويسرا  لتحتؿ المركز 

 71.7و، 26/400تحتؿ المركز ل في إيطاليا 76.1و، 55/400في فرنسا لتحتؿ المركز  77.5 ت، كما بمغ53/400المركز 
 .11/400لتحتؿ المركز  في إسبانيا 32.6و، 14/400لتحتؿ المركز  في السعودية

بيانات عف نسبة اإلعالة  لـ تتوفر، في حيف 67/400ر الرسمي المركز حجـ االقتصاد غيمت سورية في مؤشر واحت
 .7030 عاـ المتوقعة

II. السوق  ظروفMARKET CONDITIONS: 

، وتتحقؽ مف خالؿ إرساء قواعد المنافسة ضمف االستخداـ األمثؿ لمسمع والقوة العاممة ورأس الماؿكفاءة األسواؽ ت إف
 ضـاالستثمار األمثؿ لرأس الماؿ. وت االختالالت فييا، وتحقيؽ كفاءة أسواؽ العمؿ، وضماف حدوث ة في السوؽ ومنعالسميم
المؤشرات الرئيسية التالية وىي كفاءة أسواؽ العمؿ، وتطور السوؽ المالية، وحجـ األسواؽ، وكفاءة أسواؽ  السوؽ ظروؼ
 .3السمع

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 66. 

 كافة المؤشرات ومصادرىا. عف شرحًا موسعاً  الثانييبف الممحؽ  2
3
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 67. 



21 

 

 (3) الشكؿ

 المؤشرات الرئيسية لظروؼ السوؽ

 

  :Labor Market Efficiency أسواق العملكفاءة  .1

 مالءمةع اليد العاممة في أكثر مجاالت العمؿ ف أىـ العوامؿ التي تؤدي إلى توز تعد كفاءة أسواؽ العمؿ ومرونتيا م
 .في عمميـاألفضؿ لتقديـ  لميد العاممةتخمؽ حافزًا القتصاد، كما ليـ، وبالتالي الوصوؿ إلى مستويات إنتاجية عالية في ا

عة وبأقؿ التكاليؼ، آلخر بمرونة وسر  عمؿومف أجؿ تحقيؽ كفاءة أسواؽ العمؿ، ال بد مف أف تنتقؿ اليد العاممة مف 
، كما ال بد مف توظيؼ اليد العاممة الماىرة بالمكاف في العمؿواضحة لمعالقة بيف الحوافز والجيد المبذوؿ توضع معايير أف و 

 المرأة والرجؿ.المناسب مع عدـ إغفاؿ المساواة بيف 

جراءات  إضافة إلى ذلؾ، ال بد مف أف تتسـ عالقة أصحاب العمؿ مع الموظفيف بالمرونة في تحديد األجور التسريح وا 
 .7047-7044مؿ لسورية كفاءة أسواؽ الع ات( مؤشر 5، ويبيف الجدوؿ التالي رقـ )1والتوظيؼ

  

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 7. 

ظروف 
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 (5)الجدوؿ 

 7047-7044كفاءة أسواؽ العمؿ لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 كفاءة أسواق العمل

  المرونة

2.04G 4.3 71 عالقات التعاوف بيف العامؿ وصاحب العمؿ 

2.07G 5.3 48 المرونة في تحديد األجور 

2.03G  ،20 50 )األسوأ(* 400-0مؤشر صرامة قوانيف العمؿ 

2.01G 3.6 92 إجراءات التسريح والتوظيؼ 

2.06G *80 106 تكمفة تسريح العمالة الزائدة، أسبوع 

  استخدام الموارد البشريةكفاءة 

2.05G 3.6 89 األجور واإلنتاجية 

2.02G 3.3 130 االعتماد عمى اإلدارة الكفوءة 

2.01G 2.6 110 ىجرة األدمغة 

2.06G *0.27 141 نسبة مشاركة المرأة في العمؿ، إلى الرجؿ 

في مؤشر عالقات التعاوف بيف العامؿ  24/417المركز  احتمتتبيف مؤشرات المرونة في كفاءة أسواؽ العمؿ أف سورية 
تممؾ سورية ميزة تنافسية في مؤشر صرامة قوانيف و  .في مؤشر المرونة في تحديد األجور 11/417وصاحب العمؿ، والمركز 

 تكما بمغ، 60/417لعمؿ وصعوبة التسريح، حيث احتمت المركز العمؿ والذي يقيس صعوبة التوظيؼ وصرامة ساعات ا
والذي يقيس كمفة متطمبات اإلشعارات المسبقة لمتسريح ومكافأة تعويض نياية  ،أسبوعاً  10تكمفة تسريح اليد العاممة أجر 

في الدنمارؾ ونيوزيمندا  ممةلتسريح اليد العا، في حيف ال توجد أي تكمفة 405/417الخدمة وكمفة تسريح العامؿ، واحتمت المركز 
 أسابيع في البحريف واألردف وعماف. 1التكمفة أجر  وبمغت ،والواليات المتحدة األمريكية

في مؤشر األجور واإلنتاجية،  16/417وتعاني سورية مف ضعؼ كفاءة استخداـ الموارد البشرية، حيث احتمت المركز 
الكفوءة، ذلؾ أنو ال يتـ اختيار الكفاءات المناسبة لشغؿ المناصب اإلدارية في مؤشر االعتماد عمى اإلدارة  430/417والمركز 
في مؤشر ىجرة  440/417كما ال يتـ جذب أصحاب الكفاءات والمواىب والمحافظة عمييـ، حيث احتمت سورية المركز  العميا.

% مف فجوة 65حيف أغمقت فنمندا . في 414/417% لتحتؿ المركز 72مشاركة المرأة في العمؿ إلى الرجؿ  تاألدمغة، وبمغ
، وأغمقت الياباف 37/417% مف الفجوة لتحتؿ المركز 11، وأغمقت سويسرا 2/417الجندر في ىذا المؤشر لتحتؿ المركز 

% مف 66. واحتمت الدوؿ العربية مراتب متأخرة في ىذا المؤشر، حيث أغمقت قطر 11/417مف الفجوة لتحتؿ المركز  23%
، وأغمقت لبناف 471/417% مف الفجوة لتحتؿ المركز 15 العربية المتحدة ، وأغمقت اإلمارات474/417كز الفجوة لتحتؿ المر 

 .435/417% مف الفجوة لتحتؿ المركز 33
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 :Financial Market Development تطور السوق المالية .2

 ،إنتاجية ذات العوائد األكبرإف القطاع المالي الكفؤ يؤدي إلى تخصيص المدخرات في أكثر النشاطات االقتصادية 
 واإلفصاح الثقة في النظاـ المصرفي والشفافية عوامؿوالتي تشجع المستثمريف عمى اتخاذ قرارات االستثمار. كما أف توفر 

تطور السوؽ المالية يؤثر عمى  أف مدى مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى كفاءة القطاع المالي والمصرفي. باإلضافة إلىتعتبر 
( 2، ويبيف الجدوؿ التالي رقـ )1حديثة تواكب احتياجات الشركاتما توفره مف أدوات مالية مف خالؿ  ،ة االقتصادتنافسي
 .7047-7044رية تطور السوؽ المالية لسو  اتمؤشر 

 (2)الجدوؿ 

 7047-7044تطور السوؽ المالية لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 السوق الماليةتطور 

  الكفاءة

1.04G 3.6 121 توفر الخدمات المالية 

1.07G 3.5 114 القدرة عمى تحمؿ تكاليؼ الخدمات المالية 

1.03G 3.4 78 التمويؿ عبر األسواؽ المالية المحمية 

1.01G 2.3 101 سيولة الحصوؿ عمى القروض 

1.06G 2.1 107 توفر رأس الماؿ المغامر 

1.05G  3.6 442 عمى تدفقات رأس الماؿالقيود 

  الثقة واالعتمادية

1.02G 5.4 59 متانة النظاـ المصرفي 

1.01G 4 76 تشريعات تداوؿ األوراؽ المالية 

G8.09  ،1 138 )األفضؿ(* 40-0قوة الحقوؽ القانونية 

في  474/417المركز تممؾ سورية العديد مف نقاط الضعؼ في مؤشرات كفاءة السوؽ المالية، حيث حصمت عمى 
. كما حصمت سورية في مؤشر القدرة عمى تحمؿ تكاليؼ الخدمات المالية 441/417مؤشر توفر الخدمات المالية، والمركز 

حيث  ي مؤشر سيولة الحصوؿ عمى القروض، واحتمت الدوؿ العربية النفطية مراتب متقدمة فيو،ف 404/417المركز عمى 
، وعماف 40/417 العربية المتحدة ، واإلمارات6/417البحريف، واحتمت السعودية المركز  ياتبوأت قطر المركز األوؿ، تمت

في مؤشر القيود عمى تدفقات رأس الماؿ والذي يعبر عف  442/417المركز  سورية احتمتكما  .76/417، والكويت 43/417
 صرامة التشريعات المتعمقة بتدفقات رأس الماؿ العالمية.

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 7. 
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والذي يشير إلى أف  ،66/417المركز فيو حيث احتمت  ،وة في مؤشر متانة النظاـ المصرفيوتممؾ سورية نقطة ق
عمى عكس المالية.  الثقة بالسوؽ عمىوىذا يدؿ النظاـ المصرفي يتمتع بميزانية سميمة وال يحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية، 

، 60/417الدوؿ المتقدمة والتي احتمت مراتب متأخرة مثؿ الواليات المتحدة األمريكية والتي حصمت عمى المركز  بعض
 .417/417، وأيرلندا عمى المركز 444/417، والمممكة المتحدة عمى المركز 405/417واليوناف عمى المركز 

سييؿ اإلقراض وحماية حقوؽ المقترضيف الضمانات واإلفالس في ت قوانيف مف ضعؼ فعالية كما تعاني سورية
 في مؤشر قوة الحقوؽ القانونية. 431/417حيث احتمت المركز والمقرضيف، 

 :Market Size حجم األسواق .3

أتاح  مماحيث أدت العولمة إلى انفتاح األسواؽ بشكؿ كبير،  .يؤثر حجـ األسواؽ عمى مستوى اإلنتاجية في االقتصاد
وفورات الحجـ الكبير، وبالتالي تقميؿ التكاليؼ، وزيادة القيمة المضافة. وبينت التجارب العممية  االستفادة مفة فرص لمشركات

ويبيف الجدوؿ التالي  .1درات مع اتساع األسواؽ الخارجيةارتباط انفتاح األسواؽ مع زيادة معدالت النمو، كما يرتبط حجـ الصا
 .7047-7044حجـ األسواؽ لسورية  اتمؤشر ( 1رقـ )

 (1)دوؿ الج

 7047-7044حجـ األسواؽ لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 حجم األسواق

  حجم األسواق المحمية

40.04G  ،3.6 62 )األفضؿ(* 2-4حجـ األسواؽ المحمية 

  حجم األسواق الخارجية

40.07G  ،4.2 73 )األفضؿ(* 2-4حجـ األسواؽ الخارجية 

والذي يقيس مجموع  ،في مؤشر حجـ األسواؽ المحمية 57/417مؤشرات حجـ األسواؽ أف سورية احتمت المركز تبيف 
الناتج المحمي اإلجمالي مضافًا إلية قيمة المستوردات مف السمع والخدمات مطروحًا منو قيمة الصادرات مف السمع والخدمات، 

والذي يقيس حجـ الصادرات مف السمع والخدمات كنسبة مف  ،رجيةفي مؤشر حجـ األسواؽ الخا 23/417كما احتمت المركز 
 .المحمية والخارجية قمة الترتيب في حجـ األسواؽواليند احتمت الواليات المتحدة األمريكية والصيف و الناتج المحمي اإلجمالي. 

  
                                                 

1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 7. 
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 :Goods Market Efficiency كفاءة أسواق السمع .4

عمى ظروؼ  أسواؽ السمع، إيجاد المزيج المناسب مف السمع والخدمات بناءً مبمداف ذات الكفاءة العالية في يمكف ل
ضرورية لتحقيؽ  ذلؾ أف المنافسةالعرض والطمب. باإلضافة إلى ضماف تجارة ىذه السمع والخدمات بكفاءة في االقتصاد. 

ؿ إنتاج السمع والخدمات بناء عمى ، مف خالسواء أكانت بيف المنتجات المحمية أـ األجنبية كفاءة األسواؽ وزيادة اإلنتاجية
بعد تخفيض العوائؽ أماـ التجارة، وتبسيط اإلجراءات الحكومية الناظمة لممارسة األعماؿ بدءًا مف وذلؾ ظروؼ الطمب، 

زالة الحواجز غير الجمركية أماـ السمع المستوردة ،تأسيس النشاط التجاري وحتى تصفيتو  .وا 

رات الشراء لممستيمكيف مف حيث السعر األقؿ أو الجودة األفضؿ أو إجراء تحميؿ عمى قرا السمع وتعتمد كفاءة أسواؽ
ؤدي إلى تنوع ي كما أف تعدد الثقافات والعادات والتقاليدمعمؽ لخصائص السمعة، ومدى استجابة الشركات لمتطمبات العمالء. 

. 1ع واالبتكار لمشركات وتحقيؽ كفاءة أسواؽ السمعيؤدي إلى المزيد مف اإلبدافييا مف حيث الكـ والنوع، مما متطمبات العمالء 
 .7047-7044كفاءة أسواؽ السمع لسورية  ات( مؤشر 6ويبيف الجدوؿ التالي رقـ )

  

                                                 
1
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 (6)الجدوؿ 

 7047-7044كفاءة أسواؽ السمع لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 كفاءة أسواق السمع

  المنافسة

  المنافسة المحمية

5.04G 5.2 44 شدة المنافسة المحمية 

5.07G 3.1 118 مدى التحكـ بالسوؽ 

5.03G 3.7 90 كفاءة سياسة مكافحة االحتكار 

5.01G 3.6 54 أثر المعدالت الضريبية 

5.06G *42.9 84 المعدؿ اإلجمالي لمضرائب، نسبة مئوية مف األرباح 

5.05G  7 65 مشروع*عدد إجراءات تأسيس 

5.02G *13 51 عدد األياـ الالزمة لبدء مشروع 

5.01G 4.2 36 تكاليؼ السياسة الزراعية 

  المنافسة الخارجية

5.06G 3.8 127 انتشار القيود عمى التجارة 

5.40G *% 12.4 122 معدالت التعرفة الجمركية 

5.44G 2.8 137 انتشار الممكية األجنبية 

5.47G  3.9 112 التجارية عمى االستثمار األجنبي المباشرأثر القواعد 

5.43G 2.9 133 عبء اإلجراءات الجمركية 

5.41G  33.5 103 المستوردات مف الناتج المحمي اإلجمالي*نسبة 

  الطمب ظروفجودة 

5.46G 4.3 96 درجة تمبية متطمبات العمالء 

5.45G 2.8 118 درجة وعي المشتريف 

في  11/417تممؾ سورية عددًا مف الميزات التنافسية ونقاط القوة في مؤشر المنافسة المحمية، حيث احتمت المركز 
في مؤشر تكاليؼ السياسة الزراعية، ذلؾ أنيا ال تشكؿ عبئًا كبيرًا عمى  35/417مؤشر شدة المنافسة المحمية، والمركز 

 االقتصاد. 

والذي يشمؿ جميع الضرائب التي يدفعيا صاحب العمؿ كنسبة  ،17.6ي سورية كما بمغ المعدؿ اإلجمالي لمضرائب ف
، وبالتالي حصمت سورية 1مف األرباح ومنيا ضريبة األرباح وضريبة الرواتب واألجور واالشتراكات في التأمينات االجتماعية

                                                 
، 39.7بإعادة حساب المعدؿ اإلجمالي لمضرائب كنسبة مف األرباح في سورية لتصبح  2012تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ  في قاـ البنؾ الدولي  1

 .2012عاـ  في تقارير التنافسية العالمية الصادرة عف المنتدى االقتصادي العالمي ينعكس وىذا المعدؿ سوؼ
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معدالت ضريبية منخفضة، حيث بمغ في مؤشر المعدؿ اإلجمالي لمضرائب. وتمتاز دوؿ الخميج العربي ب 11/417عمى المركز 
لتحتؿ المركز  العربية المتحدة في اإلمارات% 41.4، و1/417ر لتحتؿ المركز في قط% 44.3المعدؿ اإلجمالي لمضرائب 

، وبالمقابؿ بمغ ىذا 2/417في البحريف لتحتؿ المركز % 46، و5/417ة لتحتؿ المركز في السعودي% 41.6، كما بمغ 6/417
في إيطاليا % 51.5، و16/417في البرتغاؿ لتحتؿ المركز % 13.3، و471/417لتحتؿ المركز في فرنسا % 56.1المعدؿ 

 .437/417لتحتؿ المركز 

الحافز عمى العمؿ واالستثمار. وتبوأت دوؿ  عمى في مؤشر أثر المعدالت الضريبية 61/417احتمت سورية المركز و 
النخفاض نظرًا العربية المتحدة  يت واإلماراتيا الكو البحريف المركز األوؿ تمت احتمت الخميج العربي قمة الترتيب العالمي، حيث

، 475/417وبالمقابؿ احتمت دوؿ أوروبا الغربية مراتب متأخرة، حيث حصمت فرنسا عمى المركز معدالت الضرائب فييا. 
يطاليا عمى المركز 431/417والبرتغاؿ عمى المركز   الت الضرائب في ىذه الدوؿ.، نظرًا الرتفاع معد436/417، وا 

في  472/417ؼ فييا، حيث احتمت المركز عأما بالنسبة إلى المنافسة الخارجية، فإف سورية تممؾ العديد مف نقاط الض
في مؤشر  477/431مؤشر انتشار القيود عمى التجارة، نظرًا لمعوائؽ الجمركية وغير الجمركية الموجودة، واحتمت المركز 

 تكما تراوحفي ىونغ كونغ وسنغافورة،  %0 ت%، في حيف بمغ47.1بالمتوسط  تلجمركية المطبقة والتي بمغمعدالت التعرفة ا
  % لدى دوؿ مجمس التعاوف الخميجي.1.5% و1.1بيف 

، واحتمت المركز في مؤشر عبء اإلجراءات الجمركية 433/417باإلضافة إلى ذلؾ، فإف سورية احتمت المركز 
%، في حيف 33.6 بمغتكنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي والتي  مف السمع والخدمات المستورداتفي مؤشر  403/417
العربية  %، وفي اإلمارات11.1في لبناف  ت% عمى التوالي، كما بمغ417.2% و746.7في ىونغ كونغ وسنغافورة  تبمغ

 %.42.0%، وفي قطر إلى 72.6في تركيا إلى  تنخفض%، بينما 56.4 المتحدة

III. تقانة واالبتكار الTECHNOLOGY AND INNOVATION: 

عامالف أساسياف في تعزيز تنافسية الشركات وتحقيؽ االزدىار عمى  مواكبة التقانات الحديثة والقدرة عمى االبتكار تعتبر
مع  المستمر أحدث التقانات لدييا القدرة عمى التكيؼ استخداـاالبتكار و التي تعتمد عمى الشركات المدى الطويؿ، ذلؾ أف 

التالية، وىي الجاىزية التقانية،  الرئيسيةالتقانة واالبتكار المؤشرات  وتضـومواجية التحديات في المستقبؿ.  التغيرات العالمية
 .1وتطور األعماؿ، واالبتكار
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 (1) الشكؿ

 المؤشرات الرئيسية لمتقانة واالبتكار

 

 Technological Readiness: الجاىزية التقانية .1

ذلؾ  في ظؿ العولمة واتساع األسواؽ، قدرتيا عمى المنافسة والنموو  تنافسية الشركات تعزيز ازدادت أىمية التقانة في
 سواء أكانت ىذه التقانات مبتكرة ضمف البمد أـ مستوردة مف الخارج.وعمى قدرة االقتصاد عمى النمو  أنيا تؤثر عمى اإلنتاجية

مثؿ عدد  لالتصاالت،عمى القطاعات االقتصادية األخرى في تأميف البنية التحتية الت تؤثر تقانة المعمومات واالتصاكما 
مشتركي اليواتؼ النقالة، واإلنترنت، وحـز اإلنترنت العريضة، ومدى قدرة الشركات عمى استخداـ تمؾ التقانات في عمميات 

بمدى جاىزيتيا  التقانات أحدثت عمى االستفادة مف ، وترتبط قدرة الشركاالبيع والشراء، وفي التواصؿ مع المورديف والعمالء
 .7047-7044التقانية لسورية الجاىزية  ات( مؤشر 40ويبيف الجدوؿ التالي رقـ ) .1ىذه التقانات واستخداميا بكفاءة الستيعاب
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 (40)الجدوؿ 

 7047-7044الجاىزية التقانية لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 الجاىزية التقانية

  التقانة تبني

6.04G 4.1 119 توفر التقانات الحديثة 

6.07G 4.8 70 االستيعاب التقاني لمشركات 

6.03G 4.1 106 االستثمار األجنبي المباشر ونقؿ التقانة 

  استخدام التقانة

6.01G  20.7 95 نسمة* 400مستخدمي اإلنترنت لكؿ 

6.06G  0.3 111 نسمة* 400اإلنترنت العريضة لكؿ مشتركي حـز 

6.05G *0.3 110 عرض نطاؽ اإلنترنت، كيموبت/الثانية لكؿ نسمة 

مف التحديات فيما يتعمؽ بالجاىزية التقانية وقدرتيا عمى تبني أحدث التقانات، حيث احتمت المركز  و سورية عدداً تواج
في مؤشر االستثمار األجنبي المباشر ونقؿ التقانة، والذي  405/417في مؤشر توفر التقانة الحديثة، والمركز  446/417

 ت الحديثة. يقيس مدى مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في جمب التقانا

الدوؿ االسكندنافية  تحتمافي حيف ، 66/417نسمة لتحتؿ المركز  400لكؿ  70.2كما بمغ عدد مستخدمي اإلنترنت 
في الواليات المتحدة األمريكية،  26نسمة، و 400لكؿ  15عف فييا  مراتب متقدمة فيو، حيث ال يقؿ عدد مستخدمي اإلنترنت

لتحتؿ المركز  في اإلمارات العربية المتحدة 21 تفي الدوؿ العربية، حيث بمغ ىذه النسبة توتفاوت في الصيف. 31.3و
 .26/417لتحتؿ المركز  في لبناف 34و، 52/417األردف لتحتؿ المركز في  31و، 46/417

 31.7بينما بمغ ، 444/417نسمة لتحتؿ المركز  400لكؿ  0.3 في سورية عدد مشتركي حـز اإلنترنت العريضة وبمغ
ؿ لتحت في اإلمارات العربية المتحدة 40.6، و16/417لتحتؿ المركز  في البحريف 47.7را لتحتؿ المركز األوؿ، وفي سويس
كيموبت بالثانية  0.3 في سورية عرض نطاؽ اإلنترنتفي حيف بمغ  .23/417في لبناف لتحتؿ المركز  1.2، و16/417المركز 

 .440/417لكؿ نسمة لتحتؿ المركز 

 :Business Sophistication تطور األعمال .2

إف عدد المورديف المحمييف ونوعيتيـ، وترابط الشركات مع المورديف في منطقة جغرافية واحدة، وتشكيميا مجمعات 
باإلضافة إلى وتخفيض تكاليؼ اإلنتاج، وزيادة القيمة المضافة. األعماؿ والعناقيد الصناعية، تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات، 
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إنتاج سمع فريدة وقدرتيا عمى  ،اإلنتاجية ياعممياتليا، وتطور  ، والكفاءات التسويقيةات الشركات واستراتيجيتياة عمميأف جود
( 44، ويبيف الجدوؿ التالي رقـ )1ومتطورة، وتقدـ سمسمة القيمة لدييا، تؤدي إلى تطوير قطاع األعماؿ وجعمو أكثر تنافسية

 .7047-7044رية تطور األعماؿ لسو  اتمؤشر 

 (44)الجدوؿ 

 7047-7044مؤشر تطور األعماؿ لسورية لعاـ 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 تطور األعمال

44.04G 5.0 50 عدد المورديف المحمييف 

44.07G 3.7 124 نوعية المورديف المحمييف 

44.03G 3.1 97 درجة تطور العناقيد الصناعية 

44.01G  2.9 104 التنافسيةطبيعة الميزة 

44.06G 3.1 106 درجة اكتماؿ سمسمة القيمة 

44.05G 4.2 52 التحكـ بالتوزيع العالمي 

44.02G 3.5 79 درجة تطور العمميات اإلنتاجية 

44.01G 3.2 117 الكفاءات التسويقية لمشركات 

44.06G 3.6 75 الرغبة بتفويض الصالحيات 

في مؤشر نوعية  471/417في مؤشر عدد المورديف المحمييف، إال أنيا احتمت المركز  60/417المركز  سورية احتمت
المركز األوؿ  تايواف تبوأتفي مؤشر درجة تطور العناقيد الصناعية، بينما  62/417المورديف المحمييف، كما احتمت المركز 

. 60/417، ولبناف 73/417، واإلمارات العربية المتحدة 40/417كز ، واحتمت قطر المر يا إيطاليا والياباففي ىذا المؤشر، تمت
في مؤشر طبيعة الميزة التنافسية، ذلؾ أنيا تعتمد في تنافسيتيا عمى انخفاض  401/417المركز  عمى سورية وحصمت

 التكاليؼ والموارد الطبيعية المحمية بعيدًا عف ابتكار منتجات فريدة.

أف شركات التصدير ال تمارس  والذي يبيففي مؤشر درجة اكتماؿ سمسمة القيمة،  405/417سورية المركز  تحتماكما 
في  26/417المركز  واحتمت عمى مراحؿ محدودة مف سمسمة اإلنتاج. ، بؿ تقتصربشكؿ عاـ نشاطيا في كافة مراحؿ اإلنتاج

اف قمة في حيف تبوأت الياب اإلنتاج.ذي يقيس مدى االعتماد عمى أحدث أساليب مؤشر درجة تطور العمميات اإلنتاجية، وال
 يا سويسرا ثـ ألمانيا.الترتيب في ىذا المؤشر تمت
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 :Innovation االبتكار .3

ات األقؿ تطورًا الشركات األجنبية يمك ف االقتصادعمى الرغـ مف أف استيراد التقانات الحديثة مف الخارج وتوطينيا وتقميد 
نمو عالية، فإنو ال يمكف لالقتصادات المتقدمة مف زيادة النمو ورفع مستوى  مف زيادة مستوى إنتاجيتيا وتحقيؽ معدالت
مف تصميـ منتجات حديثة  المتقدمةات تكار، لذلؾ البد لمشركات في االقتصادالمعيشة بدوف اإلعتماد عمى اإلبداع واالب

نفاؽ وىذا بدوره يتطمب بيئة مناسب .مف أجؿ زيادة قدرتيا عمى المنافسةوعصرية وتطويرىا  ة ومحفزة عمى اإلبداع واالبتكار وا 
والتطوير عمى درجة عالية مف الكفاءة مثؿ  لمبحثكما يتطمب وجود مؤسسات  ،R&Dوالتطوير  البحثاألمواؿ عمى 

ويبيف الجدوؿ  .1المختبرات الجامعية والحكومية، وربط الجامعة بالمجتمع مف خالؿ زيادة التعاوف بيف قطاع األعماؿ والجامعات
 .7047-7044االبتكار لسورية  ات( مؤشر 47الي رقـ )الت

 (47)الجدوؿ 

 7047-7044االبتكار لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 االبتكار

47.04G 2.1 134 القدرة عمى االبتكار 

47.07G 2.6 125 جودة مؤسسات البحث العممي 

47.03G 2.1 136 والتطوير إنفاؽ الشركات عمى البحث 

47.01G 2.4 133 التعاوف بيف الشركات والجامعات في البحث والتطوير 

47.06G 3.0 116 توفير الحكومة لمتقانة المتقدمة 

47.05G 4.1 63 توفر العمماء والميندسيف 

47.02G *0 90 عدد براءات االختراع، لكؿ مميوف نسمة سنويًا 

في مؤشر القدرة عمى االبتكار والذي  431/417مف ضعؼ في مؤشرات االبتكار، حيث احتمت المركز  تعاني سورية
يقيس سبؿ حصوؿ الشركات عمى التقانات الحديثة سواء أكاف عبر التراخيص وتقميد الشركات األجنبية أـ عبر إجراء البحوث 

لشركات والجامعات في البحث والتطوير، إال أنيا في مؤشر التعاوف بيف ا 433/417المركز  حصمت عمىكما والتطوير. 
في مؤشر جودة مؤسسات البحث  476/417كما احتمت المركز  ف.والميندسيفي مؤشر توفر العمماء  53/417احتمت المركز 

فيو الياباف والسويد وسويسرا قمة  تبوأتفي مؤشر إنفاؽ الشركات عمى البحث والتطوير، والذي  435/417العممي، والمركز 
  بيانات عف عدد براءات االختراع في سورية. تتوفر ولـالترتيب. 
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IV.  البيئة السياسيةPOLICY ENVIRONMENT AND ENABLING CONDITIONS: 

 ساتجودة المؤس ذلؾ أف تؤثر عمى جميع الفعاليات االقتصادية وعمى قرارات االستثمار،إف البيئة السياسية العامة 
. باإلضافة إلى بأقؿ التكاليؼاألسواؽ الخارجية تؤدي إلى زيادة تكامؿ األسواؽ المحمية وربطيا مع  البنية التحتية المتطورةو 

التالية، وىي  الرئيسيةالبيئة السياسية المؤشرات  وتضـوسالمة البيئة عمى استدامة التنافسية.  تأثير توازف االقتصاد الكمي
 .1المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة االقتصاد الكمي، والسياسة البيئية

 (6) الشكؿ

 لمبيئة السياسيةالمؤشرات الرئيسية 

 

 :Institutions المؤسسات .1

الدخؿ تشكؿ البيئة المؤسساتية اإلطار القانوني واإلداري الذي يعمؿ فيو األفراد والشركات والحكومة، مف أجؿ توليد 
التنافسية والنمو، وتؤثر عمى قرارات االستثمار، مف خالؿ  استدامة والتي تنعكس بشكؿ مباشر عمى ،والثروة في االقتصاد

وكفاءة اإلطار القانوني، وكفاءة الخدمات الحكومية، ومستوى  ،الفساد، واستقالؿ القضاء الحد مفحماية حقوؽ الممكية، و 
امؿ الثقة بالسياسييف والمسؤوليف الحكومييف، واالعتماد عمى خدمات الشرطة في تطبيؽ األماف، وأيضًا مف خالؿ توفير ع

، باإلضافة إلى انتشار الجريمة انتشار الفساد، وضعؼ الشفافيةالقانوف والنظاـ. كما تمعب عوامؿ عدـ كفاءة البيئة القانونية، و 
 تصادي.والعنؼ عمى األعماؿ دورًا ىامًا في تباطؤ النمو االق المنظمة
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لمحاسبية ا وأىمية المعايير ،الضوء عمى أخالقيات المؤسسات الخاصةسمطت  قد األزمة المالية العالميةأف كما 
 .1تطبيؽ قواعد الحوكمة السميمة في تحقيؽ كفاءة قطاع األعماؿو  ،واإلفصاح والشفافية ،وارتباطيا بالتقارير المالية ،والتدقيؽ

 .7047-7044مؤشرات المؤسسات لسورية ( 43ويبيف الجدوؿ التالي رقـ )

 (43)الجدوؿ 

 7047-7044المؤسسات لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 المؤسسات
  المؤسسات العامة

  حقوق الممكية
1.01G 4.7 51 حقوؽ الممكية 
1.02G 3.5 72 حماية الممكية الفكرية 

  األخالقيات والفساد
1.03G 2.7 103 ىدر األمواؿ العامة بسبب الفساد 
1.04G 3.4 43 الثقة في السياسييف 
1.05G 3.2 111 المدفوعات غير المنتظمة والرشاوي 
  المشروعالتأثير غير 
1.06G 2.8 109 استقالؿ القضاء 
1.07G 2.8 83 المحسوبية في اتخاذ القرارات مف الموظفيف الحكومييف 
  الحكومةمدى كفاءة 
1.08G 3.3 64 اليدر في اإلنفاؽ الحكومي 
1.09G 2.5 129 عبء التشريعات الحكومية 
1.10G 3.1 103 كفاءة اإلطار القانوني في تسوية النزاعات 
1.11G 2.8 117 كفاءة اإلطار القانوني في الطعف في القرارات الحكومية 
1.12G 3.4 129 شفافية السياسات الحكومية 

  األمن
1.13G 6.6 3 كمفة اإلرىاب عمى األعماؿ 
1.14G 6.6 1 كمفة الجريمة والعنؼ عمى األعماؿ 
1.15G 6.7 7 الجريمة المنظمة 
1.16G 3.6 97 جودة خدمات الشرطة 

  المؤسسات الخاصة
  أخالقيات الشركات

4.42G 3.7 82 السموؾ األخالقي لمشركات 

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 4. 



34 

 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

  المساءلة
1.18G  3.5 132 المحاسبية والتدقيؽقوة المعايير 
4.46G 3.9 129 فعالية مجالس إدارة الشركات 
1.20G 4.7 43 حماية حقوؽ صغار حممة األسيـ 
1.24G  4.7 93 1)األفضؿ(*10-0قوة حماية المستثمريف 

في مؤشر  27/417، والمركز فيو 64/417تممؾ سورية نقطة قوة في مؤشر حماية حقوؽ الممكية، حيث احتمت المركز 
األخالقيات  اتمؤشر حماية الممكية الفكرية بما فييا إجراءات مكافحة التزوير، إال أنيا تممؾ عددًا مف نقاط الضعؼ في 

في مؤشر  444/417في مؤشر ىدر األمواؿ العامة بسبب الفساد، والمركز  403/417المركز  حصمت عمىوالفساد، حيث 
المدفوعات غير المنتظمة والرشاوى، والذي يشير إلى مدى انتشار المدفوعات اإلضافية غير الموثقة فيما يتعمؽ بتصاريح 

ائب السنوية، وترسية العقود والتراخيص، والحصوؿ االستيراد والتصدير، والخدمات العامة مثؿ الياتؼ والكيرباء، ودفع الضر 
 عمى أحكاـ قضائية مفضمة.

في مؤشر استقالؿ القضاء عف تأثير مسؤولي الحكومة أو المواطنيف أو  406/417سورية المركز  احتمتكما 
اؿ بالمتطمبات والذي يشير إلى عبء التزاـ قطاع األعمفي مؤشر عبء التشريعات الحكومية  476/417الشركات، والمركز 

في مؤشر شفافية السياسات الحكومية والذي يشير إلى  476/417سورية المركز  واحتمتاإلدارية التي تفرضيا الحكومة. 
سيولة حصوؿ قطاع األعماؿ عمى المعمومات المتعمقة بالتغييرات في السياسات االقتصادية واألنظمة التي تؤثر عمى 

 نشاطاتيـ.

في  3/417سورية تممؾ العديد مف الميزات التنافسية في مؤشرات األمف، حيث احتمت المركز باإلضافة إلى ذلؾ، فإف 
في  2/417في مؤشر كمفة الجريمة والعنؼ عمى األعماؿ، والمركز  4/417مؤشر كمفة اإلرىاب عمى األعماؿ، والمركز 

 مؤشر الجريمة المنظمة.

ي لمشركات في التعامؿ مع الموظفيف الحكومييف والسياسييف في مؤشر السموؾ األخالق 17/417سورية المركز  واحتمت
عداد التقارير المالية، حيث احتم والمؤسسات. المركز  تكما تعاني الشركات مف ضعؼ معايير التدقيؽ المالي لمحسابات وا 

 وحصمت عمىؼ تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات، مؤشر قوة المعايير المحاسبية والتدقيؽ، باإلضافة إلى ضعفي  437/417
إال أف مصالح صغار حممة األسيـ مصانة ويحمييا القانوف في  فعالية مجالس إدارة الشركات. مؤشر في 476/417المركز 
 في مؤشر حماية حقوؽ صغار حممة األسيـ. 13/417احتمت المركز  وبالتاليسورية، 

                                                 
 
1

 تشٍر * إلى البٍانات الرقمٍة.
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قيس نطاؽ اإلفصاح عف معامالت في مؤشر قوة حماية المستثمريف، والذي ي 63/417كما احتمت سورية المركز 
 1.2األطراؼ ذوي العالقة ونطاؽ مسؤولية أعضاء مجالس اإلدارة وسيولة قياـ المستثمريف بمحاسبتيـ، وبمغت قيمة المؤشر 

في سنغافورة في  6.3ووؿ، المركز األ لمتتبوأفي نيوزيمندا  6.2)األفضؿ(، في حيف بمغت قيمة ىذا المؤشر  4-0بمقياس بيف 
 .22/417في قطر لتحتؿ المركز  6.0، و45/417ودية لتحتؿ المركز ية السعفي المممكة العرب 2.0والمركز الثاني، 

 :Infrastructure البنية التحتية .2

كما  ،تعد البنية التحتية المتطورة أحد محددات التنافسية األساسية، وتؤثر عمى فعالية العمميات اإلنتاجية في االقتصاد
ميـ في اختيار الموقع الجغرافي ونوع العمميات اإلنتاجية لمنشاط االقتصادي. ذلؾ أف البنية التحتية المتطورة تقمؿ عامؿ تعتبر 

المسافات بيف الشركات، وتربط بيف أسواؽ الدوؿ المختمفة. باإلضافة إلى أف جودة شبكات البنية التحتية وكفاءتيا تؤثر عمى 
الدخؿ، وتخفض مف معدالت الفقر. فالبنية التحتية المتطورة لمنقؿ واالتصاالت عامؿ  نمو االقتصاد، وتقمؿ مف تفاوت توزيع

 .االقتصادية بفعالية األنشطةضروري لتمكيف االقتصادات األقؿ نموًا مف االتصاؿ بمختمؼ 

ف تطور الطرقات وخطوط السكؾ الحديدية، وتسييالت الموانئ البحرية والخطوط المالحية، تمكف المستثمريف مف نقؿ  وا 
بضائعيـ إلى األسواؽ المختمفة بأماف وفي الوقت المحدد، وتسيؿ تنقؿ اليد العاممة إلى األعماؿ األكثر مالءمة ليـ. كما أف 

التي تنطوي عمى فرص نمو ىائمة و  ،إلى األسواؽ الدولية متعددةتوفير رحالت شبكة النقؿ الجوي المتطورة تساعد عمى 
 .إلى األسواؽ العالمية المحمية لالقتصاد الوطني ونفاذ السمع والبضائع

البيانات والمعمومات بسرعة باإلضافة إلى ذلؾ، فإف متانة واتساع شبكات االتصاؿ السمكية والالسمكية تسمح بتدفؽ 
ف جو وسيولة وىذا الكيربائي يضمف عدـ إعاقة العمؿ،  التياردة إمدادات الطاقة الكيربائية وعدـ وجود إنقطاع أو تقمبات في ، وا 

 .7047-7044البنية التحتية لسورية  ات( مؤشر 41ويبيف الجدوؿ التالي رقـ ) .1زيد مف كفاءة االقتصادي

  

                                                 
1
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 (41)الجدوؿ 

 7047-7044البنية التحتية لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر المؤشررقم 
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 البنية التحتية

  البنية التحتية لمنقل

7.04G 4.1 75 جودة البنية التحتية العامة 

7.07G 3.9 68 جودة الطرقات 

7.03G 2.9 56 جودة السكؾ الحديدية 

7.01G 3.4 112 جودة الموانئ 

7.06G 3.2 125 جودة النقؿ الجوي 

7.05G  100.8 79 المقاعد المتاحة لمطيراف أسبوعيًا/كـ، مقدرة بالمالييف*عدد 

  البنية التحتية لمطاقة

7.02G 3.9 92 جودة مصادر الطاقة الكيربائية 

7.01G  19.9 66 نسمة* 400الخطوط الياتفية الثابتة لكؿ 

7.06G  57.3 121 نسمة* 400االشتراؾ باليواتؼ النقالة لكؿ 

في مؤشر جودة الطرقات،  51/417المركز ة البنية التحتية العامة، و في مؤشر جود 26/417المركز احتمت سورية 
مرتبة متأخرة في مؤشر جودة الموانئ وجودة النقؿ الجوي،  أخذتفي مؤشر جودة السكؾ الحديدية، إال أنيا  65/417والمركز 

ؿ سويسرا وسنغافورة وفرنسا المراتب األولى، كما عمى التوالي. وتبوأت دو  476/417و 447/417حيث احتمت المركزيف 
 مراتب متقدمة فييا.  عمى دوؿ الخميج العربي حصمت

والذي يقيس سعة نقؿ المسافريف عمى  مميوف أسبوعيًا/كـ، 400.1في سورية عدد المقاعد المتاحة لمطيراف  وبمغ
مميوف  37741المركز األوؿ، ولتتبوأ المتحدة األمريكية في الواليات  مميوف أسبوعيًا/كـ 377015 بمغ في حيف الخطوط الجوية.

في قطر لتحتؿ المركز مميوف أسبوعيًا/كـ  211.5. كما بمغ 40/417أسبوعيًا/كـ في اإلمارات العربية المتحدة لتحتؿ المركز 
 .20/417مميوف أسبوعيًا/كـ في لبناف لتحتؿ المركز  465.1، و76/417

وجود انقطاع في التيار بفي مؤشر جودة مصادر الطاقة الكيربائية فيما يتعمؽ  67/417وحصمت سورية عمى المركز 
، 55/417نسمة لتحتؿ المركز  400لكؿ  46.6بمغت الخطوط الياتفية الثابتة في سورية  كماتذبذب قوة الجيد الكيربائي. و 
في ىونغ  460.7في حيف بمغت ىذه النسبة  .474/417مة لتحتؿ المركز نس 400لكؿ  62.3بمغ االشتراؾ باليواتؼ النقالة و 

 بمدًا. 23في  %400لتحتؿ المركز الثاني، ويالحظ أف ىذه النسبة تجاوزت في السعودية  412.6كونغ لتتبوأ المركز األوؿ، و
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 :Macroeconomic Environment بيئة االقتصاد الكمي .3

. وتتضمف ؤثر عمى تنافسية البمداألعماؿ، وي أنشطة عوامؿ اليامة في ممارسةإف توازف االقتصاد الكمي يعتبر مف ال
والتصنيؼ والديف العاـ،  ومدى الفائدة المصرفية، دخار القومي،معدؿ اال ية، وىيبيئة االقتصاد الكمي المؤشرات الرئيسية التال

 .7047-7044الكمي لسورية بيئة االقتصاد  ات( مؤشر 46الجدوؿ التالي رقـ ) ويبيف .1االئتماني، والموازنة العامة

 (46)الجدوؿ 

 7047-7044بيئة االقتصاد الكمي لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 بيئة االقتصاد الكمي

3.07G *19.9 73 معدؿ االدخار القومي، نسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي 

3.01G  3.7 42 المصرفية،%*مدى الفائدة 

3.06G *27.5 38 الديف العاـ، نسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي 

3.05G  ،31.8 105 )األفضؿ(* 400-0التصنيؼ االئتماني لمبمد 

S07  3.4 56 سنوات(* 6الموازنة العامة )متوسط-  

 46.6تممؾ سورية عددًا مف المزايا التنافيسة ونقاط القوة في بيئة االقتصاد الكمي، حيث بمغ معدؿ االدخار القومي 
، كما بمغ متوسط سعر الفائدة بيف اإلقراض واإليداع في المدى 23/417كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي، لتحتؿ المركز 

سورية عمى مستويات  حافظتفي مؤشر مدى الفائدة المصرفية. في حيف  17/417وبالتالي احتمت المركز  ،3.2القصير 
. وحصمت دوؿ الخميج 31/417% مف الناتج المحمي اإلجمالي لتحتؿ المركز 72.6 بمغ والذي ،منخفضة مف الديف العاـ

% في الكويت لتحتؿ 40.6، و1/417لتحتؿ المركز % في عماف 6.6العربي عمى مراتب متقدمة فيو، حيث بمغ الديف العاـ 
 . 40/417% في المممكة العربية السعودية لتحتؿ المركز 40.1، و6/417المركز 

لتحتؿ قاع  % في الياباف770.3وبالمقابؿ وصؿ الديف العاـ إلى مستويات مرتفعة في بعض الدوؿ المتقدمة، حيث بمغ 
، كما بمغ 431/417% في إيطاليا لتحتؿ المركز 446، وؿ المرتبة قبؿ األخيرةت% في اليوناف لتح417، و417/417الترتيب 

 .437/417% في الواليات المتحدة األمريكية لتحتؿ المركز 64.5

، والذي يقيس احتماؿ 406/417المركز  لتحتؿعمى مرتبة متأخرة في مؤشر التصنيؼ االئتماني  سورية حصمت
)األفضؿ( وذلؾ حسب وكالة  400-0بمقياس بيف  34.1مغت قيمة المؤشر التخمؼ عف سداد الديوف السيادية، وب

Institutional Investor. 
                                                 

1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 6. 



38 

 

 :Environmental Policy ةيالبيئالسياسة  .4

ورأس الماؿ  التدىور البيئيمدى اىتماـ االقتصادات بصياغة السياسات الالزمة لحماية  إلى ةيالبيئالسياسة  تشير
نفاذىا مدى صرامة التشريعات البيئية  مف خالؿالطبيعي مف أجؿ استدامة التنافسية، وذلؾ  في االقتصاد، وعدد المعاىدات وا 

مواجية التحديات النخراط في الجيود الدولية مف أجؿ لالبمد  استعداد مدى الدولية المصادؽ عمييا، والتي تشير إلى البيئية
. ويبيف الجدوؿ التالي 1مثؿ الصحراء والغابات والمراعي والبحيراتالمحميات الطبيعية  مدى توفر باإلضافة إلى ،البيئية العالمية

 .7047-7044لسورية  السياسة البيئية تا( مؤشر 45رقـ )

 (45الجدوؿ )

 7047-7044لسورية لعاـ  البيئية ةالسياس اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 السياسة البيئية

S08 3.3 26 صرامة التشريعات البيئية 

S09 3.4 24 التشريعات البيئية تطبيؽ 

S10 0.5 62 *المحميات الطبيعية 

S11  46 61 *المصادؽ عمييا الدوليةعدد المعاىدات البيئية 

في مؤشر صرامة التشريعات البيئية، والمركز  26/400احتمت المركز أف سورية قد ، بينت مؤشرات السياسة البيئية
مف إجمالي المساحة األرضية  0.5تطبيؽ التشريعات البيئية. كما بمغت نسبة المحميات الطبيعية والمائية في مؤشر  24/400

وبمغ عدد . قمة الترتيب حتاللي منيا %40وتقـو ماليزيا وبوليفيا بحماية ماال يقؿ عف ، 62/400والمياه اإلقميمية لتحتؿ المركز 
 .61/400معاىدة لتحتؿ المركز  76مف إجمالي  46 التي صادقت عمييا سوريةالمعاىدات البيئية الدولية 

V. البيئة المادية  PHYSICAL ENVIRONMENT: 

 المواردفي استدامة التنافسية، ذلؾ أف كفاءة استخداـ  عامؿ أساسي المادية البيئة لعناصر األمثؿيعتبر االستخداـ 
 وحماية البيئةب العنايةباإلضافة إلى أف  في المستقبؿ. استنزافياعدـ تضمف و تخفض مف التكاليؼ وتزيد مف اإلنتاجية، الطبيعية 
التدىور البيئي. و عف التموث  الناجـ توانخفاض إنتاجيحد مف بالتالي تو  األمراض ة تحافظ عمى رأس الماؿ البشري مفالطبيع
دارة الموارد المتجددة، والتدىور البيئيالرئيسية التالية البيئة المادية المؤشرات وتضـ  .2، وىي كفاءة الموارد، وا 

  

                                                 
1
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2
 Ibid., P. 59. 
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 (5) الشكؿ

 لمبيئة الماديةالمؤشرات الرئيسية 

 

 :Resource Efficiency كفاءة الموارد .1

التنافسية، مف  وتعزيزعمى زيادة اإلنتاجية  هالمتاحة، والتي تساعد هفعالية استخداـ بمد ما لموارد عفكفاءة الموراد  تعبر
انبعاثات و ، نسبة استجرار المياه الزراعية مف إجمالي الموارد المائية المتجددة، و الطاقة في الصناعة مدى استخداـقياس  خالؿ

 .7047-7044كفاءة الموارد لسورية  ات( مؤشر 42) . ويبيف الجدوؿ التالي رقـ1ثاني أوكسيد الكربوف

 (42الجدوؿ )

 7047-7044كفاءة الموارد لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 كفاءة الموارد

S12 4.7 24 *كثافة الطاقة 

S13 12.3 63 *كثافة المياه الزراعية 

S14 3.5 62 *كثافة ثاني أوكسيد الكربوف 

                                                 
1
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 البيئة المادية

 كفاءة الموارد

إدارة الموارد 
 المتجددة

التدىور 
 البيئي
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ي الصناعة، لتحتؿ كيمو طف لكؿ دوالر أمريكي مف القيمة المضافة ف 4.7في سورية بمغت كمية الطاقة المستخدمة و 
، 43/400جزائر لتحتؿ المركز في ال 0.32لنرويج لتحتال قمة الترتيب، وفي أنغوال وا 0.46. في حيف بمغت 24/400المركز 

  .42/400المركز في اإلمارات العربية المتحدة لتحتؿ  0.17و

، 63/400لتحتؿ المركز في سورية % مف إجمالي الموارد المائية المتجددة 12.3 استجرار المياه الزراعية كما بمغ
عف  ، والذي يشير إلى انبعاثات ثاني أوكسيد الكربوف الناجمة62/400لتحتؿ المركز  3.5وبمغت كثافة ثاني أوكسيد الكربوف 

اإلمارات العربية في  7.5بعاثات، حيث بمغت نة. وتعاني الدوؿ العربية مف زيادة مستويات ىذه االاستخداـ الفحـ كمصدر لمطاق
في لبناف لتحتؿ المركز  3.3، و23/40في المممكة العربية المتحدة لتحتؿ المركز  7.2، و51/400المتحدة لتحتؿ المركز 

67/400. 

 :Management of Renewable Resources إدارة الموارد المتجددة .2

عمى الؿ قياس قدرة األفراد في المستقبؿ، مف خالطبيعية  دموار ال توفير عمى قدرة االقتصادإدارة الموارد المتجددة تقيس 
عبر عف حالة ي والذي ، والتغير السنوي في الغطاء الحرجيكثافة الغذاء في البحراتجاه النظيفة، و مياه الشرب  الوصوؿ إلى

 .7047-7044إدارة الموارد المتجددة لسورية  ات( مؤشر 41الجدوؿ التالي رقـ ). ويبيف 1التصحر في البمد

 (41الجدوؿ )

 7047-7044إدارة الموارد المتجددة لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 إدارة الموارد المتجددة

S15 16 23 *الوصوؿ إلى مياه الشرب النظيفة 

S16  0.00 11 *كثافة الغذاء في البحراتجاه 

S17 4.3 40 *تغير الغطاء الحرجي 

 4.3نسبة التغير السنوي في الغطاء الحرجي  بمغتتممؾ سورية مزايا تنافسية في مؤشرات إدارة الموارد المتجددة، حيث 
 مما، 7001و 4610بيف عامي  0 كثافة الغذاء في البحر ، كما بمغ اتجاه40/400لتحتؿ المركز  7040و 7000بيف عامي 
 . 11/400تحتؿ المركز استقرار الغذاء البحري في سورية ليدؿ عمى 

                                                 
1
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إال أف  .23/400% لتحتؿ المركز 16وبالمقابؿ بمغت نسبة السكاف القادريف عمى الوصوؿ إلى مياه الشرب النظيفة 
 دولة، ومنيا اإلمارات العربية المتحدة ولبناف. 30% في 400ىذه النسبة بمغت 

 :Environmental Degradation التدىور البيئي .3

نتاجيتيـ، وبالتالي  عمى صحة تؤثر، والتي سالمة البيئة عمى ضماف يعبر عف قدرة البمد التدىور البيئي إف العامميف وا 
يؤدي  والذيالري الجائر  الذي يدؿ عمىواإلجياد المائي  ،تموث اليواء خالؿ قياس في المستقبؿ، مف استمرار العممية اإلنتاجية

 .7047-7044التدىور البيئي لسورية  ات( مؤشر 46. ويبيف الجدوؿ التالي رقـ )1المتاحة المياه استنزاؼ موارد إلى

 (46الجدوؿ )

 7047-7044التدىور البيئي لسورية  اتمؤشر 

 المؤشر المؤشررقم 
2111-2112 

 القيمة الترتيب

 التدىور البيئي

S18 72.3 67 *تموث اليواء 

S19 66.5 66 *مؤشر اإلجياد المائي 

بيف عامي  72.3في مؤشر تموث اليواء والذي بمغ  67/400وتعاني سورية مف التدىور البيئي، حيث احتمت المركز 
بينما حصمت الدوؿ العربية عمى مراتب متأخرة، حيث مة الترتيب، نيوزيمندا لتتبوأ قفي  7.7في حيف بمغ ، 7005و 7004

 .66/400، والكويت المركز 62/400، واإلمارات العربية المتحدة المركز 66/400احتمت المممكة العربية السعودية المركز 

في مؤشر اإلجياد المائي، ذلؾ أنو بمغت نسبة األراضي المتضررة مف الري الجائر  66/400المركز  سورية كما احتمت
 مف إجمالي الموارد المائية المتجددة. 66.5

 :االقتصاد السوري تنافسيةخامسًا: تحميل مؤشرات استدامة 

لدوؿ العربية والعالمية، سيتـ تحديد االقتصاد السوري ومقارنتيا مع عدد مف ابعد استعراض مؤشرات استدامة تنافسية 
 تحميؿ ىذه المؤشرات. فينقاط الضعؼ، ومف ثـ استخداـ ماسة بورتر و نقاط القوة 

  

                                                 
1
 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2011-2012, P. 59. 



42 

 

I. :نقاط القوة ونقاط الضعف لمؤشرات استدامة تنافسية االقتصاد السوري 

النيوض  ماد عمييا فيوالتي يمكف االعت ،بينت مؤشرات استدامة التنافسية أف سورية تممؾ العديد مف نقاط القوة
أبرز نقاط القوة في مؤشرات األمف والصحة وتتركز  ،باالقتصاد الوطني وجذب المزيد مف االستثمارات وتوفير فرص العمؿ

نقاط القوة  (70يبيف الجدوؿ التالي رقـ )و باإلضافة إلى بعض مؤشرات كفاءة أسواؽ العمؿ والسمع.  ،ومؤشرات االقتصاد الكمي
 :1تنافسية االقتصاد السوريستدامة ال

 (70الجدوؿ )

 نقاط القوة الستدامة تنافسية االقتصاد السوري

 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

G1.14 6.6 1 كمفة الجريمة والعنؼ عمى األعماؿ 
G4.01 1 أثر المالريا عمى األعماؿ n/appl 

G4.02  0 1 نسمة*ألؼ  100معدؿ انتشار المالريا لكؿ 
G1.13 6.6 3 كمفة اإلرىاب عمى األعماؿ 
G1.15 6.7 7 الجريمة المنظمة 
S17 *1.3 10 تغير الغطاء الحرجي 
S04 *35.8 27 معامؿ جيني 

G6.08 4.2 36 تكاليؼ السياسة الزراعية 
G3.05 *27.5 38 الديف العاـ، نسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي 
G3.04  3.7 42 المصرفية،%*مدى الفائدة 
G4.04  21 43 ألؼ نسمة* 100معدؿ انتشار السؿ لكؿ 
G4.05 5.7 43 أثر اإليدز عمى األعماؿ 
G1.20 4.7 43 حماية حقوؽ صغار حممة األسيـ 

5.04G 5.2 44 شدة المنافسة المحمية 
S16  0 44 كثافة الغذاء في البحر*اتجاه 
1.05G  0.2> 45 األشخاص البالغيف*معدؿ انتشار اإليدز، نسبة مف  
2.07G 5.3 48 المرونة في تحديد األجور 

G4.03 5.8 50 أثر السؿ عمى األعماؿ 
2.03G  ،20 50 )األسوأ(* 100-0مؤشر صرامة قوانيف العمؿ 

44.04G 5 50 عدد المورديف المحمييف 
4.04G 4.7 51 حقوؽ الممكية 

                                                 
دولة، في حيف إف المؤشرات  100مع  تقارفالمؤشر  رقـجانب ب Sإف المؤشرات التي تقيس التنافسية عمى المدى الطويؿ والتي يشار إلييا بالرمز  1

 دولة. 142تقارف مع  Gاألخرى والتي يشار إلييا بالرمز 
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 المؤشر رقم المؤشر
2111-2112 

 القيمة الترتيب

5.02G *13 51 عدد األياـ الالزمة لبدء مشروع 
44.05G 4.2 52 التحكـ بالتوزيع العالمي 
S05 *19.1 52 البطالة لدى الشباب 
S06 4.2 52 حجـ االقتصاد غير الرسمي 
5.01G 3.6 54 أثر المعدالت الضريبية 
1.40G *%،94.5 55 صافي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ األساسي 
7.03G 2.9 56 جودة السكؾ الحديدية 
1.01G  74.4 58 المتوقع، بالسنوات*متوسط العمر 
1.02G 5.4 59 متانة النظاـ المصرفي 
6.01G 4.1 62 جودة تعميـ الرياضيات والعموـ 

40.04G  ،3.6 62 )األفضؿ(* 7-1حجـ األسواؽ المحمية 
47.05G 4.1 63 توفر العمماء والميندسيف 
4.01G 3.3 64 اليدر في اإلنفاؽ الحكومي 
1.02G  14.2 65 األطفاؿ، لكؿ ألؼ مولود*معدؿ وفيات 
5.05G *7 65 عدد إجراءات تأسيس مشروع 
7.01G  19.9 66 نسمة* 100الخطوط الياتفية الثابتة لكؿ 
7.07G 3.9 68 جودة الطرقات 
6.07G 4.8 70 االستيعاب التقاني لمشركات 

والذي يشكؿ جزء منيا فرصًا واعدة يمكف أف يستثمرىا قطاع مف نقاط الضعؼ،  العديدوبالمقابؿ فإف سورية تممؾ 
مؤشرات  نقاط الضعؼ فيأبرز األعماؿ، باإلضافة إلى دور الحكومة في معالجة بعض نقاط الضعؼ األخرى. وتتركز 

 المتعمقةرات التدريب والبحث والتطوير، والبنية التحتية، والقضاء، وبعض مؤشرات البيئة، والفساد، باإلضافة إلى بعض المؤش
  الستدامة تنافسية االقتصاد السوري: الضعؼنقاط  (74ويبيف الجدوؿ التالي رقـ ) أداء قطاع األعماؿ.ب



44 

 

 (74الجدوؿ )

 نقاط الضعؼ الستدامة تنافسية االقتصاد السوري

 المؤشر رقم المؤشر

2111 - 2112 

 القيمة الترتيب

2.06G  0.27 141 الرجؿ*نسبة مشاركة المرأة في العمؿ، إلى 
6.01G 2.6 140 مدى تدريب الموظفيف 
1.06G  ،1 138 )األفضؿ(* 10-0قوة الحقوؽ القانونية 
5.44G 2.8 137 انتشار الممكية األجنبية 

47.03G 2.1 136 إنفاؽ الشركات عمى البحث والتطوير 
47.04G 2.1 134 القدرة عمى االبتكار 
5.43G 2.9 133 عبء اإلجراءات الجمركية 

47.01G 2.4 133 التعاوف بيف الشركات والجامعات في البحث والتطوير 
4.41G 3.5 132 قوة المعايير المحاسبية والتدقيؽ 
2.02G 3.3 130 االعتماد عمى اإلدارة الكفوءة 
4.06G 2.5 129 عبء التشريعات الحكومية 
4.47G 3.4 129 شفافية السياسات الحكومية 
4.46G  3.9 129 مجالس إدارة الشركاتفعالية 
5.06G 3.8 127 انتشار القيود عمى التجارة 
7.06G 3.2 125 جودة النقؿ الجوي 

47.07G 2.6 125 جودة مؤسسات البحث العممي 
44.07G 3.7 124 نوعية المورديف المحمييف 

G6.10 12.4 122 %*،معدالت التعرفة الجمركية 
7.06G  57.3 121 نسمة* 100النقالة لكؿ االشتراؾ باليواتؼ 
1.04G 3.6 121 توفر الخدمات المالية 
6.05G 2.7 120 الولوج إلى اإلنترنت في المدارس 
6.04G  4.1 119 التقاناتأحدث توفر 
5.07G 3.1 118 مدى التحكـ بالسوؽ 
5.45G 2.8 118 درجة وعي المشتريف 
4.44G  2.8 117 القرارات الحكوميةكفاءة اإلطار القانوني في الطعف في 

44.01G 3.2 117 الكفاءات التسويقية لمشركات 
47.06G 3 116 توفير الحكومة لمتقانة المتقدمة 
1.07G 3.5 114 القدرة عمى تحمؿ تكاليؼ الخدمات المالية 
7.01G 3.4 112 جودة الموانئ 
5.47G 3.9 112 أثر القواعد التجارية عمى االستثمار األجنبي المباشر 
4.06G 3.2 111 المدفوعات غير المنتظمة والرشاوي 
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 المؤشر رقم المؤشر

2111 - 2112 

 القيمة الترتيب

6.06G  0.3 111 نسمة* 100مشتركي حـز اإلنترنت العريضة لكؿ 
6.02G 3.4 110 توفر خدمات البحث والتدريب 
2.01G 2.6 110 ىجرة األدمغة 
6.05G *0.3 110 عرض نطاؽ اإلنترنت، كيموبت/الثانية لكؿ نسمة 
4.05G  2.8 109 القضاءاستقالؿ 
6.06G 3.6 108 جودة مدارس وكميات اإلدارة 
1.06G 2.1 107 توفر رأس الماؿ المغامر 
2.06G *80 106 تكمفة تسريح العمالة الزائدة، أسبوع 
6.03G 4.1 106 االستثمار األجنبي المباشر ونقؿ التقانة 

44.06G 3.1 106 درجة اكتماؿ سمسمة القيمة 
3.05G  31.8 105 )األفضؿ(* 100-0االئتماني لمبمد، التصنيؼ 

44.01G 2.9 104 طبيعة الميزة التنافسية 
4.03G 2.7 103 ىدر األمواؿ العامة بسبب الفساد 

G1.10 3.1 103 كفاءة اإلطار القانوني في تسوية النزاعات 
5.41G 33.5 103 مف الناتج المحمي اإلجمالي* نسبة المستوردات 
1.01G  2.3 101 الحصوؿ عمى القروضسيولة 

S10 *0.6 97 المحميات الطبيعية 
S14 *3.6 97 كثافة ثاني أوكسيد الكربوف 
S19 *55.6 95 مؤشر اإلجياد المائي 
S13 *87.3 93 كثافة المياه الزراعية 
S18 *27.3 92 تموث اليواء 

II.  بورتر:تحميل مؤشرات استدامة تنافسية االقتصاد السوري باستخدام ماسة 

 يتـو  فسي،تنا اقتصادي قطاع أو صناعة لبناء مع بعضيا العوامؿ كيفية تفاعؿ مجموعة مف لفيـ تحميمياً  إطاراً  بورتر اقترح

لتحميؿ أحد المقاييس المرجعية الماسة  حتأصبحيث  ،الماسة لتشكؿة رئيسي أبعاد ةأربع في تنافسيةالتحدد  التي العوامؿ جمع
عوامؿ اإلنتاج، وظروؼ الطمب، والصناعات الداعمة، واستراتيجية المنشأة ومنافستيا، كما يجب عدـ وتتضمف  ،التنافسية

وفيما يمي تحميؿ مؤشرات استدامة . 1إغفاؿ دور الحكومة في إيجاد بيئة قانونية وتجارية مستقرة ومالئمة لالستثمار والتجارة
 التنافسية حسب أبعاد ماسة بورتر.

  

                                                 
1
 Michael E. Porter, “The competitive advantage of nations”, New York, Free Press, 1990. 
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 (2الشكؿ )

 ماسة بورترأبعاد 

 

 : Firm Strategy and Structure and Rivalry استراتيجية المنشأة ومنافستيا .1

 تدرس، كما يامستوى التركز فيىيكؿ الصناعة و و  الشركاتدراسة استراتيجية تقـو استراتيجية المنشأة ومنافستيا عمى 
حيث إف  .تشكؿ العناقيد الصناعيةالتي ت الصناعية وتأخذ باالعتبار التعاوف الممكف بيف الوحدا ،المناخ التنافسي لمصناعة

استراتيجية  رسـ، مف خالؿ التشارؾ في شراء المواد الخاـ أو يزيد مف كفاءتياالتعاوف بيف المنشآت المختمفة ضمف العنقود 
بو المنشأة عدة مراحؿ  تجمع. كما تبحث استراتيجية المنشأة األثر المحتمؿ لمتكامؿ العمودي والذي منتجاتيامنسجمة لتسويؽ 

 .اإلنتاجيةمف العمميات 
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ويالحظ أف معظـ شركات قطاع األعماؿ العاـ والخاص في سورية ال تتبنى استراتيجية تنافسية واضحة، مما يؤدي إلى 
ية والسمبية اإليجابنقاط ال (77ويبيف الجدوؿ التالي رقـ ). 1غير قادرة عمى المنافسة في األسواؽ المحمية والخارجية سمعإنتاج 

 .7047-7044لمؤشرات استدامة تنافسية االقتصاد السوري  المتعمقة باستراتيجية المنشأة ومنافستيا

 (77الجدوؿ )

 استراتيجية المنشأة ومنافستياالنقاط اإليجابية والسمبية المتعمقة ب

 النقاط السمبية النقاط اإليجابية
  بيئة االقتصاد الكمي مستقرة 

  ،وكمفة السالمة منخفضة عمى األعماؿحقوؽ الممكية مصانة 

 انخفاض المعدالت الضريبية وتأثيرىا عمى األعماؿ 

 انخفاض التعريفات الجمركية المطبقة عمى الصادرات 

  ضعؼ شفافية السياسات الحكومية وارتفاع عبء التشريعات
 الحكومية

  يالرشاو ضعؼ كفاءة اإلطار القانوني واستقالؿ القضاء وانتشار 
  انتشار القيود عمى تدفقات رأس الماؿ وضعؼ انتشار الممكية

 األجنبية
 ضعؼ كفاءة سياسة مكافحة االحتكار 
  ارتفاع معدالت التعرفة الجمركية وارتفاع عبء اإلجراءات

 الجمركية
 ارتفاع حجـ االقتصاد غير الرسمي 
  انتشار القيود عمى التجارة وعمى تدفقات االستثمار األجنبي

 المباشر
 انخفاض درجة حماية المستثمريف 

 :Factor Conditions عوامل اإلنتاج .2

قادرة عمى االستجابة  عمى نوعية ومدى تخصص عناصر اإلنتاج في الحصوؿ عمى مخرجاتتركز عوامؿ اإلنتاج 
أي استثمار أجنبي يبني  تدفؽ كمًا ونوعًا. وتؤثر ظروؼ عوامؿ اإلنتاج عمى تنافسية االقتصاد بشكؿ كبير، إذ أف لمطمب

 استراتيجيتو التنافسية عمى ىذه الظروؼ بشكؿ رئيسي. 

صدار العديد وعمى الرغـ مف امتالؾ سورية  العديد مف المزايا النسبية في إنتاج المواد الخاـ، ووجود قوة عاممة مؤىمة، وا 
الظروؼ المثمى لتوليد القيمة المضافة مف حيث التي تؤمف  ،مف القوانيف والتشريعات اليادفة إلى خمؽ بيئة العمؿ المناسبة

استيراد أحدث التقانات وتبسيط اإلجراءات اإلدارية، فإف ظروؼ عوامؿ اإلنتاج التزاؿ دوف المستوى المطموب لالرتقاء بتنافسية 
 قة بعوامؿ اإلنتاجالنقاط اإليجابية والسمبية المتعم( 73ويبيف الجدوؿ التالي رقـ ). 2االقتصاد السوري عمى المدى الطويؿ

  .7047-7044لمؤشرات استدامة تنافسية االقتصاد السوري 
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 مرجع سبق ذكره. 
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 (73الجدوؿ )

 عوامؿ اإلنتاجالنقاط اإليجابية والسمبية المتعمقة ب

 النقاط السمبية النقاط اإليجابية
 متانة النظاـ المصرفي 

 عاممة فتية وتوفر العمماء والميندسيفاليد ال 

  الشبابانخفاض معدالت البطالة لدى 

 اإلجراءات والزمف الالـز لتأسيس مشروع 

 المرونة في تحديد األجور 

 ارتفاع العمر المتوقع لمحياة وتقدـ مؤشرات الصحة 

 استقرار الغذاء البحري 

 الغطاء الحرجي استقرار 

  انخفاض جودة البنية التحتية العامة )النقؿ الجوي والموانئ
 والطاقة الكيربائية(

  القروض وقمة توفر رأس الماؿ المغامرصعوبة الحصوؿ عمى 

 قمة توفر الخدمات المالية 

  انخفاض استخداـ تقانة المعمومات واالتصاالت في إنتاج
 الخدمات والمنتجات الجديدة

  ضعؼ كفاءة مجالس إدارة الشركات واستخداـ المعايير المحاسبية
 العالمية والتدقيؽ

 ميضعؼ جودة النظاـ التعميمي ومؤسسات البحث العم 

  ًوضعؼ القدرة عمى  قمة توفر خدمات البحث والتدريب محميا
 االبتكار

  تدريب الموظفيف وضعؼ إنفاؽ الشركات عمى البحث ضعؼ
 والتطوير والتعاوف مع الجامعات

  األعماؿ وقمة مشتركي حـز ضعؼ استخداـ اإلنترنت في
 اإلنترنت العريضة

 ضعؼ المنافسة بيف مزودي اليواتؼ واإلنترنت 

  مشاركة المرأة في العمؿضعؼ 

  إجراءات التسريح تعقيد و  باإلنتاجيةضعؼ ارتباط األجور
 والتوظيؼ

 ارتفاع ىجرة األدمغة 

  الزراعية المياه استجرار ارتفاعو قمة المحميات الطبيعية والمائية 

  ودرجة تموث اليواءارتفاع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربوف 

  وارتفاع اإلجياد  الري الجائرارتفاع نسبة األراضي المتضررة مف
 المائي

 انخفاض صرامة التشريعات البيئية وتطبيقيا 

 :Demand Conditions الطمب ظروف .3

عمى نوعية الطمب وتخصصو، فكمما تحسنت  وتركزالسوؽ.  في الطمب تؤثر عمى التي العوامؿ ظروؼ الطمب تضمفت
عمى توقعات كما تركز ظروؼ الطمب استراتيجية الصناعة وعوامؿ اإلنتاج. أثرت بشكؿ إيجابي عمى نوعية الطمب كمما 

النقاط اإليجابية والسمبية ( 71ويبيف الجدوؿ التالي رقـ ) .األداء وتحسيف الصناعة لتحفيزرًا مصدوالتي تعتبر  ،المستيمكيف
  .7047-7044لمؤشرات استدامة تنافسية االقتصاد السوري  المتعمقة بظروؼ الطمب
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 (71الجدوؿ )

 ظروؼ الطمبالنقاط اإليجابية والسمبية المتعمقة ب

 النقاط السمبية النقاط اإليجابية
 حجـ األسواؽ المحمية والخارجية كبير 

 
  عمى األسواؽ المحميةالمنافسة الخارجية شدة 
 ضعؼ درجة وعي المشتريف 
 والتحكـ بالسوؽ ضعؼ الكفاءات التسويقية لمشركات 
  لمتطمبات العمالءضعؼ تمبية الشركات 
 نسبة المستوردات منخفضة 

  :Related and Supporting Industries الداعمة الصناعات .4

 تقدـ التي االقتصادية مدى استفادة الصناعة مف البيئة المتغيرات التي تبي ف مف مجموعةإف الصناعات الداعمة ىي 
لصناعات الداعمة في تكامؿ وتكمف أىمية ا .احتياجاتيا تحقؽالتي  المعاييرتكوف متوافقة مع و  ،ليا والخدمات المدخالت

ف وجود عناقيد صناعية عوضًا عف الصناعات المنفصمة يرفع مف كفاءة االقتصاد، حيث  الصناعة وجعميا منافسة عالميًا. وا 
دمات المترابطة مع والخوالمؤسسات المتخصصة تمثؿ التجمعات الصناعية تكتالت جغرافية لمشركات والمورديف ومنتجي السمع 

 بعضيا. مثؿ الخدمات المالية في نيويورؾ، والجمود واألحذية في إيطاليا، وااللكترونيات في الياباف.

أداء الصناعات والمؤسسات الداعمة في سورية سواء أكاف لجية الصناعات المترابطة والداعمة أـ لجية تطور  ويتفاوت
لمؤشرات  النقاط اإليجابية والسمبية المتعمقة بالصناعات الداعمة( 76ويبيف الجدوؿ التالي رقـ ). 1عمميات المنشأة واستراتيجيتيا

 .7047-7044استدامة تنافسية االقتصاد السوري 

 (76الجدوؿ )

 الصناعات الداعمةالنقاط اإليجابية والسمبية المتعمقة ب

 النقاط السمبية النقاط اإليجابية
 مرتفع دد المورديف المحمييفع   الصناعية واكتماؿ سمسمة القيمةضعؼ تطور العناقيد 

  ة تطور العمميات اإلنتاجيةدرجانخفاض 
 ضعؼ كفاءة المورديف المحمييف 

حيث اإلشارة إلى دور الحكومة الذي يتمثؿ في إيجاد بيئة قانونية وتجارية مستقرة ومالئمة لالستثمار والتجارة.  جدرتو 
 اقيد الصناعيةالحكومة إنشاء مراكز تدريب متخصصة، وتأسيس برامج أبحاث في الجامعات لمتعاوف بيف العن عاتؽ عمىيقع 

شبكات التوزيع.  رفع كفاءةجؿ أمف بشكؿ عاـ  البنية التحتية وتحسيف ،والجامعات، ودعـ نشاطات جمع المعمومات وترتيبيا
                                                 

1
 .7002التقرٌر الوطنً األول لتنافسٍة االقتصاد السوري  



50 

 

البعض بشكؿ ديناميكي، حيث أف أي ضعؼ في أي عنصر مف  عندما تتفاعؿ عناصرىا مع بعضيا بفعالية تعمؿ الماسةو 
 ثر عمى المناخ التنافسي بشكؿ عاـ.يؤ عناصرىا يضعؼ الماسة، وبالتالي 

 :واالرتقاء بو تنافسية االقتصاد السوري الستدامةالمقترحة السياسات سادسًا: 

تنافسية االقتصاد السوري واالرتقاء بو عمى المدى  الستدامةالمقترحة ومف خالؿ ما تقدـ يمكف أف نستخمص السياسات 
واالرتقاء بالبنية  ،منسجمة مع التوجيات العامة لمدولة ومع السياسات الحكومية في تحقيؽ التنمية البشرية تأتيوالتي  الطويؿ،
تنافسية االقتصاد ستدامة المقترحة ال سياساتالوتخفيض نسبة البطالة. وفيما يمي  ،واالستثمار في القطاع اإلنتاجي ،التحتية
 السوري:

I. :البنية التحتية وكفاءة المؤسسات والتشريعات الحكومية 

تطوير المطارات و االرتقاء بالبنية التحتية بشكؿ عاـ، والتكامؿ مع الدوؿ المجاورة في مشاريع البنية التحتية والطاقة،  .1
نشاء المزيد منيا، وتطوير التشريعات الجاذبة لالستثمار  .فييا وا 

 .التجمعات الصناعيةوتنظيـ  ،تشجيع االستثمار بالمدف الصناعية التي تتمتع ببنية تحتية متطورة .2
، وتقديـ القروض في توليد الكيرباءوالطاقة الشمسية  الستثمار في الكيرباء، والعمؿ عمى استثمار طاقة الرياحتشجيع ا .3

 الميسرة ليا.
تحقؽ قيمة  ياألسواؽ السورية، والت إلىاالستثمار في قطاع االتصاالت، عف طريؽ دخوؿ شركات جديدة عالمية  .4

 البوابات المخصصة لحـز اإلنترنت العريضة.وزيادة عدد  .مضافة عالية، مثؿ اليواتؼ النقالة، ومخدمات اإلنترنت
يا اإلجراءات الجمركية، والتوسع في إنشاء النافذة الواحدة، وتبسيط اإلجراءات الحكومية بما في ،التوجو نحو الالمركزية .5

مف خالؿ توحيد المستندات والوثائؽ الرسمية، وتحديد المجاالت المتداخمة بيف  تبسيط إجراءات تأسيس الشركاتو 
اخمية لتتبع الييئات الحكومية ودمجيا، وتطبيؽ حدود زمنية إلزامية لإلجراءات الحكومية، واستخداـ أنظمة المتابعة الد

 قدمة مف خالؿ اإلنترنت.اإلجراءات وتحديد العقبات، وتحسيف الخدمات الم
فرص ال والتقاطتوسيع مجاؿ عمؿ ىيئة االستثمار ليشمؿ جميع أنواع االستثمارات بما فييا االستثمار باألوراؽ المالية،  .6

عداد دراسات الجدوى االقتصادية ليا، بحيث تشكؿ حافزًا يةاالستثمار   .لالستثمار، وا 
، مف خالؿ استكماؿ إجراءات العمؿ المتعمقة بيا، باإلضافة إلى نشر ثقافة تفعيؿ دور ىيئة المنافسة ومنع االحتكار .7

 .المنافسة لدى قطاع األعماؿ
إحداث ىيئة لحماية الممكية، تشرؼ عمى تطبيؽ قانوف حماية الممكية الفكرية، وقانوف حماية الممكية الصناعية  .8

 .بيدؼ تبسيط اإلجراءات وتوحيد المرجع لممواطنيف ،والتجارية
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 .ومتابعة تنفيذىا ،زيادة التنسيؽ بيف مختمؼ الجيات الحكومية، وتطوير أساليب صناعة القرارات الحكومية .9
الشركات مف خالؿ ضماف وجود إطار فعاؿ  تطبيؽ قواعد حوكمةاستخداـ عمـو اإلدارة الحكومية الحديثة وتطوراتو، و  .10

، باإلضافة إلى إحداث الشفافية واإلفصاح وتطبيؽ قواعد السموؾ المينيوزيادة وحماية حقوؽ المساىميف، ، لمحوكمة
 .معيد لمحوكمة أسوة ببعض البمداف العربية، مثؿ مصر، واألردف، ولبناف، والمغرب

 استمرار تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية. .11
صالح النظاـ القضائي، ،وتعزيز سمطة القانوفإلداري، الحد مف الفساد، واستكماؿ عممية اإلصالح ا .12 وتبسيط  وا 

نشاء المحاكـ المتخصصة.  إجراءات التقاضي وتسريعيا، وأتمتة الدعاوى، وزيادة أعداد القضاة، وا 
 .تحسيف المناخ االستثماريالتطوير المؤسساتي، و  .13
زالة جذب المزيد مف االستثمارات األجنبية المباشرة التي تتوافؽ مع  .14 أولويات التنمية المستدامة والخطط الحكومية، وا 

 العوائؽ أماميا مف خالؿ تطوير التشريعات المتعمقة بيا.
زالة العقبات التي تواجييا، وتطبيؽ االتفاقيات الزراعة و تفعيؿ أكبر لدور غرؼ التجارة والصناعة والسياحة و  .15 المالحة، وا 

 .دريب التي تقدميا، والتنسيؽ بينيا وبيف مجالس األعماؿالموقعة مع الدوؿ األخرى، وزيادة برامج الت
إنجاز تشريع يسيؿ تشكيؿ االتحادات والجمعيات المينية النوعية والتي تساعد عمى تحسيف تنافسية المينة أو  .16

بيا، الصناعة، وتفعيؿ الدور االجتماعي واالقتصادي ليا، مف خالؿ ضماف مشاركة عدد أكبر مف أصحاب العمؿ 
 .يـ في تطوير العمؿومساىمت

والعمؿ عمى إيجاد ، رفع مستوى الشفافية واإلفصاحوالتشريعات الناظمة ليا، و  ألوراؽ المالية،دمشؽ لتطوير سوؽ  .17
 .أدوات مالية جديدة، تواكب تطورات األسواؽ المالية العالمية

يجاد منتجات مصرفية جديدة تتناسب مع احتياجات الم .18 ووضع نظاـ  ،جتمع المتزايدةتسييؿ الحصوؿ عمى االئتماف، وا 
 .قروض ميسرة لممشاريع الصغيرة والمتوسطة

نات، وبالتالي توسيع حجـ إحداث مؤسسة ضماف مخاطر القروض، والتي تمكف المصارؼ مف الحصوؿ عمى الضما .19
 .لممشاريع الصغيرة والمتوسطة السيما ،التمويؿ

، وشركات قطاع األعماؿ عموماً  ي المصارؼ العامة والخاصةالمحاسبة العالمية فو زيادة االعتماد عمى معايير التدقيؽ  .20
 .زيادة الشفافية واإلفصاح وتطبيؽ قواعد السموؾ المينيوالتي تؤدي إلى ، فييا وتطبيؽ قواعد الحوكمة

اإلسراع نحو تطبيؽ الضريبة ، و ومكافحة التيرب الضريبيوتبسيط عممية دفع الضرائب، رفع كفاءة اإلدارة الضريبية،  .21
 ، وزيادة الوعي بأىميتيا، مف أجؿ الوصوؿ نحو العدالة الضريبية.القيمة المضافةعمى 
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II. :القطاعات اإلنتاجية 

إنشاء العناقيد الصناعية، واالىتماـ بالمراحؿ النيائية مف سمسمة اإلنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتنويع القاعدة  .1
 .، وزيادة االىتماـ بالتسويؽاإلنتاجية

عمى القطاعات اإلنتاجية، مثؿ تشجيع مشاريع التطوير العقاري، والتي تربط العديد مف الصناعات والميف التركيز  .2
 .وتستوعب أعدادًا كبيرة مف اليد العاممة، وبالتالي تخفؼ الضغط عمى سوؽ العمؿ ،األخرى

ترويج ليا، ومساعدتيا ، والاإلنتاجيةتشجيع الصناعة الوطنية، وتفعيؿ صندوؽ دعـ الصادرات في دعـ القطاعات  .3
في المعارض المحمية والعالمية، وتخفيض كمفة التمويؿ، وتقديـ االستشارات ودراسة األسواؽ التي تنطوي  باالشتراؾ
 .لالستثمار ىامة عمى فرص

 ، وتنميةنسبة األراضي المتضررة مف الري الجائر، وتقميؿ قطاع الزراعة واالستمرار في تنفيذ المشاريع المائية دعـ .4
 الثروة الحيوانية، وتوسيع المحميات الطبيعية، وتوقيع المزيد مف المعاىدات البيئية الدولية.

حداث مؤسسات ونظـ جودة وطنية جديدة، وىيئات تعمؿ ضمف منظومة متكاممة  .5 إعادة ىيكمة البنية التحتية لمجودة، وا 
ة، وليا الصالحية في منح شيادات التصديؽ لتقديـ خدمات سريعة متوائمة مع نظـ ومؤسسات الجودة العالمية الحديث

 .لمجودة، وتعمؿ عمى تعزيز ثقافة الجودة في العممية اإلنتاجية، ورفع كفاءة األسواؽ
سواء أكاف محميًا أـ مع الدوؿ األخرى، مف أجؿ زيادة إنتاجيتيا، وتحقيؽ  ،إنشاء ترابط شبكي بيف منشآت األعماؿ .6

 .القيمة المضافة المرتفعة
عتماد عمى األدوات والتقانات المتطورة في إنتاج سمع وخدمات مبتكرة، تمبي احتياجات العمالء في السوؽ زيادة اال .7

 .، وتعزز التجارة البينية مع الدوؿ األخرىالعالميةو  المحمية
تخفيض تموث البيئة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربوف، مف خالؿ إعطاء المزيد مف الحوافز لمشركات التي تراعي  .8

 بيئة.ال

III. :التنمية البشرية 

دخاؿ مفيـو التنافسية في المناىج التربوية  ،بالمشاركة مع قطاع األعماؿ تطوير المناىج التعميمية وتقييميا .1 وا 
  .والجامعية

، وزيادة معدؿ االلتحاؽ استقطاب فروع لجامعات عالمية، وتطبيؽ االعتمادية ومعايير الجودة في الجامعات المحمية .2
 العالي.في التعميـ 
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توزيع الدخوؿ، واستخداـ سياسة ضريبية عادلة ومتوازنة تتيح لمخزينة تمويؿ شبكة واسعة مف الخدمات تحقيؽ عدالة  .3
التي تستيدؼ الفئات األقؿ دخاًل مثؿ التعميـ المجاني المتطور، والضماف االجتماعي والصحي، وتنمية المناطؽ 

 النائية، والعمؿ عمى تخفيض نسب البطالة.
، وزيادة نسبة ر المشافي والمراكز الصحية، وزيادة التنسيؽ فيما بينيا، وتحسيف نوعية الخدمات الصحية المقدمةتطوي .4

 السكاف القادريف عمى الوصوؿ إلى مياه الشرب النظيفة.
حداث مؤسسات لمبحث والتطوير عمى درجة عالية مف الكفاءة، مثؿ المختبرازيادة اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير، و  .5 ت ا 

 .الجامعية والحكومية
وسوؽ العمؿ، وتشجيع مساىمة قطاع األعماؿ في تمويؿ البحوث  بالمجتمعوىيئة البحث العممي تفعيؿ ربط الجامعة  .6

وتشجيع الجامعات وقطاع األعماؿ عمى إجراء التدريب العممي  ،األكاديمية التطبيقية، مثؿ إعطاء حوافز ضريبية
كافة المشكالت في جميع القطاعات ودراستيا والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ لمطالب خالؿ سنوات الدراسة، ورصد 

 البحثية والعممية والميدانية لمعالجتيا.
ة أسواؽ العمؿ، عف طريؽ تحسيف عالقات التعاوف بيف العامؿ وصاحب العمؿ، والمرونة في تحديد ءافاالرتقاء بك .7

جراءات ، األجور ، وجعمو أكثر عدالة والتوظيؼ، ووضع معايير واضحة لمعالقة بيف الحوافز والجيد المبذوؿ التسريحوا 
 .وفعالية، مما ينعكس عمى جودة األداء

 .نفاؽ عمى التدريبتشجيع الشركات عمى زيادة اإل .8
 إحداث برامج لتمكيف المرأة.زيادة مشاركة اإلناث في االقتصاد، مف خالؿ  .9
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 القيمة الترتيب المؤشر رقم المؤشر

I.  رأس المال البشري  

 
 الصحة والتعميـ األساسي

 

 
 الصحة

 

G4.01 1 أثر المالريا عمى األعماؿ n/appl 

G4.02  0 1 ألؼ نسمة* 400معدؿ انتشار المالريا لكؿ 

G4.03 5.8 50 أثر السؿ عمى األعماؿ 

G4.04  21 43 ألؼ نسمة* 400معدؿ انتشار السؿ لكؿ 

G4.05 5.7 43 أثر اإليدز عمى األعماؿ 

G4.06 *0.2> 45 معدؿ انتشار اإليدز، نسبة مف األشخاص البالغيف 

G4.07 *14.2 65 معدؿ وفيات األطفاؿ، لكؿ ألؼ مولود 

G4.08  74.4 58 المتوقع، بالسنوات*متوسط العمر 

 
 التعميـ األساسي

 

G4.09 3.5 82 جودة التعميـ األساسي 

G4.10 *%،94.5 55 صافي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ األساسي 

 
 التعميـ العالي والتدريب

 

 
 معدؿ االلتحاؽ في التعميـ

 

S01 *75.3 71 معدؿ االلتحاؽ في التعميـ الثانوي، ذكور 

S02  74.2 74 االلتحاؽ في التعميـ الثانوي، إناث*معدؿ 

G5.02 *% 27.4 78 إجمالي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ العالي 

 
 جودة التعميـ

 
G5.03 3.2 96 جودة النظاـ التعميمي 

G5.04 4.1 62 جودة تعميـ الرياضيات والعموـ 

G5.05 3.6 108 جودة مدارس وكميات اإلدارة 

G5.06  2.7 120 اإلنترنت في المدارسالولوج إلى 

 
 التدريب خالؿ العمؿ

 

G5.07 3.4 110 توفر خدمات البحث والتدريب 

G5.08 2.6 140 مدى تدريب الموظفيف 

 
 الترابط االجتماعي

 

S03 *نسبة اإلعالة المتوقعة n/a n/a 

S04 *35.8 27 معامؿ جيني 

S05 *19.1 52 البطالة لدى الشباب 

S06  4.2 52 االقتصاد غير الرسميحجـ 

II.  ظروف السوق  

 
 كفاءة أسواؽ العمؿ

 

 
 المرونة

 
G7.01 4.3 71 عالقات التعاوف بيف العامؿ وصاحب العمؿ 
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 القيمة الترتيب المؤشر رقم المؤشر

G7.02 5.3 48 المرونة في تحديد األجور 

G7.03  ،20 50 )األسوأ(* 400-0مؤشر صرامة قوانيف العمؿ 

G7.04 3.6 92 إجراءات التسريح والتوظيؼ 

G7.05 *80 106 تكمفة تسريح العمالة الزائدة، أسبوع 

 
 كفاءة استخداـ الموارد البشرية

 
G7.06 3.6 89 األجور واإلنتاجية 

G7.07 3.3 130 االعتماد عمى اإلدارة الكفوءة 

G7.08 2.6 110 ىجرة األدمغة 

G7.09 *0.27 141 نسبة مشاركة المرأة في العمؿ، إلى الرجؿ 

 
 الماليةتطور السوؽ 

 

 
 الكفاءة

 

G8.01 3.6 121 توفر الخدمات المالية 

G8.02 3.5 114 القدرة عمى تحمؿ تكاليؼ الخدمات المالية 

G8.03 3.4 78 التمويؿ عبر األسواؽ المالية المحمية 

G8.04 2.3 101 سيولة الحصوؿ عمى القروض 

G8.05 2.1 107 توفر رأس الماؿ المغامر 

G8.06  3.5 117 تدفقات رأس الماؿالقيود عمى 

 
 الثقة واالعتمادية

 
G8.07 5.4 59 متانة النظاـ المصرفي 

G8.08 4 76 تشريعات تداوؿ األوراؽ المالية 

G8.09  ،1 138 )األفضؿ(* 40-0قوة الحقوؽ القانونية 

 
 حجـ األسواؽ

 

 
 حجـ األسواؽ المحمية

 

G10.01  ،3.6 62 )األفضؿ(* 2-4حجـ األسواؽ المحمية 

 
 حجـ األسواؽ الخارجية

 
G10.02  ،4.2 73 )األفضؿ(* 2-4حجـ األسواؽ الخارجية 

 
 كفاءة أسواؽ السمع

 

 
 المنافسة

 
  المنافسة المحمية 

G6.01 5.2 44 شدة المنافسة المحمية 

G6.02 3.1 118 مدى التحكـ بالسوؽ 

G6.03 3.7 90 كفاءة سياسة مكافحة االحتكار 

G6.04  3.6 54 المعدالت الضريبيةأثر 

G6.05 *42.9 84 المعدؿ اإلجمالي لمضرائب، نسبة مئوية مف األرباح 

G6.06 *7 65 عدد إجراءات تأسيس مشروع 

G6.07 *13 51 عدد األياـ الالزمة لبدء مشروع 



60 

 

 القيمة الترتيب المؤشر رقم المؤشر

G6.08 4.2 36 تكاليؼ السياسة الزراعية 

  المنافسة الخارجية 

G6.09  3.8 127 التجارةانتشار القيود عمى 

G6.10 *% ،12.4 122 معدالت التعرفة الجمركية 

G6.11 2.8 137 انتشار الممكية األجنبية 

G6.12 3.9 112 أثر القواعد التجارية عمى االستثمار األجنبي المباشر 

G6.13 2.9 133 عبء اإلجراءات الجمركية 

G6.14 *33.5 103 نسبة المستوردات مف الناتج المحمي اإلجمالي 

 
 جودة ظروؼ الطمب

 
G6.15 4.3 96 درجة تمبية متطمبات العمالء 

G6.16 2.8 118 درجة وعي المشتريف 

III.  التقانة واإلبتكار  

 
 الجاىزية التقانية

 

 
 تبني التقانة

 
G9.01  4.1 119 توفر أحدث التقانات 

G9.02 4.8 70 االستيعاب التقاني لمشركات 

G9.03 4.1 106 المباشر ونقؿ التقانة االستثمار األجنبي 

 
 استخداـ التقانة

 
G9.04  20.7 95 نسمة* 400مستخدمي اإلنترنت لكؿ 

G9.05  0.3 111 نسمة* 400مشتركي حـز اإلنترنت العريضة لكؿ 

G9.06 *0.3 110 عرض نطاؽ اإلنترنت، كيموبت/الثانية لكؿ نسمة 

 
 تطور األعماؿ

 

G11.01 5 50 عدد المورديف المحمييف 

G11.02 3.7 124 نوعية المورديف المحمييف 

G11.03 3.1 97 درجة تطور العناقيد الصناعية 

G11.04 2.9 104 طبيعة الميزة التنافسية 

G11.05 3.1 106 درجة اكتماؿ سمسمة القيمة 

G11.06 4.2 52 التحكـ بالتوزيع العالمي 

G11.07 3.5 79 درجة تطور العمميات اإلنتاجية 

G11.08 3.2 117 الكفاءات التسويقية لمشركات 

G11.09 3.6 75 الرغبة بتفويض الصالحيات 

 
 االبتكار

 

G12.01 2.1 134 القدرة عمى االبتكار 

G12.02 2.6 125 جودة مؤسسات البحث العممي 

G12.03 2.1 136 إنفاؽ الشركات عمى البحث والتطوير 

G12.04 2.4 133 في البحث والتطوير التعاوف بيف الشركات والجامعات 



61 

 

 القيمة الترتيب المؤشر رقم المؤشر

G12.05 3 116 توفير الحكومة لمتقانة المتقدمة 

G12.06 4.1 63 توفر العمماء والميندسيف 

G12.07 *0 90 عدد براءات االختراع، لكؿ مميوف نسمة سنويًا 

IV.  البيئة السياسية  

 
 المؤسسات

 

 
 المؤسسات العامة

 

  حقوؽ الممكية 

G1.01 4.7 51 حقوؽ الممكية 

G1.02 3.5 72 حماية الممكية الفكرية 

  األخالقيات والفساد 

G1.03 2.7 103 ىدر األمواؿ العامة بسبب الفساد 

G1.04 3.4 43 الثقة في السياسييف 

G1.05 3.2 111 المدفوعات غير المنتظمة والرشاوي 

  التأثير غير المشروع 

G1.06 2.8 109 استقالؿ القضاء 

G1.07 2.8 83 المحسوبية في اتخاذ القرارات مف الموظفيف الحكومييف 

G1.08 3.3 64 اليدر في اإلنفاؽ الحكومي 

G1.09 2.5 129 عبء التشريعات الحكومية 

G1.10 3.1 103 كفاءة اإلطار القانوني في تسوية النزاعات 

G1.11 2.8 117 كفاءة اإلطار القانوني في الطعف في القرارات الحكومية 

G1.12 3.4 129 شفافية السياسات الحكومية 

  األمف 

G1.13 6.6 3 كمفة اإلرىاب عمى األعماؿ 

G1.14 6.6 1 كمفة الجريمة والعنؼ عمى األعماؿ 

G1.15 6.7 7 الجريمة المنظمة 

G1.16 3.6 97 جودة خدمات الشرطة 

 
 المؤسسات الخاصة

 
  أخالقيات الشركات 

G1.17  3.7 82 لمشركاتالسموؾ األخالقي 

  المساءلة 

G1.18 3.5 132 قوة المعايير المحاسبية والتدقيؽ 

G1.19 3.9 129 فعالية مجالس إدارة الشركات 

G1.20 4.7 43 حماية حقوؽ صغار حممة األسيـ 

G1.21  4.7 93 )األفضؿ(*40-0قوة حماية المستثمريف 

 
 البنية التحتية

 

 
 البنية التحتية لمنقؿ
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 القيمة الترتيب المؤشر رقم المؤشر

G2.01 4.1 75 جودة البنية التحتية العامة 

G2.02 3.9 68 جودة الطرقات 

G2.03 2.9 56 جودة السكؾ الحديدية 

G2.04 3.4 112 جودة الموانئ 

G2.05 3.2 125 جودة النقؿ الجوي 

G2.06 *100.8 79 عدد المقاعد المتاحة لمطيراف أسبوعيًا/كـ، مقدرة بالمالييف 

 
 والياتؼالبنية التحتية لمطاقة 

 

G2.07 3.9 92 جودة مصادر الطاقة الكيربائية 

G2.08  19.9 66 نسمة* 400الخطوط الياتفية الثابتة لكؿ 

G2.09  57.3 121 نسمة* 400االشتراؾ باليواتؼ النقالة لكؿ 

 
 بيئة االقتصاد الكمي

 

G3.02 *19.9 73 معدؿ االدخار القومي، نسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي 

G3.04 *%،3.7 42 مدى الفائدة المصرفية 

G3.05 *27.5 38 الديف الحكومي العاـ، نسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي 

G3.06  ،31.8 105 )األفضؿ(* 400-0التصنيؼ االئتماني لمبمد 

S07  3.1- 65 سنوات(* 6الموازنة العامة )متوسط 

 
 السياسة البيئية

 

S08 3.3 75 صرامة التشريعات البيئية 

S09 3.1 71 إنفاذ التشريعات البيئية 

S10 *0.6 97 العناية بالمحميات الطبيعية 

S11 *19 54 عدد المعاىدات البيئية العالمية المصادؽ عمييا 

V.  كفاءة الموارد  

 
 كفاءة الموارد

 
S12 *1.2 71 كثافة الطاقة 

S13 *87.3 93 كثافة المياه الزراعية 

S14  3.6 97 أوكسيد الكربوف*كثافة ثاني 

 
 إدارة الموارد المتجددة

 
S15 *89 73 الوصوؿ إلى مياه الشرب النظيفة 

S16 *0.00 44 اتجاه كثافة الغذاء في البحر 

S17 *1.3 10 تغير الغطاء الحرجي 

 
 التدىور البيئي

 
S18 *27.3 92 تموث اليواء 

S19 *55.6 95 مؤشر اإلجياد المائي 
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 الممحق الثاني

المصطمحات الفنية لمؤشرات استدامة التنافسية 
 ومصادرىا
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 ومصادرىا 2012-2011مؤشرات استدامة التنافسية المصطمحات الفنية ل

 Human capitalرأس المال البشري 
 Health and primary educationالصحة والتعميم األساسي 

A.  الصحةHealth 
G4.01 األعمال أثر المالريا عمىBusiness Impact of Malaria  

 العالج، وتكاليؼ واإلعاقة، الوفاة، المقبمة )مثؿ الخمسة األعواـ في شركتؾ عمى المالريا تأثير تقيِّـ خطورة كيؼ
=ال يوجد 7= تأثير خطير، 1والعائدات(؟ ) التدريب، وتكاليؼ والتوظيؼ، واإلنتاجية، وحاالت الغياب، والدفف،

 اإلطالؽ(تأثير عمى 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G4.02 معدل انتشار المالرياMalaria Incidence  

 2006نسمة |  100,000كؿ عدد حاالت المالريا ل
 ُيحسب ىذا المتغير فقط في البمداف التي ينتشر فييا مرض المالريا.

 محمية مصادر ؛2008المالريا  منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي عف المصدر:
 

G4.03  أثر السل عمى األعمالBusiness Impact of Tuberculosis 
 العالج، وتكاليؼ واإلعاقة، الوفاة، المقبمة )مثؿ الخمسة األعواـ في شركتؾ عمى السؿ تأثير تقيِّـ خطورة كيؼ

=ال يوجد 7= تأثير خطير، 1والعائدات(؟ ) التدريب، وتكاليؼ والتوظيؼ، واإلنتاجية، وحاالت الغياب، والدفف،
 تأثير عمى اإلطالؽ(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G4.04 معدل انتشار السلTuberculosis Incidence  
 2009نسمة | 100,000 عدد حاالت المصابيف بالسؿ لكؿ 

، مصادر (2011، مؤشرات التنمية العالمية ودليؿ التنمية المالية العالمية )نيساف WBالمصدر: البنؾ الدولي 
 محمية

 
G4.05  أثر اإليدز عمى األعمالBusiness Impact of HIV/AIDS 

 العالج، وتكاليؼ واإلعاقة، الوفاة، المقبمة )مثؿ الخمسة األعواـ في شركتؾ عمى اإليدز تأثير تقيِّـ خطورة كيؼ
=ال يوجد 7= تأثير خطير، 1والعائدات(؟ ) التدريب، وتكاليؼ والتوظيؼ، واإلنتاجية، وحاالت الغياب، والدفف،

 تأثير عمى اإلطالؽ(
 2011و 2010امي ، المتوسط المرجح لعالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G4.06  معدل انتشار اإليدزHIV Prevalence 

 2009سنة |  49 -15معدؿ انتشار اإليدز عند البالغيف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 
تقرير برنامج األمـ المتحدة  برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة اإليدز/ منظمة الصحة العالمية، المصدر:
 ؛ مصادر محمية2007/2008اإليدز العالمي، تقرير التنمية البشرية عف وباء  2008اإلنمائي 

 
G4.07  معدل وفيات األطفالInfant Mortality 

 2009مولود |  1,000شير( مف  12 - 0وفيات األطفاؿ )بيف عمر 
مصادر ، (2011، مؤشرات التنمية العالمية ودليؿ التنمية المالية العالمية )نيساف WBالمصدر: البنؾ الدولي 

 محمية
 

G4.08  متوسط العمر المتوقعLife Expectancy 
 2009متوسط العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات( | 

، مصادر (2011، مؤشرات التنمية العالمية ودليؿ التنمية المالية العالمية )نيساف WBالمصدر: البنؾ الدولي 
 محمية

 
B. التعميم األساسي 

G4.09  جودة التعميم األساسيQuality of Primary Education 
 = ممتازة ومف األفضؿ في العالـ(7= منخفضة الجودة، 1بمدؾ؟ ) في األساسي التعميـ مدارس تقيِّـ جودة كيؼ

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G4.10  معدل االلتحاق في التعميم األساسيPrimary Education Enrollment Rate 
 2008صافي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ األساسي | 

يقيس ىذا المؤشر نسبة السكاف في الفئة العمرية الرسمية لاللتحاؽ بالتعميـ األساسي مف إجمالي عدد السكاف في 
 سف التعميـ األساسي.

اليونيسيؼ؛ المؤشرات التنموية لأللفية، األمـ   ChildInfo.org،2011لإلحصاء أيار  المصدر: معيد اليونسكو
 ؛ مصادر محميةEdStats 2011 المتحدة، البنؾ الدولي،
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 Higher Education and Trainingالتعميم العالي والتدريب 
A. مدى توفر التعميم  Quantity of education 

S01 ذكور ،الثانوي معدل االلتحاق في التعميم Gross secondary enrollment rate, males 
 2009في التعميـ الثانوي، ذكور | المعدؿ اإلجمالي لاللتحاؽ 

العمر، لمجموع الطالب الذكور مف  بغض النظر عف يقيس ىذا المؤشر نسبة االلتحاؽ في التعميـ الثانوي،
 لمتعميـ الثانوي.رسمية إجمالي عدد السكاف الذكور في الفئة العمرية ال

 ؛ مصادر محمية2011المصدر: معيد اليونسكو لإلحصاء 
 

S02  ،إناثمعدل االلتحاق في التعميم الثانوي  Gross secondary enrollment rate, females 
 2009المعدؿ اإلجمالي لاللتحاؽ في التعميـ الثانوي، إناث | 

العمر، لمجموع الطالب اإلناث مف  بغض النظر عف الثانوي،يقيس ىذا المؤشر نسبة االلتحاؽ في التعميـ 
 إجمالي عدد السكاف اإلناث في الفئة العمرية الرسمية لمتعميـ الثانوي.

 ؛ مصادر محمية2011المصدر: معيد اليونسكو لإلحصاء 
 

G5.02  إجمالي معدل االلتحاق في التعميم العاليTertiary Education Enrollment Rate 
 2008معدؿ االلتحاؽ في التعميـ العالي |  إجمالي

في الفئة  السكاف مف عدد العمر، بغض النظر عف يقيس ىذا المؤشر نسبة االلتحاؽ في التعميـ العالي،
 الرسمية لمتعميـ العالي. العمرية

األمـ  اليونيسيؼ؛ المؤشرات التنموية لأللفية، ChildInfo.org ،2011المصدر: معيد اليونسكو لإلحصاء أيار 
 .2009؛ مصادر وطنية، مؤشرات التنمية العالمية EdStats  7044المتحدة، البنؾ الدولي،

 
B.  جودة التعميمQuality of education 

G5.03  جودة النظام التعميميQuality of the Educational System 
متطمبات االقتصاد التنافسي عمى = ال يمبي 1ىؿ يمبي النظاـ التعميمي متطمبات االقتصاد التنافسي في بمدؾ؟ )

 = يمبي متطمبات االقتصاد التنافسي(7اإلطالؽ، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G5.04  جودة تعميم الرياضيات والعمومQuality of Math and Science Education 

 = ممتازة ومف األفضؿ عالميًا(7= ضعيفة، 1تعميـ الرياضيات والعمـو في بمدؾ؟ )تقيِّـ جودة  يؼك
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G5.05  جودة مدارس وكميات اإلدارةQuality of Management Schools 
 = مف األفضؿ عالميًا(7= محدودة أو ضعيفة المستوى، 1بمدؾ؟ ) في واألعماؿ اإلدارة كميات تقيِّـ جودة يؼك

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G5.06  الولوج إلى اإلنترنت في المدارسInternet Access in Schools 
= متوفر 7= محدودة جدًا، 1بمدؾ؟ ) في التعميـ العالي في اإلنترنت إلى الطالبوصوؿ  مستوى تقيِّـ يؼك

 بسيولة، معظـ الطالب يتمتعوف بميزة االتصاؿ باإلنترنت(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
C.  التدريب خالل العملOn-the-job training  

G5.07  توفر خدمات البحث والتدريبAvailability of Research and Training Services 
= متوفرة بشكؿ 7= غير متاحة، 1بمدؾ؟ ) في العالية الجودة ذات المتخصصة التدريب خدمات توفر مدى ما

 كبير(
 2011و 2010لعامي ، المتوسط المرجح المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G5.08  مدى تدريب الموظفينExtent of Staff Training 

= استثمار محدود في تدريب وتنمية 1العاممة؟ ) اليد وتطوير تدريب في بمدؾ في الشركات تستثمر درجة أي إلى
 = استثمارات كبيرة في جذب الموظفيف وتدريبيـ والمحافظة عمييـ(7ميارات الموظفيف، 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: 
 
  Social cohesionالترابط االجتماعي 

S03 اإلعالة المتوقعة  نسبةExpected dependency ratio 
السكاف في  سنة( إلى إجمالي عدد 64سنة أو تزيد عف  15نسبة إجمالي عدد السكاف )الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

 2010|  2030سنة( المتوقعة عاـ  64-15سف العمؿ )الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 
 UNWP :2010المصدر : حسابات المؤلفيف عمى أساس توقعات صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف 
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S04 معامل جينيGini Index  
 2008عدـ المساواة( | =  1= المساواة الكاممة ،  0)، يقيس ىذا المؤشر عدالة توزيع الدخؿ

يقيس مؤشر جيني مدى انحراؼ توزيع الدخؿ )أو اإلنفاؽ االستيالكي في بعض الحاالت( بيف األفراد واألسر 
في اقتصاد ما عف التوزيع العادؿ التاـ. تعتمد فكرتو عمى منحني لورنز، يمتاز معامؿ جيني بأنو يعطي قياسًا 

بحساب المساحة المحصورة بيف منحنى لورنز وبيف خط المساواة )الخط رقميًا لعدالة التوزيع، وتتمخص فكرتو 
، )ألف مساحة 2( في الرسـ البياني( وضرب ىذه المساحة بػ 1،1القطري الواصؿ بيف نقطة االصػؿ والنقػطة )

(، لذا فإف معامؿ جيني ينحصر 0.5المثمث المحصورة بيف خط المساواة والمحوريف األفقي والعمودي تساوي 
ف الصفر والواحد، حيث يكوف صفرًا عندما ينطبؽ منحنى لورنز عمى خط المساواة وتكوف المساحة مساوية بي

لمصفر ويكوف عندىا توزيع الدخؿ متساويًا لجميع أفراد المجتمع )التوزيع األمثؿ لمدخؿ(، بينما يكوف معامؿ 
المحور العمودي وتكوف المساحة بيف خط جيني مساويًا لمواحد عندما ينطبؽ منحنى لورنز عمى المحور األفقي و 

وتكوف عندىا قيمة معامؿ جيني مساوية لمواحد الصحيح، وفي ىذه الحالة  0.5المساواة ومنحنى لورنز تساوي 
يكوف توزيع الدخؿ في أسوأ أحوالو. أي أنو كمما كانت قيمة معامؿ جيني صغيرة كمما كانت عدالة توزيع الدخؿ 

 .أفضؿ
 (؛ مصادر محمية2011ولي، مؤشرات التنمية العالمية ودليؿ التنمية المالية العالمية )نيساف المصدر: البنؾ الد

 
S05 البطالة لدى الشبابYouth unemployment  

 2009( | 24-15إجمالي البطالة لدى الشباب )الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 
إلى إجمالي العاطميف عف العمؿ. وتعرؼ (  24-15نسبة البطالة لدى الشباب )الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

منظمة العمؿ الدولية العاطؿ عف العمؿ عمى أنو الفرد ضمف السف القانونية لمعمؿ والذي يكوف بدوف عمؿ وقادر 
 عميو وراغب فيو ويبحث عنو عند مستوى األجر السائد.

(؛ قاعدة 2011، مؤشرات التنمية العالمية ودليؿ التنمية المالية العالمية )نيساف WBالمصدر: البنؾ الدولي 
 ؛ مصادر محميةILOبيانات سوؽ العمؿ، منظمة العمؿ الدولية 

 
S06  حجم االقتصاد غير الرسميExtent of informal economy 

=  7القتصادية غير مسجمة، = معظـ النشاطات ا 1ما مدى وجود نشاطات اقتصادية غير مسجمة في بمدؾ؟ )
 2011و 2010المرجح لعامي معظـ النشاطات االقتصادية مسجمة( | المتوسط 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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 MARKET CONDITIONSظروف السوق 
 Labor market efficiencyكفاءة أسواق العمل 

A.  المرونةFlexibility 
G7.01  عالقات التعاون بين العامل وصاحب العملCooperation in Labor-Employer Relations 

اليـ مع العمؿ أصحاب عالقة تصؼ يؼك  = تعاونية عمومًا(7= تصادمية عمومًا، 1بمدؾ؟ ) في عم 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع 

 
G7.02  المرونة في تحديد األجورFlexibility of Wage Determination 

= لكؿ شركة الحرية في 7= يتـ تحديدىا عبر عممية تفاوض مركزية، 1بمدؾ؟ ) في األجور تحديد يتـ يؼك
 تحديدىا(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع 
 

G7.03  صرامة قوانين العملRigidity of Employment 
 2009)األسوأ( |  100-0مؤشر صرامة قوانيف العمؿ بمقياس بيف 

ثالثة مؤشرات فرعية وىي مؤشر صعوبة التوظيؼ، ومؤشر صرامة ساعات العمؿ، يقيس ىذا المؤشر متوسط 
 التسريح.ومؤشر صعوبة 

 2011المصدر: البنؾ الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ 
 

G7.04  إجراءات التسريح والتوظيفHiring and Firing Practices 
= يتمتع صاحب العمؿ 7= مقيدة بالموائح والقوانيف، 1بمدؾ؟ ) في وفصميـ العماؿ تعييف تقيِّـ عممية يؼك

 بالمرونة في ذلؾ(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: المنتدى 

 
G7.05  تكمفة تسريح العمالة الزائدةRedundancy Costs 

 2009تكمفة تسريح العمالة الزائدة )أسابيع مف الراتب( | 
الخدمة، وكمفة تسريح يقيس ىذا المؤشر كمفة متطمبات اإلشعارات المسبقة لمتسريح، ومكافأة تعويض نياية 

 العامؿ.
 2011المصدر: البنؾ الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ 
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B.  كفاءة المواىبEfficient use of talent 
G7.06  األجور واإلنتاجيةPay and Productivity 

بقوة بإنتاجية = ترتبط 7= ال عالقة ليا بإنتاجية الموظؼ، 1بمدؾ؟ ) في باإلنتاجية األجور ارتباط مدى ما
 الموظؼ(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G7.07 االعتماد عمى اإلدارة الكفوءة Reliance on Professional Management 
األقارب واألصدقاء بغض = عادًة يحصؿ عمييا 1بمدؾ؟ ) في العميا اإلدارية المناصب عمى يحصؿ الذي مف

 = في أغمب األحياف يحصؿ عمييا مديروف محترفوف يتـ اختيارىـ وفؽ المؤىالت(7النظر عف مؤىالتيـ، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G7.08  ىجرة األدمغةBrain Drain 

= ال، يغادر أصحاب الكفاءات 1؟ )الكفاءات والمواىب والمحافظة عمييـ في بمدؾىؿ يتـ جذب أصحاب 
= نعـ، ىناؾ فرص عديدة ألصحاب الكفاءات 7والمواىب عادًة بحثًا عف فرص أفضؿ في دوؿ أخرى، 

 والمواىب في بمدؾ(
 2011و 0201، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G7.09  مشاركة المرأة في العملFemale Participation in Labor Force 

 2009نسبة النساء إلى الذكور بالمشاركة في قوة العمؿ | 
نسبة  إلى في العمؿ والمشاركات 64-15 الذيف تتراوح أعمارىـ بيف المؤشر النسبة المئوية لمنساء يحسب ىذا

 والمشاركوف في العمؿ.  64-15 بيفالذيف تتراوح أعمارىـ  الرجاؿ
 ؛ مصادر محمية2011المؤشرات الرئيسية ألسواؽ العمؿ  المصدر: منظمة العمؿ الدولية،

 
 Financial market developmentتطور السوق المالية 

A.  الكفاءةEfficiency 
G8.01  توفر الخدمات الماليةAvailability of Financial Services 

= ال يقدـ 1) األعماؿ؟ لقطاع والخدمات المنتجات مف ومتنوعة واسعة مجموعة بمدؾ في المالي القطاع يقدـ ىؿ
 = يقدـ مجموعة واسعة ومتنوعة(7أبدًا، 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G8.02  القدرة عمى تحمل تكاليف الخدمات الماليةAffordability of Financial Services 
= ال 1) بمدؾ ؟ في مقبولة بأسعار الخدمات توفير في المالية الخدمات مزودي بيف المنافسة تسمح مدى أي إلى

 = جيدة لمغاية(7تسمح عمى اإلطالؽ، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع 

 
G8.03  التمويل عبر األسواق المالية المحميةFinancing through Local Equity Market 

= صعب جدًا، 1بمدؾ؟ ) في المالية األسواؽ في األسيـ طرح خالؿ مف التمويؿ عمى الحصوؿ سيولة مدى ما
 (جداً = سيؿ 7

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي 
 

G8.04  سيولة الحصول عمى القروضEase of Access to Loans 
= 1) أصوؿ؟ ضماف وبدوف فقط جيدة عمؿ خطة أساس عمى بمدؾ في مصرفي قرض عمى الحصوؿ إمكانية ما

 = سيؿ جدًا(7صعب جدًا، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي 

 
G8.05  توفر رأس المال المغامرVenture Capital Availability 

 عمى تنطوي ولكنيا مبتكرة مشروعات لدييـ الذيف بمدؾ، األعماؿ في قطاع في الريادييف حصوؿ سيولة مدى ما
 = سيؿ جدًا(7= صعب جدًا، 1) المغامر؟ الماؿ رأس مف تمويؿ عمى عالية، مخاطرة نسبة

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G8.06  القيود عمى تدفقات رأس المالRestriction on Capital Flows 
= غير صارمة 7= صارمة جدًا، 1؟ )في بمدؾما مدى صرامة التشريعات المتعمقة بتدفقات رأس الماؿ العالمية 

 عمى اإلطالؽ(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
B.  الثقة واالعتماديةTrustworthiness and confidence 

G8.07  متانة النظام المصرفيSoundness of banks 
= تتمتع 7= تفتقر إلى السيولة، وتحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية، 1بمدؾ؟ ) في المصرفي النظاـ متانة تقيِّـ كيؼ

 بميزانية سميمة بشكؿ عاـ(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G8.08  تشريعات تداول األوراق الماليةRegulation of Securities Exchanges 
 = فعالة جدًا(7= غير فعالة عمى اإلطالؽ، 1بمدؾ؟ ) في المالية األوراؽ تشريعات تداوؿ تقيِّـ كيؼ

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G8.09  قوة الحقوق القانونيةLegal Rights Index 
 2010)األفضؿ( |  100-1الحماية القانونية لحقوؽ المقترضيف بمقياس بيف درجة 

 فعالية قوانيف الضمانات واإلفالس في تسييؿ اإلقراض وحماية حقوؽ المقترضيف والمقرضيف.يقيس ىذا المؤشر 
 2011المصدر: البنؾ الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ 

 
 Market sizeحجم األسواق 

A.  حجم األسواق المحميةDomestic market size 
G10.01  حجم األسواق المحميةDomestic Market Size Index 

مجموع الناتج المحمي اإلجمالي، مضافًا إليو قيمة المستوردات مف السمع والخدمات، مطروحًا منو قيمة 
 2010)األفضؿ( |  7-1الصادرات مف السمع والخدمات، بمقياس بيف 

 حسابات المؤلفيف المصدر:
 

B.  حجم األسواق الخارجيةForeign market size 
G10.02  حجم األسواق الخارجيةForeign Market Size Index 

 2010)األفضؿ( |  7-1قيمة الصادرات مف السمع والخدمات بمقياس بيف 
  .GDPتقدر كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي 

 المصدر: حسابات المؤلفيف
 
 Goods market efficiencyكفاءة أسواق السمع 

A.  المنافسةCompetition 
 Domestic Competition المنافسة المحمية .1

G6.01  شدة المنافسة المحميةIntensity of Local Competition 
معظـ = شديدة في 7= محدودة في معظـ القطاعات، 1بمدؾ؟ ) في المحمية األسواؽ في تقيِّـ شدة المنافسة يؼك

 القطاعات(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G6.02  مدى التحكم بالسوقExtent of Market Dominance 
= موزع عمى العديد 7= يسيطر عميو عدد قميؿ مف الشركات، 1بمدؾ؟ ) في األعماؿ شركات نشاط تصؼ يؼك

 الشركات(مف 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G6.03  كفاءة سياسة مكافحة االحتكارEffectiveness of Anti-Monopoly Policy 

= 7المنافسة،  = متياونة وال تشجع عمى1بمدؾ؟ ) في لممنافسة معززة سياسة مكافحة االحتكار تعد حد أي إلى
 فاعمة وتشجع عمى المنافسة(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G6.04  أثر المعدالت الضريبيةExtent and Effect of Taxation 
بشكؿ كبير مف حوافز العمؿ = تحد 1واالستثمار؟ ) لمعمؿ الحافز عمى الضريبية المعدالت أثر ىو ما

 = ليس ليا تأثير عمى حوافز العمؿ واالستثمار(7واالستثمار، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G6.05  المعدل اإلجمالي لمضرائبTotal Tax Rate  

األرباح(، وضريبة الرواتب واألجور واالشتراكات في  مف )% األرباح ضريبة مف ىو عبارة عف مزيج المتغير ىذا
األرباح( |  مف األرباح( وغيرىا مف الضرائب )% مف التأمينات االجتماعية التي يدفعيا صاحب العمؿ )%

2010 
السنة الثانية  في لمشركة المستحقة الدفع واالشتراكات اإللزامية يقيس المعدؿ اإلجمالي لمضرائب مجموع الضرائب

واالشتراكات المستحقة  الضرائب األرباح. ويحسب ىذا المتغير مجموع خمسة أنواع مف العمؿ كنسبة مف مف بدء
بعد الحسومات واإلعفاءات، وىي ضريبة دخؿ الشركات، وضريبة الرواتب واألجور واالشتراكات في  الدفع

ريع العقارات، والضريبة عمى المبيعات، وضرائب التأمينات االجتماعية التي يدفعيا صاحب العمؿ، وضريبة 
 أخرى.

 2011المصدر: البنؾ الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ 
 

G6.06  عدد إجراءات تأسيس مشروعNumber of Procedures Required to Start a Business 
 2010عدد اإلجراءات الالزمة لتأسيس مشروع | 

 2011ممارسة أنشطة األعماؿ المصدر: البنؾ الدولي، تقرير 
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G6.07  الزمن الالزم إلقالع المشاريعTime Required to Start a Business 
 2010عدد األياـ الالزمة لبدء نشاط تجاري | 

 2011المصدر: البنؾ الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ 
 

G6.08  تكاليف السياسة الزراعيةAgricultural Policy Costs 
= توازف بيف مصالح دافعي 7= تشكؿ عبئًا كبيرًا عمى االقتصاد، 1بمدؾ؟ ) في الزراعية السياسة تقيِّـ  يؼك

 2011و 2010المرجح لعامي الضرائب والمستيمكيف والمنتجيف( | المتوسط 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
 Foreign competition المنافسة الخارجية .2

G6.09  انتشار القيود عمى التجارةPrevalence of Trade Barriers 
 في المنافسة عمى المستوردة البضائع قدرة مف بمدؾ في الجمركية الجمركية وغير العوائؽ تحد مدى أي إلى

 = ال تحد عمى اإلطالؽ(7= تحد بشكؿ كبير، 1المحمية؟ ) األسواؽ
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G6.10  معدالت التعرفة الجمركيةTrade Tariffs 

 2010متوسط التعرفة الجمركية | 
 يقيس ىذا المؤشر متوسط التعرفة الجمركية المطبقة، متضمنة النسب التفضيمية المطبقة.

 مركز التجارة العالميةالمصدر: 
 

G6.11  انتشار الممكية األجنبيةPrevalence of Foreign Ownership 
 = منتشرة بكثرة(7= نادرة جدًا، 1بمدؾ؟ ) في الشركات في األجنبية الممكية انتشار مدى ما

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G6.12  أثر القواعد التجارية عمى االستثمار األجنبي المباشرBusiness Impact of Rules on FDI 
= غير 1مشجعة؟ ) غير أو مشجعة بمدؾ في المباشرة األجنبية االستثمارات تحكـ التي القوانيف تعد حد أي إلى

 جدًا لالستثمارات األجنبية المباشرة(= مشجعة 7مشجعة عمى اإلطالؽ لالستثمارات األجنبية المباشرة، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G6.13  عبء اإلجراءات الجمركيةBurden of Customs Procedures 
= غير كفؤ 1البضائع(؟ ) وخروج لدخوؿ الناظمة بمدؾ )اإلجراءات الجمركية في اإلجراءات كفاءة تقيِّـ يؼك

 = كفؤ لمغاية(7عمى اإلطالؽ، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G6.14  نسبة المستوردات من الناتج المحمي اإلجماليImports as a Percentage of GDP 

 2010كنسبة مئوية مف الناتج المحمي اإلجمالي | المستوردات مف السمع والخدمات 
؛ وحدة 2011السمسمة الزمنية لمتجارة الدولية  المصدر: منظمة التجارة العالمية، قاعدة البيانات اإلحصائية:

 2011االستخبارات االقتصادية، 
 

B.  جودة ظروف الطمبQuality of demand conditions 
G6.15  درجة تمبية متطمبات العمالءDegree of Customer Orientation 

= تستجيب 7= تعامميـ بأسموب سيء بشكؿ عاـ، 1كيؼ تقيـ موقؼ الشركات تجاه الزبائف في بمدؾ؟ )
 لمتطمبات العمالء وتسعى إلى كسب والئيـ(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G6.16  درجة وعي المشترينBuyer sophistication 
= تحميؿ عميؽ لخصائص 7= بناء عمى أقؿ سعر فقط، 1الشراء؟ ) قرارات بمدؾ في المستيمكوف يتخذ يؼك

 المنتج(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
 TECHNOLOGY AND INNOVATIONالتقانة واالبتكار 

 Technological readinessالجاىزية التقانية 
A.  تبني التقانةTechnological adoption 

G9.01  توفر أحدث التقاناتAvailability of Latest Technologies 
 = متوفرة ومستخدمة عمى نطاؽ واسع(7= غير متوفرة، 1) بمدؾ؟ في التقانات أحدث توفر مدى ما

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: 
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G9.02  االستيعاب التقاني لمشركاتFirm-level Technology Absorption 
= 7= غير قادر عمى اإلطالؽ، 1الحديثة؟ ) التقانات استيعاب بمدؾ في األعماؿ قطاع يستطيع حد أيإلى 

 كبير(قادر بشكؿ 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G9.03  االستثمار األجنبي المباشر ونقل التقانةFDI and Technology Transfer 

= 7= ال يساىـ أبدًا، 1) بمدؾ؟ إلى الحديثة التقانات جمب في المباشر األجنبي االستثمار يساىـ حد أي إلى
 مصدر حيوي لمتقانات الحديثة(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

B.  استخدام التقانةICT use 
G9.04  مستخدمي اإلنترنتInternet Users 

 2010نسبة مستخدمي اإلنترنت | 
شيرًا  12مستخدمي اإلنترنت مف أي مصدر )متضمنة اليواتؼ النقالة( خالؿ الػ  يقيس ىذا المتغير نسبة

 الماضية.
 2011واالتصاالت  االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤشرات تقانة المعمومات المصدر:

 
G9.05  مشتركي حزم اإلنترنت العريضةBroadband Internet Subscriptions 

 2010نسمة |  100لكؿ عدد مشتركي حـز اإلنترنت العريضة 
 2011واالتصاالت  مؤشرات تقانة المعمومات المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت،

 
G9.06  عرض نطاق اإلنترنتInternet Bandwidth 

 2010عرض نطاؽ اإلنترنت )كيموبت/ثانية( لكؿ نسمة | 
 2011واالتصاالت  االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤشرات تقانة المعمومات المصدر:

 
 Business sophisticationتطور األعمال 
G11.01  عدد الموردين المحميينLocal Supplier Quantity 

 = متوفروف بكثرة(7= غير متوفروف بكثرة، 1بمدؾ؟ ) ما مدى توفر المورديف المحمييف
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G11.02  نوعية الموردين المحميينLocal Supplier Quality 
 = جيدة جدًا(7= متدنية جدًا، 1كيؼ تقيِّـ نوعية المورديف المحمييف في بمدؾ؟ )

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G11.03  درجة تطور العناقيد الصناعيةState of Cluster Development 
= 7= ال وجود ليا، 1) بمدؾ؟ اقتصاد في العميقة التشابكات ذات المتطورة الصناعية العناقيد انتشار مدى ما

 منتشرة في مجاالت عديدة(
 2011و 2010لعامي ، المتوسط المرجح المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G11.04  طبيعة الميزة التنافسيةNature of Competitive Advantage 

= ترتكز عمى انخفاض التكاليؼ 1ماىي الميزة التنافسية التي تتمتع بيا الشركات المحمية في األسواؽ العالمية؟ )
 منتجات وعمميات فريدة ومتميزة( = ترتكز عمى7أو الموارد الطبيعية المحمية، 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G11.05  درجة اكتمال سمسمة القيمةValue Chain Breadth 
= تختص بشكؿ 1بمدؾ؟ ) التصدير نشاطيا في سمسمة القيمة بشكؿ واسع أـ محدود في تمارس شركات ىؿ

= تمارس نشاطيا في كافة مراحؿ سمسمة 7سمسمة اإلنتاج مثؿ استخراج الموارد، أساسي بمراحؿ محدودة مف 
 اإلنتاج بما في ذلؾ مرحمة التصميـ واإلنتاج والخدمات الموجستية وخدمات مابعد البيع(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G11.06 بالتوزيع العالمي  التحكمControl of International Distribution 
= ال يتـ أبدًا، 1بمدؾ؟ ) مف انطالقاً  يتـ الذي العالمي والتسويؽ بالتوزيع الوطنية الشركات تحكـ تقيِّـ درجة كيؼ

 = يتـ بشكؿ كبير بوساطة شركات محمية(7بؿ بوساطة شركات أجنبية فقط، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي 

 
G11.07  درجة تطور العمميات اإلنتاجيةProduction Process Sophistication 

= غير متطورة، تعتمد أساليب اإلنتاج عمى اليد العاممة أو 1) بمدؾ؟ في اإلنتاجية العمميات تطور درجة ما
 = متطورة لمغاية، مف أفضؿ أساليب اإلنتاج في العالـ(7تقانات إنتاج قديمة، 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G11.08  الكفاءات التسويقية لمشركاتExtent of Marketing 
= بشكؿ 7= بشكؿ محدود جدًا، 1) بمدؾ؟ في متطورة تسويقية وتقانات أدوات الشركات تستخدـ درجة أي إلى

 واسع جدًا(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G11.09  الرغبة بتفويض الصالحياتWillingness to Delegate Authority 

= منخفضة، اإلدارة العميا تسيطر عمى 1) بمدؾ؟ في بالصالحيات المرؤوسيف في تفويض رغبة اإلدارة كيؼ تقيـ
= كبيرة، يتـ تفويض الصالحيات بشكؿ كبير إلى رؤساء األقساـ والمدراء اآلخريف األقؿ 7كافة القرارات اليامة، 

 درجة(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
 Innovationاإلبداع واالبتكار 

G12.01  القدرة عمى االبتكارCapacity for Innovation 
= عبر 7= عبر التراخيص أو تقميد الشركات األجنبية فقط، 1) بمدؾ؟ في التقانات عمى الشركات تحصؿ كيؼ

 إجراء البحوث وتطوير منتجات وعمميات خاصة بيا(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، 

 
G12.02  جودة مؤسسات البحث العمميQuality of Scientific Research Institutions 

 = مف األفضؿ عالميًا(7= ضعيفة جدًا، 1) بمدؾ؟ في العممي البحث مؤسسات لجودة تقييمؾ ىو ما
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، 

 
G12.03  إنفاق الشركات عمى البحث والتطويرCompany Spending on R&D 

= 7= ال تنفؽ األمواؿ عمى البحث والتطوير، 1بمدؾ؟ ) في والتطوير البحث عمى الشركات تنفؽ حد أي إلى
 تنفؽ بشكؿ كبير عمى البحث والتطوير(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ المصدر:
 

G12.04  التعاون بين الشركات والجامعات في البحث والتطويرUniversity-industry Collaboration in 

R&D 
= ال يوجد تعاوف، 1)بمدؾ؟  في والتطوير في البحث والجامعات األعماؿ قطاع بيف ما تعاوف يوجد مدى أي إلى
 = يوجد تعاوف عمى نطاؽ واسع(7

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G12.05  توفير الحكومة لمتقانات المتقدمةGov’t Procurement of Advanced Tech. Products 
= 7= ال عمى اإلطالؽ، 1بمدؾ؟ ) في التقاني االبتكار عمى الحكومية بالمشتريات المتعمقة القرارات تساعد ىؿ

 نعـ وبشكؿ فعاؿ لمغاية(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G12.06  توفر العمماء والميندسينAvailability of Scientists and Engineers 

 = متوفروف عمى نطاؽ واسع(7= غير متوفريف، 1بمدؾ؟ ) في والميندسيف العمماء توفر مدى ما
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G12.07 نسمة  عدد براءات االختراع لكل مميونUSPTO Patent Grants 

 2010لكؿ مميوف نسمة |  2010االختراع التي منحت في عاـ  عدد براءات
 المصدر: مكتب الواليات المتحدة لمبراءات والعالمات التجارية، صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لمسكاف

 
 POLICY ENVIRONMENT AND ENABLING CONDITIONSالبيئة السياسية والظروف المواتية 

 Institutionsالمؤسسات 
A.  المؤسسات العامةPublic institutions 

 Property rightsحقوؽ الممكية  .1
G1.01  حقوق الممكيةProperty Rights 

 قوية جدًا( =7ضعيفة جدًا،  =1بمدؾ؟ ) في المالية األصوؿ ذلؾ في بما الممكية حقوؽ حماية تقيِّـ كيؼ
 2011و 2010المتوسط المرجح لعامي ، المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G1.02  حماية الممكية الفكريةIntellectual Property Protection 

قوية  =7ضعيفة جدًا،  =1؟ )بمدؾ في التزوير مكافحة إجراءات فييا بما الفكرية الممكية حقوؽ حماية تقيِّـ كيؼ
 جدًا(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع 
 

 Ethics and corruptionاألخالقيات والفساد  .2
G1.03  ىدر األموال العامة بسبب الفسادDiversion of Public Funds 

= شائع جدًا، 1الفساد؟ ) بسبب المجموعات أو األفراد أو الشركات إلى بمدؾ في العامة األمواؿ تسرب مدى ما
 يحدث أبدًا( = ال7

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G1.04  الثقة في السياسيينPublic Trust of Politicians 
 = مرتفعة جدًا(7= منخفضة جدًا، 1بمدؾ؟ ) في السياسييف أخالقيات في العامة الثقة تقيِّـ كيؼ

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: 
 

G1.05  المدفوعات غير المنتظمة والرشاوىIrregular Payments and Bribes 
 بػ؟ يتعمؽ ما في بمدؾ، الرشاوى في مثؿ الموثقة غير اإلضافية المدفوعات انتشار مدى ما
 السنوية،  الضرائب دفع -الكيرباء، ج أو الياتؼ العامة مثؿ الخدمات -والتصدير، ب االستيراد تصاريح -أ
 وجود ليا( = ال7شائعة جدًا,  =1مفضمة ) قضائية أحكاـ عمى الحصوؿ -والتراخيص، ىػ العقود ترسية -د

 وتشير قيمة المؤشر إلى متوسط إجابات ىذه المتغيرات.
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، 

 
 Undue influenceالتأثير غير المشروع  .3

G1.06  استقالل القضاءJudicial Independence 
= متأثر 1بمدؾ؟ ) الشركات في أو المواطنيف أو الحكومة مسؤولي تأثير عف القضائي ما مدى استقالؿ النظاـ

 = مستقؿ تمامًا(7جدًا، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G1.07  المحسوبية في اتخاذ القرارات من الموظفين الحكوميينFavoritism in Decisions of Government 

Officials 

براـ اتخاذ القرارات عند والشركات األفرادمف  لمعارفيـ أفضمية الحكوميوف الموظفوف يعطي مدى أي إلى العقود  وا 
 = يمتزموف الحيادية(7= يمنحوف األفضمية لمعارفيـ دائمًا، 1بمدؾ؟ ) في

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

 Government inefficiencyمدى كفاءة الحكومة  .4
G1.08   اليدر في اإلنفاق الحكوميWastefulness of Gov’t Spending 

 = كفاءة عالية في توفير السمع والخدمات الضرورية(7= ميدور، 1بمدؾ؟ ) في العاـ اإلنفاؽ تقيِّـ كيؼ
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G1.09  عبء التشريعات الحكوميةBurden of Gov’t Regulation 
التقارير(  الحكومة )التصاريح، تفرضيا التي اإلدارية بالمتطمبات االلتزاـ عبء األعماؿ قطاع يواجو مدى أي إلى
 يشكؿ أي عبء( = ال7= يشكؿ عبئًا، 1بمدؾ؟ ) في

 2011و 2010المتوسط المرجح لعامي ، المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G1.10  كفاءة اإلطار القانوني في تسوية النزاعاتEfficiency of Legal Framework in Settling 

Disputes 
= 7= غير كفؤ عمى اإلطالؽ، 1بمدؾ؟ ) في الخاصة لمشركات النزاعات لتسوية القانوني اإلطار كفاءة مدى ما

 كفؤ لمغاية(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ المصدر: المنتدى

 
G1.11  كفاءة اإلطار القانوني في الطعن في القرارات الحكوميةEfficiency of Legal Framework in 

Challenging Regs 
 الحكومة في تتخذىا اإلجراءات التيتغيير  أو الطعف في الخاص القطاع لشركات القانوني اإلطار كفاءة مدى ما

 = كفؤ لمغاية(7= غير كفؤ عمى اإلطالؽ، 1بمدؾ؟ )
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G1.12  شفافية السياسات الحكوميةTransparency of Gov’t Policymaking 

 واألنظمة السياسات االقتصادية في بالتغييرات المتعمقة المعمومات عمى األعماؿ قطاع حصوؿ سيولة مدى ما
 = سيؿ لمغاية(7= مستحيؿ، 1بمدؾ؟ ) في نشاطيـ عمى تؤثر التي

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
  

 Securityاألمف  .5
G1.13  كمفة اإلرىاب عمى األعمالBusiness Costs of Terrorism 

 = ال عمى اإلطالؽ(7= إلى حد كبير، 1بمدؾ؟ ) في األعماؿ عمى تكاليؼ اإلرىاب تيديد يفرض مدى أي إلى
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G1.14  كمفة الجريمة والعنف عمى األعمالBusiness Costs of Crime and Violence 

= ال عمى 7= إلى حد كبير، 1بمدؾ؟ ) في األعماؿ عمى تكاليؼ والعنؼ الجريمة يفرض انتشار مدى أي إلى
 اإلطالؽ(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G1.15  الجريمة المنظمةOrganized Crime 
= ال عمى 7= إلى حد كبير، 1بمدؾ؟ ) في األعماؿ عمى المنظمة تكاليؼ الجريمة تفرض مدى أي إلى

 اإلطالؽ(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G1.16  جودة خدمات الشرطةReliability of Police Services 

= يمكف 7= ال يعتمد عمييا، 1بمدؾ؟ ) في القانوف في تطبيؽ الشرطة خدمات عمى االعتماد يمكف حد أي إلى
 االعتماد عمييا بشكؿ كامؿ(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

B.  المؤسسات الخاصةPrivate institutions 
 Corporate ethicsأخالقيات الشركات  .1

G1.17  السموك األخالقي لمشركاتEthical Behavior of Firms 
 والسياسييف والمؤسسات الحكومييف الموظفيف مع التعامؿ في األخالقي الشركات )السموؾ أخالقيات تقيِّـ كيؼ

 = مف األفضؿ في العالـ(7= مف األسوأ في العالـ، 1العالـ؟ ) في مثيالتيا مع مقارنة بمدؾ في األخرى(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
  Accountabilityالمساءلة .2

G1.18  قوة المعايير المحاسبية والتدقيقStrength of Auditing and Reporting Standards 
عداد التقارير المالية لمشركات لمحسابات المالي التدقيؽ معايير تقيِّـ كيؼ = 7= ضعيفة جدًا، 1بمدؾ؟ ) في وا 

 قوية جدًا(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G1.19  فعالية مجالس إدارة الشركاتEfficacy of Corporate Boards 

= ضعؼ في 1بمدؾ؟ ) في اإلدارة مجالس وأعضاء المستثمريف قبؿ مف المطبقة الشركات حوكمة تصؼ كيؼ
 = يمارس المستثمروف ومجالس اإلدارة إشرافًا قويًا عمى قرارات اإلدارة(7قدرة اإلدارة عمى تحمؿ المسؤولية، 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: 
 

  



85 

 

G1.20  حماية حقوق صغار حممة األسيمProtection of Minority Shareholders’ Interests 
 = ال يحمييا القانوف عمى1الشركات؟ ) في صغار حممة األسيـ حماية مصالح تؤمف القوانيف حد أي إلى

 = يحمييا بشكؿ كامؿ(7اإلطالؽ، 
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G1.21  قوة حماية المستثمرينStrength of Investor Protection 

 2010)األفضؿ( |  10 - 0مؤشر قوة حماية المستثمريف بمقياس بيف 
ونطاؽ  اإلفصاح عف معامالت األطراؼ ذوي العالقة، متغيرات، وىي نطاؽ متوسط ثالثةىو  المؤشر ىذا

 مسؤولية أعضاء مجالس اإلدارة، وسيولة قياـ المستثمريف بمحاسبة مجالس اإلدارة.
 2011المصدر: البنؾ الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ، 

 
 Infrastructureالبنية التحتية 

A.  البنية التحتية لمنقلTransport infrastructure 
G2.01  جودة البنية التحتية العامةQuality of Overall Infrastructure 

= غير متطورة عمى اإلطالؽ، 1والطاقة(؟ ) والياتؼ بمدؾ )مثؿ النقؿ في العامة التحتية البنية تقيِّـ جودة كيؼ
 العالمية(= منتشرة وتتفؽ في كفاءتيا مع المعايير 7

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G2.02  جودة الطرقاتQuality of Roads 
= منتشرة وتتفؽ في كفاءتيا مع المعايير 7= غير متطورة عمى اإلطالؽ، 1بمدؾ؟ ) في الطرقات تقيِّـ جودة كيؼ

 العالمية(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: 

 
G2.03  جودة السكك الحديديةQuality of Railroad Infrastructure 

= منتشرة وتتفؽ في 7= غير متطورة عمى اإلطالؽ، 1بمدؾ؟ ) في الحديدية السكؾ خطوط تقيِّـ جودة كيؼ
 العالمية(كفاءتيا مع المعايير 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
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G2.04  جودة الموانئQuality of Port Infrastructure 
= منتشرة وتتفؽ في كفاءتيا 7= غير متطورة عمى اإلطالؽ، 1بمدؾ؟ ) في البحرية الموانئ تسييالت تقيِّـ كيؼ
 المعايير العالمية(مع 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ
 

G2.05  جودة النقل الجويQuality of Air Transport Infrastructure 
وتتفؽ في كفاءتيا = منتشرة 7= غير متطور عمى اإلطالؽ، 1بمدؾ؟ ) في لمركاب الجوي جودة النقؿ تقيِّـ كيؼ

 مع المعايير العالمية(
 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
G2.06 ن أسبوعيًا/كمعدد المقاعد المتاحة لمطيرا Available Airline Seat Kilometers 

وتموز  2011بالكيمومتر، والمسجمة في البمد )بالمالييف( | كانوف الثاني متوسط عدد المقاعد المتاحة أسبوعيًا 
2011 

ىذا المتغير يقيس سعة نقؿ المسافريف عمى الخطوط الجوية، ويحسب عف طريؽ ضرب عدد المقاعد المتاحة 
نوف كامف خالؿ جمع جميع نتائج الرحالت المسجمة خالؿ أسبوع، في لكؿ رحمة بمسافة الرحمة بالكيمومتر، 

 ، وبأخد متوسط عدد المقاعد المتاحة ليذيف األسبوعيف.2011الثاني )رحالت الشتاء( وتموز )رحالت الصيؼ( 
 Analyser SRSالمصدر: االتحاد الدولي لمنقؿ الجوي، 

 
B.  البنية التحتية لمطاقة والياتفEnergy and telephony infrastructure 

G2.07  جودة مصادر الطاقة الكيربائيةQuality of Electricity Supply 
 قوة تذبذب وعدـ التيار في انقطاع وجود بعدـ يتعمؽ )فيما بمدؾ في الكيربائية الطاقة تزويد تقيِّـ جودة كيؼ

= كافية ويمكف االعتماد 7= غير كافية وتعاني مف انقطاع متكرر، 1األخرى؟ ) بالدوؿ مقارنة الجيد الكيربائي(
 عمييا(

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿالمصدر: المنتدى 
 

G2.08  الخطوط الياتفية الثابتةFixed Telephone Lines 
 2010نسمة |  100عدد الخطوط الياتفية لكؿ 

 2011المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤشرات االتصاالت العالمية 
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G2.09  االشتراك باليواتف النقالةMobile Telephone Subscriptions 
 2010نسمة |  100عدد مشتركي اليواتؼ النقالة لكؿ 

 2011المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤشرات االتصاالت العالمية 
 
  Macroeconomic environmentبيئة االقتصاد الكمي 

G3.02  معدل االدخار القوميGross National Savings 
 2010معدؿ االدخار القومي كنسبة مئوية مف الناتج المحمي اإلجمالي | 

الناتج المحمي  كنسبة مئوية مف يعرؼ االدخار القومي اإلجمالي بأنو جميع مدخرات القطاعيف العاـ والخاص
 اإلجمالي اإلسمي.

 ، مصادر محمية2011 المصدر: صندوؽ النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية
 

G3.04  المصرفيةمدى الفائدة Interest Rate Spread  
 2010متوسط مدى سعر الفائدة بيف اإلقراض واإليداع | 

 يقيس ىذا المتغير الفرؽ بيف سعر فائدة اإلقراض وسعر فائدة اإليداع في المدى القصير.
 2011 ، وحدة االستخبارات االقتصادية،2011 المصدر: صندوؽ النقد الدولي، اإلحصاءات المالية العالمية

 
G3.05  الدين العامGovernment Debt 

 2010إجمالي الديف العاـ كنسبة مئوية مف الناتج المحمي اإلجمالي | 
يشمؿ الديف العاـ كافة االلتزامات المالية المستقبمية المستحقة لممقرضيف، ومنيا حقوؽ السحب الخاصة، والودائع 

النقدية، واألوراؽ المالية، والقروض، والتأميف، وصندوؽ التقاعد والضماف االجتماعي، وااللتزامات واألوراؽ 
 األخرى المستحقة.

مالحظات ومعمومات  ،2011صندوؽ النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية المصدر: 
؛ مصادر   2011وحدة االستخبارات االقتصادية، ؛2011عامة؛ البنؾ اآلسيوي لمتنمية، توقعات آسيا لمتنمية 

 وطنية
 

G3.06  التصنيف االئتماني لمدولةCountry Credit Rating 
 2011)األفضؿ( | آذار  100 – 0احتماؿ التخمؼ عف سداد الديوف السيادية بمقياس بيف 

 institutionalinvestorلمصدر: ا
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S07  الموازنة العامةGovernment budget balance 
  2010-2006متوسط فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة مئوية مف الناتج المحمي اإلجمالي | 

العالمية ، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية IMFالمصدر: حسابات المؤلفيف استنادًا إلى صندوؽ النقد الدولي 
 (2011)نيساف 

 
 Environmental policyالسياسة البيئية 

S08  صرامة التشريعات البيئيةStringency of environmental regulation 
= مف األشد صرامة في  7= ضعيفة بالنسبة لمدوؿ األخرى،  1البيئية في بمدؾ؟ ) التشريعاتكيؼ تقيـ صرامة 
 2011و 2010لعامي المرجح العالـ( | المتوسط 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
S09 تطبيق التشريعات البيئية Enforcement of environmental regulation 

= مف األشد صرامة في العالـ( | المتوسط  7= متساىمة جدًا،  1كيؼ تقيـ تطبيؽ التشريعات البيئية في بمدؾ؟ )
 2011و 2010المرجح لعامي 

 2011و 2010، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعماؿ

 
S10  المحميات الطبيعيةEco-region protection 

نسبة المحميات الطبيعية والمائية منيا في الكيمومتر المربع مف إجمالي المساحة األرضية والمياه اإلقميمية والتي 
 2010مياًل بحريًا |  12تصؿ الى 

% مف جميع المناطؽ مثؿ الصحراء والغابات 10يقيس ىذا المؤشر ما إذا كاف البمد يقـو بحماية ما ال يقؿ عف 
 والمناطؽ المائية. وىي تعبر عف التزاـ الحكومة في الحفاظ عمى التنوع الحيوي. والمراعي

المركز العالمي لممراقبة، قاعدة البيانات -المصدر: االتحاد الدولي لحماية البيئة، برنامج األمـ المتحدة لمبيئة
 (.2011العالمية لممحميات الطبيعية )كانوف الثاني 
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S11  عدد المعاىدات البيئية الدولية المصادق عميياNumber of ratified international 

environmental treaties 
 2010العدد اإلجمالي لممعاىدات البيئية الدولية المصادؽ عمييا | 

 .معاىدة دولية 25ىذا المتغير يقيس عدد المعاىدات الدولية البيئية المصادؽ عمييا، والتي يبمغ عددىا 
 ELIS، مركز القانوف البيئي قاعدة بيانات معاىدة إيميز IUCNالمصدر: االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

 
 PHYSICAL ENVIRONMENTالبيئة المادية 
 Resource efficiencyكفاءة الموارد 

S12  كثافة الطاقةEnergy intensity 
 2008مف القيمة المضافة في الصناعة | كمية الطاقة المستخدمة )كيمو طف( لكؿ دوالر أمريكي 

يقيس ىذا المؤشر نسبة الطاقة المستخدمة في الصناعة إلى القيمة المضافة لقطاع الصناعة بالدوالر األمريكي 
 بالقيمة الحالية.

لذي تشير الطاقة إلى استخداـ المادة األولية الخاـ مف الطاقة قبؿ تحويميا إلى االستعماؿ النيائي مثؿ الوقود، وا
يساوي اإلنتاج المحمي مضافًا إليو المستوردات والتغيرات في المخزوف، ناقصًا الصادرات ووقود السفف والطائرات 

 العاممة في النقؿ الدولي.
، مؤشرات التنمية العالمية ودليؿ التنمية المالية WBالبنؾ الدولي المصدر: حسابات المؤلفيف استنادًا إلى بيانات 

 ، مصادر محمية(2011العالمية )نيساف 

 
S13  كثافة المياه الزراعيةAgricultural water intensity 

 2002إجمالي الموارد المائية المتجددة |  مفالمياه الزراعية نسبة استجرار 
يقيس ىذا المؤشر نسبة استجرار المياه الزراعية مف إجمالي الموارد المائية المتجددة. حيث أف الموارد المائية 

المياه السطحية والجوفية  –المتجددة = )إجمالي المياه السطحية المتجددة + إجمالي المياه الجوفية المتجددة 
 المتداخمة(

وتتضمف الموارد المائية المتجددة المياه المحالة المستخدمة في الزراعة كما في دوؿ الكويت والسعودية واالمارات 
سباني ا. كما تتضمف مصادر مياه الشرب المتجددة، والمياه الجوفية المتجددة العربية المتحدة وقطر والبحريف وا 

المستخرجة، والمياه الجوفية األحفورية المستخرجة، ومياه الصرؼ الزراعية، والمياه المحالة ومياه الصرؼ 
 الصحي المعالجة. باإلضافة إلى أنيا تشمؿ المياه المستخدمة لمري والثروة الحيوانية.

(، FAO؛ منظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة )الفاو YALE(، جامعة EPIاألداء البيئي )المصدر: مؤشر 
 واإلحصاءات المائية.
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S14  كثافة ثاني أوكسيد الكربونCO2 intensity 
 2007كثافة ثاني أوكسيد الكربوف )كيموغراـ مف ثاني أوكسيد الكربوف لكؿ كيموغراـ مف النفط المستخدـ( | 

 انبعاثات ثاني أوكسيد الكربوف الناجمة عف استخداـ الفحـ كمصدر لمطاقة.تشير إلى 
، مصادر (2011، مؤشرات التنمية العالمية ودليؿ التنمية المالية العالمية )نيساف WBالبنؾ الدولي المصدر: 

 محمية

 
 Management of renewable resourcesإدارة الموارد المتجددة 

S15  الوصول إلى مياه الشرب النظيفةAccess to improved drinking water 
 2008نسبة السكاف القادريف عمى الوصوؿ إلى مياه الشرب النظيفة | 

يقيس ىذا المؤشر مدى قدرة السكاف عمى الوصوؿ بشكؿ معقوؿ إلى كمية كافية مف المياه الصالحة لالستخداـ، 
المرخصة، ومياه األمطار. أما المصادر غير الصالحة لالستخداـ فتشمؿ مثؿ التمديدات المنزلية، واآلبار 

الصياريج، واآلبار والينابيع غير الصالحة لالستخداـ. ويعر ؼ الوصوؿ بشكؿ معقوؿ عمى أنو حصوؿ كؿ شخص 
 .كيمو متر مف مكاف السكف 1لترًا يوميًا مف مصدر ال يزيد عف  20عمى ما ال يقؿ عف 

 2011، إحصائيات الصحة العالمية WHOة العالمية المصدر: منظمة الصح

 
S16  اتجاه كثافة الغذاء في البحرMarine trophic intensity 

 2004كثافة الغذاء البحري | 
 . 2004و  1980( بيف MTIالبحري )الغذاء في مؤشر  خط االتجاه المنحدريقيس ىذا المؤشر اتجاه 

، فإف ىذا يدؿ 0يدؿ عمى تزايد الغذاء البحري. أما إذا كانت قيمة المؤشر  إذا كانت قيمة المؤشر إيجابية، فإف ىذا
عمى استقرار الغذاء البحري. وأما إذا كانت قيمة المؤشر سمبية، فإف ىذا يدؿ عمى أف الغذاء البحري يتناقص وأف 

 األسماؾ األكبر تأكؿ األسماؾ األصغر.
 مشروع البحر مف حولنا، اتفاقية التنوع الحيوي، YALE(، جامعة EPIالمصدر: مؤشر األداء البيئي )

 
S17  تغير الغطاء الحرجيForest cover change 

 2010|  2010و 2000نسبة التغير السنوي في الغطاء الحرجي بيف عامي 
 2011(، حالة الغابات في العالـ FAOالمصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة )الفاو 
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 Environmental degradationالتدىور البيئي 
S18  تموث اليواءAir pollution 

 2001 ميكروف بيف عامي 2.5لجزيئات الصمبة المعمقة والتي ال يزيد قطرىا عف تركيز االسنوي لالمتوسط 
 2010، والمتوسط السكاني حسب البمد | 2006و

ويحسب ىذا المؤشر بناًء عمى بيانات مأخوذة عف طريؽ األقمار الصناعية، ويتـ تحويميا بعد ذلؾ إلى مستوى 
 .لحساب العوامؿ الجوية والمواد الكيميائية GEOS-Chemاألرض باستخداـ تركيزات 

 بمعالجتياوقامت  NASAفريؽ عمماء موديز وفريؽ عمماء ميزر في وكالة ناسا المصدر: بيانات مأخوذة مف 
مركز األرض لشبكة المعمومات الدولية لمعمـو ، منظمة األبحاث الدولية باتيؿ، 2010كندا  -جامعة داليوزي

CIESIN. 
 

S19  مؤشر اإلجياد المائيWater stress index 
 1995النسبة المئوية لألراضي المتضررة مف الري الجائر | 

% مف المياه المتاحة. ويقاس مف خالؿ إجمالي المياه المستخرجة 40ويكوف الري جائرًا عند استخداـ أكثر مف 
الصالحة لمشرب )المياه السطحية + المياه الجوفية( + المياه المحالة + مياه الصرؼ الصحي المعالجة، كنسبة 

 مئوية مف إجمالي الموارد المائية المتجددة. 
 ، وجامعة نيو ىامبشير، مجموعة تحميؿ النظـ المائية.YALE(، جامعة EPIألداء البيئي )المصدر: مؤشر ا
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 الثالثالممحق 

 3122 مسح رأي قطاع األعمالاستمارة 
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 1022التنفيذيين موجو لممدراء استطالع رأي 
 1021 - 1022تقرير التنافسية العالمية  

 لممنتدى االقتصادي العالمي
 

 المحرر
 البروفيسور كالوس شواب، المنتدى االقتصادي العالمي

 سري لمغاية 

 ولن يكشف عن مصدرىا تامةعمى االستطالع بسرية  اإلجاباتستعامل 
 المشاركمعمومات عن 

  

بطاقة تعريف  يرجى وضع نسخة عن
، أو تعبئة /ختميا ىنا/ الشخصية )كرت(

 أدناه )طباعة( جةالمعمومات المدر 
 _____________________________البمد: 

 السيدة _______________ السيد  االسم: 
 المركز الوظيفي: _____________________
 الشركة: ___________________________
 العنوان: ___________________________

 _________________الرمز البريدي/ المدينة: 
 ىاتف/فاكس/بريد إلكتروني: ______________

 
 

 :التالي نالعنواإلى  رسالياوا   يرجى الرد بأسرع وقت ممكن

 
Global Competitiveness Report, World Economic Forum 

91-93 Route de la Capite, CH-1223 Cologny/Geneva, Switzerland. 
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 ما ىو تقرير التنافسية العالمية؟

 

يجسد  المنتدى االقتصادي العالميتقرير التنافسية العالمية الصادر عن نطاق واسع أن  من المتعارف عميو عمى
ويقدم ىذا  ، العالم دول لمعوامل المؤثرة عمى التنافسية االقتصادية والنمو عمى صعيدالمقارنة الرائدة عالميًا 

اقتصاد متقدم  130 مما يزيد عمىالتقييم األكثر شمواًل لمتنافسية في  1171التقرير الذي صدر أول مرة عام 
 .وناشئ

 أداة فريدة لممقارنة في خدمة:تقديم إلى ييدف التقرير 

  بناء استراتيجيات األعمال وتوجيو قرارات االستثمار. فيقطاع األعمال 

  النمو االقتصادي والمساعدة في رسم سياسات اقتصادية أفضل. معوقاتتحديد في الحكومات 

  باالقتصاديات األخرى.تحميل بيئة األعمال الحالية لالقتصاد ومقارنتيا في المؤسسات األكاديمية 

  المزيد من المعرفة حول كيفية عمل شروط التنافسية في بالدىم مقابل تمك في منظمات المجتمع المدني
 الموجودة في بمدان أخرى.

  لماذا استطالع رأي المديرين؟

وىو يمثل العنصر ىو أحد المكونات الرئيسية في تقرير التنافسية العالمية، التنفيذيين لممدراء  استطالع الرأي 
الحيوي الذي يجعل من التقرير مقياسًا سنويًا يعكس الصورة الحقيقية لمبيئة االقتصادية لدولة ما ولقدرتيا عمى 
تحقيق تنمية مستدامة. ويقوم االستطالع بجمع معمومات قيمة حول مجموعة واسعة من المتغيرات، وىي 

 في أغمب األحوال. معمومات تندر مصادرىا الثابتة وتكاد تكون معدومة
 

فمن خالل الحصول عمى رأيك في بيئة األعمال الحالية التي تعمل في ظميا، يشكل تقرير التنافسية العالمي 
 مصدرًا فريدًا لإلطالع عمى طرق عمل االقتصاد في بمدك.

بمدك واألعمال في  مستوى سالمة بيئة االقتصاد يتم الحصول عمى صورة أكثر دقة عنسوبمساىمتك القيمة 
 حاليًا ومستقباًل إضافة إلى كيفية ارتباطيا باالقتصاد العالمي.

 إضافة إلى ذلك فإن نتائج مسح رأي قطاع األعمال ستغذي مجموعة أخرى من التقارير مثل التقرير العالمي 
ي تطبع بشكل المعمومات، تقرير التنافسية لقطاع السياحة والسفر والتقرير العالمي لتمكين التجارة الت كنولوجيالت

 سنوي.

 ستطالعالتي يغطييا اال األقسام
I.  شركتك حول 

II.  بمدك االنطباعات العامة عن اقتصاد 

III. الحكومة ومؤسسات القطاع العام 
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IV. ية التحتيةالبن 

V. والتكنولوجيا االبتكار 

VI. البيئة المالية 

VII. المنافسة المحمية 

VIII. استراتيجية المنشأة وعممياتيا 

IX. التعميم والموارد البشرية 

X.  ،األخالقيات والمسؤولية اإلجتماعيةالفساد 

XI. السياحة والسفر 

XII. البيئة 

XIII. الصحة 

 ستطالعاالستفسار حول اال

: التالي عمى العنوان االلكترونيستطالع يرجى إرساليا إذا كان لديك أية تساؤالت عن اال
gcp@weforum.org

mailto:gcp@weforum.org
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 :إرشادات

 دقيقة تقريبًا. 40إلى  لتعبئة ىذا االستطالع تحتاج 

الرقم  رسم دائرة حول"، أو X" أو "√( باستخدام إشارة "المربعات ) داخلتتطمب الكثير من األسئمة التأشير 
 :عمى الشكل التالي معظم األسئمة تظيرالذي يتفق مع رأيك و 

 في بمدك؟ ومكافحة التزوير وضع حماية الممكية الفكرية تقيِّمكيف  3.15

 جداً قوية 
 

 جداً  ضعيفة

 عمى اإلجابة الموجودة عمى الجانب األيمن بالكامل:  يعني أنك توافق 1وضع دائرة حول الرقم 
 عمى اإلجابة الموجودة عمى الجانب األيمن إلى حد كبير: يعني أنك توافق 2وضع دائرة حول الرقم 
 عمى اإلجابة الموجودة عمى الجانب األيمن إلى حد ما:  يعني أنك توافق 3وضع دائرة حول الرقم 
 بين اإلجابتين يتراوح في مكان وسط:  يعني أن رأيك 4وضع دائرة حول الرقم 

 عمى اإلجابة الموجودة عمى الجانب األيسر إلى حد مايعني أنك توافق  : 5دائرة حول الرقم وضع 
 عمى اإلجابة الموجودة عمى الجانب األيسر إلى حد كبيريعني أنك توافق :  6حول الرقم ئرة داوضع 

 عمى اإلجابة الموجودة عمى الجانب األيسر بالكامل:  يعني أنك توافق 7وضع دائرة حول الرقم 
 

 في كل سؤال، إال في حال أتيح غير ذلك. رقم واحد فقطيرجى وضع دائرة حول 
 
  فارغاً ، يرجى تركو بمدك إذا لم تكن لديك إجابة عمى سؤال ما أو كان السؤال ال ينطبق عمى 
   ذا كانت  البمد الذي تعمل فيو حاليًا. ىو بمدك المقصود بجميع األسئمة عن ىي فرع أو شركة  شركتك وا 

 فيو الفرع أو الشركة التابعة.  يعملتابعة، فالمقصود ىو البمد الذي 
 
 ندرك أن المعمومات المطموبة في بعض األسئمة قد تكون حساسة، ونؤكد أنو سيتم التعامل مع : السرية

 كل اإلجابات بمنتيى السرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 6 5 4 3 2 1 
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 ؟(2010)مسح رأي قطاع األعمال العام الماضي في المدراء التنفيذيين  رأي  استطالعىل قمت بملء 
     ال                نعم            

I. حول شركتك  

 يوجد المقر العالمي لشركتك؟ بمدأي أي مدينة و  في 2. 02
 : _________________________بمدال _______________________المدينة: 

 

 والية/محافظة توجد شركتك؟ وأفي أي مدينة  2. 01
 _______________________محافظة:\واليةالمدينة: _______________________    

 

 ي تعمل فيو؟ذال بمدىل أنت من مواطني ال 2. 03
  نعم     ال 

 

 ؟بمدك ما العدد التقريبي لموظفي شركتك في  2. 00
  50أقل من     1001 – 5000 
 51 - 100     5001 – 20000 

 101 - 150                                20001 – 100000 
 151 - 500              100000أكثر من 
 501 – 1000 

           
 

 تحديد )بشكل تقريبي( نسبة الممكية في شركتك لكل من:اليرجى  2. 00
 ( _________ % القطاع الخاص المحمي )في بمدك

 __ %________________الحكومة _______
 ________ %_____________جية أجنبية __

 
 

 ؟ خالل السنة المالية األخيرة، كم بمغت )بشكل تقريبي( عائدات شركتك في بمدك 2. 00

 ماليين دوالر 10أكثر من مميون دوالر، وحتى  ❑ ألف دوالر أمريكي 20حتى     ❑
  ألف  100ألف دوالر، وحتى  20أكثر من

 دوالر
    مميون  100ماليين دوالر، وحتى  10أكثر من  ❑

 دوالر     
  500ألف دوالر، وحتى  100أكثر من 

 دوالر ألف
 مميون دوالر، وحتى مميار دوالر 100أكثر من  ❑

  ألف دوالر، وحتى مميون  500أكثر من
 أكثر من مميار دوالر ❑ دوالر
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 يرجى تحديد االختيار الذي يصف نطاق المنافسة الجغرافي في قطاعكم: 2. 00

  ًيتم االتجار بالسمع والخدمات بين المناطق تجاريا :   ًتقدم الشركات خدماتيا بشكلمحميا : 
  أمثمة: الخدمات)رئيسي لمسوق المحمية     أمثمة: المنتجات الدوائية )وغالبًا تصدر إلى دول أخرى 

 الصحية، معظم المرافق العاممة، التجزئة،       .(والسياحية والغذائية
 (.من اإلنشاءاتعدة أنواع        

 

 :الدولية ممنافسةل شركتك تعرضدرجة  تصف التالية الخيارات من أي 2. 08
 تتنافس شركتي: )يرجى اختيار إجابة واحدة فقط(

 محميًا فقط مع شركات محمية أخرى 

 مع منافسين محميين ودوليين، ولكن في السوق المحمية فقط 

 دوليًا، ولكن عبر مقر محمي فقط 

  أنشطتيا الخاصة بيا في دول مختمفةدوليًا، عبر 

 ؟ الناتجة عن عممية التصدير من إجمالي إيرادات شركتك كم حجم اإليرادات 2. 00
 ال شيء 
 10أو أقل % 
 10- 25% 
 25- 50% 
  50أكثر من% 

 

 : يرجى اختيار النشاط الرئيسي لشركتك 2. 20
 الزراعة
  ،صيد، صيد األسماكالزراعة 

 الصناعة
  المحاجرالمناجم و 
 استخراج النفط والغاز 
 توفير الكيرباء والغاز والماء 
 اإلنشاءات 
 التصنيع: المنتجات البترولية المكررة، والوقود النووي وفحم الكوك 
 التصنيع: المشروبات والمنتجات الغذائية 
  :األنسجة والمالبسالتصنيع 
  :الكيماوياتالتصنيع 

  :المعادن األساسية التصنيع 
  :التكنولوجيا الحيوية واألجيزة الطبيةالدوائيةالمنتجات  التصنيع ، 
 التصنيع: الصناعات الفضائية والدفاعية 
 التصنيع: السيارات، وغيرىا من المركبات اآللية ومعدات النقل 
  المعمومات واالتصاالت تكنولوجياالتصنيع: معدات 
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 ية أخرىالتصنيع: أجيزة إلكترون 
 صناعات أخرى 

 الخدمات:
 تجارة التجزئة والجممة 
 الفنادق والمطاعم 
 غيرىا من الخدمات ذات الصمة بالسياحة والسفر 
 النقل والخدمات الموجستية 
 االتصاالت 
 خدمات الكمبيوتر والبرمجيات 
 الخدمات المالية، بما فييا التأمين 
 العقارات 
 الخدمات التجارية 
 اليندسة 
 الخدمات الصحية 
 اإلعالم والترفيو 
 خدمات أخرى 

  مذكورًا أعاله، فيرجى تحديده _________________________ شركتك إذا لم يكن نشاط 
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II.  بمدك االنطباعات العامة عن اقتصاد 
 القادمة؟: 21توقعاتك القتصاد بمدك خالل األشير ال ما ىي 1. 02

 سيتمتع بنمو قوي 
 

 من المحتمل دخولو حالة ركود

01 .1:i تواجيكم خالل مزاولة األعمال في عوامل ذات إشكالية كبيرة  يرجى االختيار مما يمي أكثر خمس 
 :0المشكمة األكثر صعوبة( وحتى الرقم وىي ) 2من الرقم ترتيبيا ، و بمدك

 ط______ عدم االستقرار السياسي
 االستقرار الحكومي/ انقالباتع______ عدم 

 ف_______ الجرائم والسرقات
 ك_______ الفساد

 قوانين الضرائبتعقد درجة ل_______ 
 م_______ نسب الضرائب

 ن_______ التضخم
 ىـ_______ ضعف خدمات الصحة العامة

 الحصول عمى التمويل  __أ__
 ب_____ قوانين عمل مقيِّدة

 ت األجنبيةج______ قوانين التعامل بالعمال
 عدم كفاية المعروض من البنية التحتية د______ 
 عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية ر______ 

 بالشكل الكافيالمؤىمة غير الكوادر الس______ 
 ص_____ تدني أخالقيات العمل لدى الكوادر المحمية

01 .1:ii مزاولة األعمال في  تؤثر في  كبيرة إشكالية ذات عوامل دوليةخمس  أكثر يرجى االختيار مما يمي
 :0 )وىي المشكمة األكثر صعوبة( وحتى الرقم 2بمدك، وترتيبيا من الرقم 

 أسعار الصرف تقمبط______ 
 الحاد في أسعار الطاقة التقمبع______ 

 ف_______ التغير المناخي
 الموارد الطبيعيةتقمص ك_______ 
 فقدان التنوع الحيويل_______ 

 
 

 أ______النمو السكاني العالمي
 العسكرية الدولية النزاعاتب_____ 

 ج______ أنشطة الجرائم العالمية
 الحوكمة الدوليةضعف أنظمة  د______ 

 الغموض في االقتصاد العالمير______  
 س______ العوائق التجارية

 ص_____ عدم االستقرار في النظام المالي الدولي

01 .1:iii  وترتيبيا من عند التصدير من بمدك كبيرة إشكالية ذات عوامليرجى االختيار مما يمي أكثر خمس ،
 :0)وىي المشكمة األكثر صعوبة( وحتى الرقم  2الرقم 

a) تحديد األسواق والمشترين المحتممين 

b)  التمويل التجاريالحصول عمى 

c) استيراد مدخالت اإلنتاج بأسعار تنافسية 

d) وميارات إنتاجية غير مناسبة تكنولوجيا إنتاج 

e) صعوبات في الوفاء بمتطمبات المشترين من حيث الكم و الجودة 

f) المحميالنقل  ارتفاع التكاليف أو التأخير الناتجين عن 

g) الدوليالنقل  ارتفاع التكاليف أو التأخير الناتجين عن 

h) اإلجراءات الشاقة والفساد عمى الحدود األجنبية 

i) والمعايير في الخارجالفنية  المتطمبات 
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j) قواعد المنشأ المطموبة في الخارج 

01 .1:iv  وترتيبيا بمدك االستيراد إلىعند كبيرة إشكالية  ذات عوامليرجى االختيار مما يمي أكثر خمس ،
 :0)وىي المشكمة األكثر صعوبة( وحتى الرقم  2من الرقم 

a) الجمركية وغير الجمركية العوائق 

b) إجراءات االستيراد الشاقة 

c) الفساد عمى الحدود 

d) ارتفاع التكاليف أو التأخير الناتجين عن النقل المحمي 

e) النقل الدولي ارتفاع التكاليف أو التأخير الناتجين عن 

f) البنى التحتية غير المناسبة لالتصاالت 

g) المعايير والمتطمبات الفنية المحمية 

h) الجرائم والسرقات 

 ؟في بمدك  مى األعماليفرض تيديد اإلرىاب تكاليف ع إلى أي مدى 1. 03

 عمى اإلطالقال 
 

 إلى حد كبير 

  في بمدك؟ األعمالانتشار الجريمة والعنف تكاليف عمى يفرض إلى أي مدى   1. 00

 عمى اإلطالقال 
 

 إلى حد كبير

 ؟في بمدك ألعمالاالجريمة المنظمة )ممارسات االبتزاز من المافيا( تكاليف عمى تفرض  مدى إلى أي 1. 00

 عمى اإلطالقال  
 

 إلى حد كبير

 
 ؟ في بمدك معمنةغير ال االقتصاديةنشطة األ ما ىو بتقديرك حجم  1. 00

معمن األنشطة االقتصادية  معظم
 عنيا أو مسجمة

 
معمن األنشطة االقتصادية غير  معظم

 عنيا أو غير مسجمة

 
III. الحكومة ومؤسسات القطاع العام 

 الوطني باعتباره مؤسسة تشريعية؟ المجمسما مدى فاعمية البرلمان/  3. 02
من بين األفضل في  -فاعل لمغاية

 العالم
 

 غير فاعل بتاتاً 

 ؟ بمدك في الخاصة لمشركات النزاعات لتسوية القانوني اإلطار كفاءةما مدى  3. 01
 لمغايةكفء 

 
 لمغاية غير كفء
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 اإلجراءاتمشركات القطاع الخاص في الطعن أو تغيير شرعية بمدكفي   القانوني ما مدى فعالية اإلطار 3.03
 ؟في بمدك الحكومية األنظمة أو/والتي تتخذىا الحكومة 

 ىو من األفضل في العالمو  فعال
 

 لمغاية فعالغير 

 الثقة العامة في المعايير األخالقية لمسياسيين في بمدك؟ تقيِّمكيف  3. 00

 جداً مرتفعة 
 

 جداً منخفضة 

الموظفون الحكوميون في بمدك أفضمية لمعارفيم من الشركات واألفراد عند اتخاذ إلى أي مدى يظير  3. 00
برام العقود؟  قرارات عمى مستوى السياسات وا 

 يمتزمون الحيادية
 

يمنحون األفضمية لمعارفيم من الشركات 
 واألفراد

 

 تركيبة اإلنفاق العام في بمدك؟ تقيِّمكيف  3. 00

 يوفر سمعًا وخدمات ال يوفرىا السوق
 

 ميدور

 ما ىو أثر المعدالت الضريبية عمى الحافز لمعمل واالستثمار؟ 3. 00

عمى حوافز العمل أو ليس ليا تأثير 
 االستثمار

 
تحد بشكل كبير من حوافز العمل أو 

 االستثمار

 ؟ في بمدك المنافسة من الضريبية واإلعفاءات الحكومي الدعم إلى أي مدى يحد  3. 08

 ال تؤثر بالمنافسة
 

 تحد المنافسة بشكل كبير

 السياسة الزراعية في بمدك؟ تقيِّمكيف  3. 00

توازن بين مصالح دافعي الضرائب 
 والمستيمكين والمنتجين

 
 االقتصاد بشكل ىائل عمىعبئًا  تشكل 

 إلى أي درجة يمكن أن تصف مركزية صنع السياسة في بمدك؟ 3. 20

لممحافظات والمدن حقوق  -ةال مركزي
ىامة في اتخاذ القرارات المؤثرة في 

 التنمية االقتصادية

 
الحكومة تسيطر عمى كل  -مركزي

 القرارات اليامة تقريباً 

اإلدارية التي تفرضيا الحكومة  بالمتطمبات إلى أي مدى يواجو قطاع األعمال في بمدك عبء االلتزام 3. 22
 ؟التقارير( القوانين، )التصاريح،

 ال يشكل أي عبء
 

 يشكل عبئاً 
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 في السياساتالمعمومات الخاصة بالتغييرات ما مدى سيولة حصول قطاع األعمال في بمدك عمى  3. 21
 ؟عمى نشاطيم تؤثرالتي  األنظمةو االقتصادية 

 لمغايةسيل 
 

 مستحيل

 ؟ بمدك البضائع( في وخروج لدخول الناظمة اإلجراءات الجمركية )اإلجراءات مدى كفاءة تقيِّمكيف  3. 23

 كفء لمغاية
 

 كفء عمى اإلطالقغير 

 ؟ في بمدك تممك، بما في ذلك األصول الماليةحقوق ال حماية تقيِّمكيف  3. 20

 جداً قوية  
 

 جداً ضعيفة 

 ؟  بمدك في ، بما فييا إجراءات مكافحة التزويربمدك حماية حقوق الممكية الفكرية في  تقيِّمكيف  3. 20

 قوية ومطبقة بصرامة 
 

 جداً ضعيفة 

 

 ؟في بمدك  ما مدى فعالية الجيود الحكومية لمحد من الفقر ومعالجة فروقات الدخل 3. 20

 جداً فعالة 
 

 فعالةغير 

 ؟ ما مدى حرية الصحافة في بمدك 3. 20

 حرة تماماً 
 

 مقيدة تماماً 

 
 ما مدى حرية الوصول إلى المعمومات عن طريق اإلنترنت، بما فييا الصحف، في بمدك؟ 3. 28

 حرة تماماً 
 

 مقيدة تماماً     

 
 ؟ االعتماد عمى خدمات الشرطة لتطبيق القانون في بمدكإلى أي حد يمكن  3. 20

 بشكل كامل عمييا يمكن االعتماد
 

 ال يعتمد عمييا     

IV. البنية التحتية 
 )النقل والياتف والطاقة(؟  بمدك في العامة التحتيةالبنية   تقيِّمكيف  0. 02

شاممة وتتفق في كفاءتيا مع أرقى 
 المعايير العالمية 

 
 لمغاية غير متطورة

 ؟ بمدك الطرقات في تقيِّمكيف   0. 01

شاممة وتتفق في كفاءتيا مع أرقى 
 المعايير العالمية

 
 لمغاية غير متطورة
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 ؟ بمدك في الحديدية السكك خطوط تقيِّمكيف  0. 03

شاممة وتتفق في كفاءتيا مع أرقى 
 المعايير العالمية

 
 لمغاية غير متطورة

 ؟ بمدك في البحرية الموانئ تسييالت تقيِّمكيف  0. 00

شاممة وتتفق في كفاءتيا مع أرقى 
 المعايير العالمية

 
 لمغاية غير متطورة

، يرجى تحديد مدى إمكانية الوصول إلى الموانئ البحرية        لممناطق المغمقة*بالنسبة       
 والخطوط المالحية الداخمية.

في غاية السيولة الوصول إلى 
 الموانئ والخطوط المالحية

 
استحالة الوصول إلى الموانئ والخطوط 

 المالحية

 ؟ بمدك في لمركاب الجوي لنقلا تقيِّمكيف  0. 00

شاممة وتتفق في كفاءتيا مع أرقى 
 المعايير العالمية

 
 غير متطور

رحالت جيدة إلى األسواق الدولية التي تنطوي عمى جدول    شبكة النقل الجوي في بمدك  ىل توفر لك 0. 00
 ؟ ألعمالكفرص نمو ىائمة 

 جيدة لمغايةنعم 
 

 كال عمى اإلطالق

األجرة(  وسيارات والقطارات الحافالت )مثل  بمدك في الوطنية البري النقل شبكة تتيحإلى أي حد  0. 00
 داخل الرئيسية السياحية والوجيات األعمال مراكز إلى وسيل دائم بشكل التنقل المسافرين واسعة من لشريحة
 ؟البمد

 تؤمنيا بكفاءة عالية
 

 
 ال تؤمن النقل بتاتاً 

 التيار في انقطاع وجود بعدم يتعمق )فيما  بمدك في الكيربائية الطاقة اإلمداد/توفير جودة كيف تقَيم 0. 08
 الكيربائي( مقارنة بالدول األخرى؟ الجيد قوة تذبذب وعدم

 ويمكن االعتماد عميياكافية 
 

 غير كافية وتعاني من انقطاع متكرر

 ما مدى صعوبة الحصول عمى خطوط ىاتفية لقطاع األعمال في بمدك؟ 0. 00

 جداً سيل 
 

 جداً صعب 

دوالر  200من صديق يرسل إليك طردًا بقيمة تطمب ن بما يكفي أل  بمدك ىل تثق بالنظام البريدي في  0. 20
 ؟

 أثق بو تماماً 
 

 عمى اإلطالق  ال أثق
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V.  االبتكار والتكنولوجيا 
 ؟ بمدك في أحدث التقنياتتوفر  ما مدى  0. 02

 تتوفر وتستخدم عمى نطاق واسع
 

 متوفرةغير 

 
 

 التكنولوجيا الحديثة؟استيعاب   قطاع األعمال في بمدكيستطيع إلى أي حد  0. 01

 

 قادر بشكل كبير
 

 غير قادرعمى اإلطالق

 وسيمة شائعة؟  بمدك في األجنبية لمتكنولوجيا ترخيص عمى الحصولحد يعتبر  أيإلى  0. 03

 لمغايةوسيمة شائعة 
 

 غير شائع

 الحديثة إلى بمدك؟التكنولوجيا  إلى أي حد يساىم االستثمار األجنبي المباشر في جمب  0. 00 

 لمتقنيات الجديدة حيوي مصدر
 

 
 

 اليساىم ابدا

 ؟  بمدك في ما ىو تقييمك لجودة مؤسسات البحث العممي  0. 00

 عالمياً األفضل في مجاالتيا 
 

 جداً فقيرة 

 إلى أي مدى يوجد تعاون ما بين قطاع األعمال والجامعات في مجالي البحث والتطوير في بمدك؟ 0. 00

 مكثف ومتواصل
 

 في أدنى مستوياتو أو ال وجود لو

 ؟في بمدك  الجريء الذي مني بالفشلستثماري ينظر إلى المشروع االكيف   0. 00

 تجربة قّيمة يمكن التعمم منياك
 

 تجربة محرجة ك

 في بمدك؟ التكنولوجي ىل تساعد القرارات المتعمقة بالمشتريات الحكومية عمى عممية االبتكار 0. 08

 لمغايةنعم وبشكل فعال 
 

 عمى اإلطالقال 

 عامة واإلنترنت( أولوية الكمبيوتر أجيزة واالتصاالت )مثل المعموماتتكنولوجيا إلى أي حد تشكل  0. 00
 لمحكومة؟

 جداً  ىامةأولوية 
 

 جداً أولوية ضعيفة 

في مجال المعمومات واالتصاالت عمى  إستراتيجية الحكومةم أثر األجندة الرقمية لحكومتك/كيف تقي   0. 20
 التنافسية الكمية لبمدك؟

 كبيرة
 

 محدودة جدا

إلى  من الوصول جميع المواطنينتمكين في  االتصاالت والمعموماتتكنولوجيا  مدى تساعدإلى أي  0. 22
 في بمدك؟ الخدمات األساسية )الصحة، التعميم، الخدمات المالية، الخ..(

  بشكل متميزتمكنيم من الوصول 
 

 عمى اإلطالقتمكنيم من الوصول  ال
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 وتسجيل الشخصية الضرائب تسديد مثل) بمدك في  اإلنترنت عبر الحكومية الخدمات ما مدى توافر  0. 21
 ، اإلجراءات الجمركية،األعمال مزاولة تصريح وعمى سفرالجوازات  عمى الحصول بطمب المركبات والتقدم

 ؟(اإللكتروني والشراء

 عمى نطاق واسع متوفرة
 

 متوفرةليست 

الخدمات تقديم ، في العمل نماذج جديدة ابتكارفي المعمومات واالتصاالت تكنولوجيا ما مدى استخدام  0. 23
 ي بمدك؟فوالمنتجات 

 إلى مدى متميز
 

 ال تستخدم إطالقاً 

 

بخمق نماذج جديدة في اإلدارة ضمن قطاع  واالتصاالت المعموماتتكنولوجيا تقوم مدى أي  إلى 0. 20
  ؟، االتصاالت(من خارج المؤسسة/عن بعد، العمل افتراضية)فرق عمل   األعمال في بمدك

 إلى مدى متميز
 

ال تقوم بخمق نماذج جديدة في اإلدارة 
 مطمقاً 

 

وجد لمحكومة خطة واضحة الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحسين تإلى أي مدى  0. 20
 ؟ اإلجمالية/الكمية في بمدك تنافسية ال

 وجد خطة واضحةت
 

 وجد خطةتال 

المعمومات واالتصاالت من قبل الحكومة في تحسين نوعية  تكنولوجياإلى أي مدى ساىم استخدام  0. 20
 ؟ الخدمات الحكومية في بمدك

 أدى إلى تحسين كبير جداً 
 

 عمى اإلطالقال 

)مثل: التجارة االلكترونية، التوقيع المعمومات تكنولوجيا كيف تقيِّم القوانين الوطنية المتعمقة باستخدام  0. 20
 ؟الرقمي، حماية المستيمك(

 ال توجد قوانين في ىذا اإلطار  متطورة
 عمميات في نشاطاتيم االقتصادية)مثل: اإلنترنت استخدام إلى  بمدك في الشركات تمجأإلى أي حد  0. 28

 ؟(والعمالء مع الموردين التواصل وفي ،وبيع المنتجات  الشراء

 اإلطالق عمىتستخدميا  ال  بشدة تستخدميا
 ؟بمدك في  إلى اإلنترنت في المدارس مستوى الوصول تقيِّمكيف  0. 20

معظم الطالب يتمتعون  –متوفر بسيولة 
 بميزة االتصال باإلنترنت

 جداً محدودة  
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النصوص والمواد مثل: ) عمى نطاق واسع وصول إلى المحتوى الرقميإمكانية ال ، ما مدى في بمدك 0. 10
من خالل قنوات متعددة )إنترنت الخط الثابت، واإلنترنت الالسمكية، وشبكة  ،البصرية والبرمجيات(و السمعية 

 النقال، واألقمار االصطناعية(
المحتوى الرقمي متوفر عمى نطاق واسع 

 وعبر قنوات عدة  
 ال توجد إمكانية الوصول 

 
 Twitter، تويترFacebookبوك فيس  االفتراضية )ما مدى انتشار استخدام الشبكات االجتماعية  0.12

 ؟بمدك لمتواصل الميني والشخصي في ، الخ( Linkedinن ا-د، لنك
 

 ال تستخدم بتاتاً   بشكل واسع  تستخدم 

VI. المالية البيئة 

 درجة تطور األسواق المالية في بمدك؟ تقيِّمكيف   0. 02

 ضعيف وفق المقاييس الدولية  ممتاز وفق المقاييس الدولية

من توفير ىذه الخدمات بأسعار   مزودي الخدمات المالية في بمدكإلى أي مدى تسمح المنافسة بين  0. 01
 ؟مقبولة

 ال تسمح عمى اإلطالق  جيدة لمغاية

 ؟ومتنوعة من المنتجات والخدمات لقطاع األعمال واسعةمجموعة  بمدك ىل يقدم القطاع المالي في  0. 03

 ومتنوعة واسعةيقدم مجموعة 
 

 ال يقدم بتاتاً 
 درجة متانة النظام المصرفي في بمدك؟ تقيِّمكيف  6. 04

  سميمة بميزانيةبشكل عام تتمتع 
تفتقر إلى السيولة، وقد تحتاج إلى خطة 

 إنقاذ حكومية
عمى أساس خطة عمل جيدة فقط وبدون ضمان  بمدك ما إمكانية الحصول عمى قرض مصرفي في  0. 00

 أصول؟

 جداً صعب   جداً سيل 
الذين لدييم مشروعات مبتكرة  ،األعمال ، ما مدى سيولة حصول الرياديين في قطاعبمدك في  0. 00 

 ؟عمى تمويل من رأس المال المغامرولكنيا تنطوي عمى نسبة مخاطرة عالية 

 جداً صعب   جداً سيل 
 ىل أصبح من األسيل أو من األصعب الحصول عمى االئتمان في بمدك؟خالل العام الماضي،  0. 00

 أكثر صعوبة  أكثر سيولة
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 المالية في بمدك؟الحصول عمى التمويل من خالل طرح األسيم في األسواق سيولة  مدىما  0. 08

 جداً صعب   سياًل لمغاية
 )تأمين في بمدك، ما مدى سيولة الحصول عمى تمويل لمتجارة بتكاليف يمكن تحمميا و مقبولة 0. 00

مثل االعتمادات المستندية،  الحصول عمى أوراق قبول من المصارف،  يلتجار ا والتسميفي التجار  االعتماد
 ؟(دفع مسبق، وترتيبات فتح االعتمادات

 صعبة لمغاية  سيمة جداً 
 بتداول األوراق المالية في بمدك؟ الخاص واإلشراف التشريع تقيِّمكيف  0. 20

 غير فعالة عمى اإلطالق  جداً فعالة 
 انتشار الممكيات األجنبية في الشركات العاممة في بمدك؟ ىما مد 0. 22

 جداً نادرة   منتشرة بكثرة
مشجعة أو غير مشجعة  بمدك  في المباشرة األجنبية االستثمارات تحكم التي القوانين إلى أي حد تعد 0. 21

 ؟عمى اإلطالق

لالستثمارات األجنبية  بقوة مشجعة
 المباشرة

 
لالستثمارات عمى اإلطالق  غير مشجعة

 األجنبية المباشرة
 عمى المستوردة البضائع قدرة من بمدك  في الجمركية وغير الجمركية العوائق إلى أي مدى تحد 0. 23

 المنافسة في األسواق المحمية؟

 تحد بشكل كبير  التحد عمى اإلطالق
عداد محساباتالمالي ل دقيقالت معايير  تقيِّمكيف  0. 20  ؟بمدك  في لمشركات المالي األداء تقارير وا 

 ضعيفة لمغاية  قوية لمغاية 

 المساىمين في الشركات؟ إلى أي حد يؤمن النظام التشريعي الحماية لمصالح األقميات من 0. 20

 عمى اإلطالق ال يحمييا القانون  بشكل كامليحمييا 

VII. المحمية المنافسة 
 المحمية في بمدك؟ قااألسو  في كثافة المنافسة تقيِّمكيف  0. 02

 محدودة في معظم القطاعات  شديدة في معظم القطاعات
 الشراء؟ قرارات بمدك  في المستيمكون يتخذكيف  0. 01

 أقل سعر فقط                   تحميل عميق لخصائص األداء
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 ؟بمدك  في المحميين الموردين ما مدى توافر 0. 03

 ال وجود ليم بصفة عامة          جداً كثيرون 
 ؟بمدك  في المحميين جودة الموردين تقيِّمكيف  0. 00

 جداً  ةضعيف          جداً  ةمتطور 

األنظمة  من وغيرىا عمى المنتجات ونوعية الخدمات ومعايير السالمة جودةال معاييرما مدى صرامة   0. 00
 ؟بمدك في  البيئية(  القوانين )باستثناء

ضمن األكثر صرامة عمى تعد من 
 مستوى العالم

 متياونة  

 معززة لممنافسة في بمدك؟ االحتكار ضد المتبعة السياسة تعد إلى أي حد  0. 00

 المنافسةمتياونة وال تشجع          فاعمة وتشجع المنافسة 
 ؟نشاط مؤسسات األعمال في بمدككيف يمكن أن تصف  0. 00

  موزع عمى العديد من الشركات
يسيطر عميو عدد قميل من        

 مجموعات األعمال
 كيف تصف الدور  الذي تمعبو مؤسسات القطاع العام في اقتصاد بمدك؟  0. 08

دورىا ضعيف أو معدوم في النشاط 
 االقتصادي

 تمعب دورًا حيويًا في النشاط االقتصادي 

 إلى أي حد ُتمَنح مؤسسات القطاع العام أفضمية مقارنة بمؤسسات القطاع الخاص؟ 0. 00

مؤسسات القطاع العام ال تحظى 
 بأفضمية عمى اإلطالق

مؤسسات القطاع العام تحظى بأفضمية    
 كبيرة

 ما مدى سيولة أو صعوبة  البدء بعمل جديد في بمدك؟  0. 20

 في غاية الصعوبة              جداً  سيل
 التجمعات الصناعية/)العناقيد( في االقتصاد: دور

ببعضيم تمثل التجمعات الصناعية تكتالت جغرافية لمشركات والموردين ومنتجي السمع والخدمات المرتبطين 
البعض، والمؤسسات )ذات التخصص في مجال بعينو(. عمى سبيل المثال: الخدمات المالية في نيويورك، الجمود 

 واألحذية في إيطاليا، اإللكترونيات في اليابان.

 في اقتصاد بمدك؟ الصناعية المتطورة وذات التشابكات العميقة  العناقيدما مدى انتشار  0. 22

 ال وجود ليا       عديدةمنتشرة في مجاالت 

   

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 



111 

العناقيد ما مدى انتشار التعاون ما بين المنشآت، الموردين، الشركاء والمؤسسات الداعمة ضمن  0. 21
 ؟الصناعية

 لمتعاونال وجود         منتشرة في مجاالت عديدة
 ؟في بمدك العناقيد الصناعيةما ىو تقييمك لمسياسات العامة الداعمة لتطوير  0. 23

موجودة وتغطي العديد من مجمعات 
 األعمال والمناطق 

 ال وجود ليا          

 ؟بمدك في   يمكن الحصول عمى أدوات وآالت اإلنتاج الخاصة بمجال نشاطك كيف 0. 20

السوق المحمية من قبل  متوفرة في
 مزودين من مستوى عالمي

 يتم استيراد معظميا          

 ؟في بمدك ما مدى توافر خدمات التدريب المتخصصة وذات الجودة العالية 0. 20

 بشكل كبيرمتوفرة 
  

 غير متاحة                

VIII. ياوعمميات المنشأة استراتيجية 
 ؟لميزة التنافسية التي تتمتع بيا الشركات المحمية في األسواق العالميةاما ىي  8002

 عمميات فريدةعمى منتجات و ترتكز  
 ومتميزة

 
التكاليف أو الموارد  عمى انخفاضترتكز 

 الطبيعية المحمية
 التصدير في بمدك تواجد/مشاركة واسعة أم محدودة في سمسمة القيمة؟ىل لشركات  8. 01

تمارس نشاطيا في كافة مراحل عممية 
اإلنتاج، بما في ذلك مرحمة التصميم 
واإلنتاج وخطة المبيعات، والخدمات 

 الموجستية وخدمات ما بعد البيع 

تختص بشكل أساسي بمراحل محددة من  
سمسمة اإلنتاج ) مثل استخراج الموارد 

 واإلنتاج(

 ؟ما مدى الصادرات إلى الدول المجاورة من بمدك  8. 03

 الصادرات إلى الدول المجاورة محدودة  الصادرات إلى الدول المجاورة كبيرة
 منتجاتيا؟إلى أي بمدان تقوم الشركات المصدرة في بمدك ببيع  8. 00

 في عدد صغير من األسواق األجنبية  تقريبًا في جميع األسواق الدولية 
 إلى أي حد تنفق الشركات في بمدك عمى البحث والتطوير؟ 8. 00

 والتطويرال تنفق األموال عمى األبحاث   تنفق بكثرة عمى األبحاث والتطوير 
 المتطورة؟ التكنولوجيا عمى بمدك  في الشركات تحصل كيف 8. 00

و تطوير  جديةعبر إجراء أبحاث 
 منتجات وعمميات خاصة بيا

 
حصريًا عبر التراخيص أو تقميد 

 الشركات األجنبية
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 ما درجة تطور العممية اإلنتاجية في بمدك؟ 8. 00

أفضل وأكفأ أساليب متطورة لمغاية، 
 اإلنتاج في العالم

 
تعتمد عمى أساليب إنتاج غير متطورة، 

 اليد العاممة أو تقنيات إنتاج قديمة
 تسويقية متطورة ؟وتقنيات إلى أي درجة تستخدم الشركات في بمدك أدوات  8. 08

 جداً قميل   جداً بصورة واسعة 
 ؟ بمدك في  موقف الشركات تجاه الزبائن تقيِّمكيف  8. 00

تستجيب لمتطمبات العمالء وتسعى إلى 
 كسب والئيم

 تعامميم بأسموب سيئ عموماً  

  من الذي يتم انطالقاً والتسويق العالمي  بالتوزيعتحكم الشركات الوطنية  ودرجةحصة  تقيِّمكيف  8. 20
 ؟بمدك

  بواسطة شركات محميةيتم بشكل كبير 
  ال يتم أبدًا، فالتسويق بأشممو يتم

 بواسطة شركات أجنبية
 

 ؟في بمدك مدى استعداد شركتك لتفويض المرؤوسين بالصالحياتما  8. 22
، يتم تفويض السمطة مستعدة بشكل كبير

إلى رؤساء وحدات األعمال عمومًا 
 والمديرين اآلخرين األقل درجة

 
، اإلدارة العميا تسيطر ال يوجد استعداد

 عمى كل القرارات اليامة
 

 ؟ في بمدك إلى أي حد تمنح التعويضات اإلدارية عمى أساس األداء ال عمى أساس الرواتب الثابتة 8. 21

مكافآت ترتكز عمى البشكل كبير، معظم 
 مستوى األداء

 
عمى أساس تمنح التعويضات      

 الراتب الثابت
 ؟في بمدك  المناصب اإلدارية العميايحصل عمى من الذي   8. 23

يحصل عمييا مديرون في أغمب األحيان 
لمؤىالت ا وفقمحترفون يتم اختيارىم 

 والجدارة

يحصل عمييا األقارب أو األصدقاء عادًة  
 بغض النظر عن أىميتيم

 ؟بمدك  في اإلدارة مجالس وأعضاء المستثمرين قبل من المطبقة الشركات كيف تصف حوكمة 8. 20

يمارس المستثمرون ومجالس اإلدارة 
 إشرافًا قويًا عمى قرارات اإلدارة

 
قدرة اإلدارة عمى تحمل            في ضعف     

 المسؤولية 
IX. والموارد البشرية التعميم 

 النظام التعميمي في بمدك من حيث تمبيتو لمتطمبات االقتصاد التنافسي؟ تقيِّمكيف  0. 02

  يمبي متطمبات االقتصاد التنافسي
 التنافسيال يمبي متطمبات االقتصاد 

 عمى اإلطالق
 جودة مدارس التعميم األساسي في بمدك؟ تقيِّمكيف  0. 01
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 منخفضة الجودة  ممتازة، من األفضل في العالم
 ؟بمدك  مدارس في والعموم الرياضيات تعميمجودة  تقيِّمكيف  0. 03

 ضعيف  من األفضل عالمياً ممتازة، 
 ؟بمدك  في واألعمال اإلدارة عموم كمياتجودة  تقيِّمكيف  0. 00

 محدودة أو ضعيفة المستوى  من األفضل عالمياً 
 ؟في بمدك  والمواىب الكفاءات أصحاب يتم المحافظة وجذب ىل  0. 00

، ىناك فرص عديدة ألصحاب نعم
 داخل البمد القدرات والموىوبين

 
عادة يغادرون  ، األفضل واألذكىالك

 بحثًا عن فرص في دول أخرى

 

 ؟بمدك  في والميندسون العمماءما مدى توافر  0. 00

 ال وجود ليم  موجودون بكثرة
  في بمدك؟العمال  وفصل تعيين عممية تقيِّمكيف  0. 00

يتمتع صاحب العمل بالمرونة لتقرير 
 ذلك

 مقيد بالموائح والقوانين 

   
 ؟بمدك  في عماليم مع العمل أصحاب عالقةكيف تصف  0. 08

 تصادمية عموماً   تعاونية عموماً 
 ؟بمدك  في األجوركيف يتم تحديد  0. 00

 يتم تحديدىا عبر عممية تفاوض مركزية  الحرية في تحديدىا لكل شركة
 باإلنتاجية المحققة؟ بمدك ما مدى ارتباط األجور في  0. 20

 ال عالقة ليا بإنتاجية الموظف  ترتبط بقوة بإنتاجية الموظف
 من توظيف العمالة األجنبية؟ بمدك  في العمالية األنظمة إلى أي درجة تحد 0. 22

ال تمنع الشركات من تعيين موظفين 
 أجانب

 من تعيين موظفين أجانبتحد كثيرًا  

 العاممة؟األيدي   وتطويرتدريب  في  بمدك إلى أي درجة تستثمر الشركات في  0. 21

وتدريب الموظفين االستثمار بكثرة لجذب 
 والمحافظة عمييم

 
في تدريب وتنمية  محدوداستثمار 

 ميارات الموظفين
 ؟لقاء القيام بنفس األعماللنساء والرجال ما مدى التطابق ما بين األجور التي تدفع لكل من ا 0. 23

 أقل بكثير من أجور الرجال  ألجور الرجال تماماً  مساوية
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 فرصًا مساوية لفرص الرجال في االرتقاء إلى مناصب قياديةأي مدى يتيح قطاع األعمال لمنساء إلى  0. 20
 ؟في بمدك 

تتساوى فرص النساء مع الرجال في 
 الوصول إلى المراكز القيادية

 
النساء ال يحصمن عمى فرص الوصول 

 إلى مراكز قيادية

، ىل تقدم شبكة أمان اجتماعية رسمية الحماية من فقدان األمان االقتصادي نتيجة خسارة  0. 20
 ؟في بمدك  الوظيفة/العمل أو اإلعاقة

 ال تقدم حماية بتاتاً   تقدم حماية كاممة

X. واألخالقيات والمسؤولية االجتماعية الفساد 
 ؟في  بمدك  ما مدى انتشار دفع الرشوة من الشركات التالية إلى موظفي ومسؤولي القطاع العام 20. 02
 الشركات المحمية: -أ

 جداً منتشرة   ال وجود ليا
 الشركات األجنبية -ب

 جداً منتشرة   ال وجود ليا
عن تأثير مسؤولي الحكومة أو المواطنين أو مستقل  بمدك النظام القضائي في إلى أي مدى  20. 01

 الشركات؟

 متأثر جدًا   مستقل تماماً 
 ؟في  بمدك  لمحاربة الفساد والرشوةما درجة فاعمية جيود الحكومة   20. 03

 فاعمة مطمقاً غير   لمغايةفاعمة 
 بسبب الفساد؟مجموعات الفراد أو األشركات أو الإلى  بمدك مدى تسرب األموال العامة في ما  20. 00

 جداً  شائع  ال يحدث أبداً 
 ؟، ما مدى انتشار المدفوعات اإلضافية غير الموثقة أو الرشوة، في ما يتعمق بـبمدك في  20. 00

 تصاريح االستيراد والتصدير -أ
 شائعة  ال وجود ليا

 الخدمات العامة )مثل الياتف أو الكيرباء( -ب
 شائعة  ال وجود ليا

 دفع الضرائب السنوية -ج
 شائعة  ال وجود ليا

 والتراخيصترسية العقود  -د
 شائعة  ال وجود ليا
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 الحصول عمى أحكام قضائية مفضمة -ىـ
 شائعة  ال وجود ليا

والتشريعات  قوانينالسياسات و الالتي تيدف لمتأثير عمى  ،المدفوعات غير القانونيةتشكل ىل  20. 00
 إضافية أو تؤثر سمبًا عمى شركتك؟ة، تكاليف يالحكوم

 نعم، ليا تأثير سمبي كبير  ال تأثير لياكال، 
أخالقيات الشركات )السموك األخالقي في التعامل مع الموظفين العموميين والسياسيين  تقيِّمكيف  20. 00

 :العالممثيالتيا في مع مقارنة  بمدك والمؤسسات األخرى( في 

 من األسوأ في العالم  من األفضل في العالم
ثقة أو ابمدك في  20. 08 لرشوة التي تدفعيا شركة خاصة ، ما مدى انتشار المدفوعات اإلضافية غير المو 

 أخرى لمزاولة األعمال معيا:إلى شركة خاصة 

 جداً  شائعة  ال وجود ليا

دوالر أمريكي، ومن ثم وجدت من قبل  200، إذا أضاع أحد حقيبة  أو محفظة وبداخميا بمدك في  20. 00
 أحد الجيران، ما مدى إمكانية ترجيعيا وبداخميا النقود؟

 ال يوجد إمكانية   إمكانية كبيرة

XI. والسفر السياحة 
ألول مرة في زيارة عمل، ما احتمال نصحك ليم بتمديد  بمدك عندما يأتي كبار المسؤولين إلى  22. 02

 إقامتيم لمترفيو والسياحة؟

 لن أنصح بذلك أبداً   سأنصح بذلك دوماً 
 ؟بمدك ىل ُيرحب بالزوار األجانب في  22. 01

 ال ُيرحب بالزوار األجانب أبداً   نعم، ُيرحب بيم كثيراً 
 ؟بمدك والسفر من األولويات لدى الحكومة في  ةتنمية قطاع السياحىل يعتبر  22. 03

 ال يشكل أولوية عمى اإلطالق  يشكل أولوية قصوى
 حمالت تسويقية فاعمة لجذب السياح من الخارج؟ بمدك ىل ينظم  22. 00

نعم، التسويق السياحي ممتاز وفاعل 
 في جذب السياح جداً 

 
 ال، فالتسويق السياحي منعدم 

 أو غير فاعل
 لضمان التنمية المستدامة لقطاع السياحة والسفر؟كيف تقيِّم فعالية جيود حكومتك  22. 00

، حماية البيئة والتنمية جداً فعالة 
 إستراتيجية في صمبالمستدامة ىي 

 الحكومة الخاصة بتنمية القطاع

 
تنمية القطاع غير فعالة عمى اإلطالق، 

ال تراعي القضايا المتعمقة بحماية البيئة 
 والتنمية المستدامة

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 

7 6 5 4 3 2 1 
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XII. البيئة 

 ؟بمدك صرامة القوانين البيئية في كيف تقيِّم  21. 02

 ضعيفة بالنسبة لمدول األخرى  من أشد القوانين صرامة في العالم
 ؟بمدك تطبيق القوانين البيئية في  تقيِّمكيف  21. 01

 جداً  متساىل  من األشد صرامة في العالم
 ؟بمدك ية في الطبيعالبيئة  نوعية تقيِّمكيف  21. 03

 جداً فقيرة   األغنى واألمثل في العالممن 
عمى الموارد الطبيعية المتعمقة بتوسعة األعمال  األعمال أو القرارات عمميات قطاع ما مدى تأثير 21. 00

 ؟ بمدك في وجودة/نوعية البيئة 

 تأثير سمبي  تأثير إيجابي
 (؟قدرة األجيال المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا تيددال التنمية في بمدك مستدامة ) تعتبر إلى أي مدى  21. 00

 ليا تأثير سمبي كبير   ال تأثير ليا 

XIII. الصحة  
 المتوفرة لممواطنين العاديين في )العامة والخاصة( حية جودة خدمات الرعاية الص تقيِّمكيف  23. 02

 ؟بمدك

 توفير من بين أفضل أنظمةممتازة، 
 الرعاية الصحية في العالم

 جداً متدنية  

 ؟بمدك خدمات الرعاية الصحية في إمكانية الوصول إلى كيف تقيِّم  23. 01

جميع ، متوفرة لكافة شرائح المجتمع
الرعاية المواطنين يحصمون عمى 

 الصحية 

 
 فر لمنخبة فقطمتو  ،محدودة

 ؟بمدك في  المستشفياتو  العياداتبين األطباء و  توفير الرعاية الصحيةفي  التنسيقما مدى  23. 03

مستوى عالي من التنسيق والمريض 
من يحصل عمى خدمات متكاممة 

 الخدمةمختمف مزودي 

 
 اإلطالق ىال يوجد تنسيق لمرعاية عم
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، الوفاة)مثل:  األعوام الخمسة المقبمة في شركتك كيف تقيم خطورة تأثير األمراض التالية عمى  23. 00
 ؟(اإلنتاجية والتغييب، التوظيف وتكاليف التدريب، العائداتوالدفن،  العالجاإلعاقة، تكاليف 

 = تأثير خطير                    2= ال يوجد تأثير عمى اإلطالق              0
 1 2 3 4 5 6 7 

a.  قمب ومشاكل أوعية قمبية  الأمراض  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b.  أمراض السرطان ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c.  األمراض الذىنية ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. مرض السكري ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e.  مرض االيدز ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. مرض السل ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

g. المالريا ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

        

 لتناول القضايا التالية؟ /برامجأو برنامجو/سياسة  شركتك ىل لدى  23000

 
 

  Noكال /
نعم، ولكنها غير 

 Yesنعم/ مطبقة

 a.  ❑ ❑ ❑  خالية من التدخين/ ممنوع التدخين  

b.  خالية من المشروبات الكحولية/ ممنوع تناول المشروبات
 الكحولية 

❑ ❑ ❑ 

c.  حوافز لمتمرين الرياضي ❑ ❑ ❑ 

d.  وقاية وتتبع وتوفير الدعم لتخفيف التوتر والمشاكل الصحية
 الذىنية/العقمية 

❑ ❑ ❑ 

e :وقاية وتتبع وتوفير الدعم لممشاكل الصحية الفيزيائية )مثل
العالي، الخ(السكري، الضغط  Page: 117 

 

❑ ❑ ❑ 

f. فحص لمرض اإليدز بشكل طوعي، سري، وبدون إدراج اسم 
 المريض

❑ ❑ ❑ 

g.  عدم التمييز في الترقية الوظيفية، األجور والحوافز وفق
 الوضع  /حالة اإليدز

❑ ❑ ❑ 

h.  االيدزالعالجات الخاصة بمرض  ❑ ❑ ❑ 
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 ؟من ىذه السياسات و/أو البرامجموظفيكم  استفادةما مدى  23. 00

جميع الموظفين مسجمين في  –شامل 
 البرامج المقدمة

 
ليس ىناك تحصيل من  –محدودة 

 البرامج المقدمة 

 

 
 يرجى إعادتو إلى المنتدى االقتصادي العالمي -شكرًا إلكمالكم ىذا االستطالع

 عمى العنوان التالي:
 

Global Competitiveness Report 
World Economic Forum 

91-93 route de la Capite,  
CH-1223 ColognyGeneva, Switzerland 
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 الملحق الرابع

 لسورياالقتصاد اتنافسية استدامة مقارنة مؤشرات 
 مع عينة من الدول
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والدفن،  المقبلة )مثل الوفاة، اإلعاقة، تكاليف العالج الخمسة األعوام في شركتك على المالريا تأثير خطورة تقيم كيف
 =اليوجد تأثير على اإلطالق(7= تأثير خطير، 1)اإلنتاجية والتغييب، التوظيف وتكاليف التدريب، العائدات(؟ 

 

 

 

 6002نسمة |  100,000كل عدد حاالت المالريا ل

1 1 1 1 1 

72 71 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.01 أثر المالريا على األعمال 

1 1 1 1 1 

77 74 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.02 معدل انتشار المالريا 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 n/appl 71 2.2 76 2.6 1 n/appl 1 n/appl 1 n/appl 1 n/appl 1 n/appl 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 (NE) 77 1.7 77 2.1 1 (NE) 1 0.0 1 (NE) 1 (NE) 1 0.0 
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المقبلة )مثل الوفاة، اإلعاقة، تكاليف العالج والدفن،  الخمسة األعوام في شركتك على السل تأثير خطورة تقيم كيف
 =ال يوجد تأثير على اإلطالق(7= تأثير خطير، 1وتكاليف التدريب، العائدات(؟ )اإلنتاجية والتغييب، التوظيف 

 

 

 

 

 6002نسمة | 100,000 عدد حاالت المصابين بالسل لكل 

50 54 56 53 49 

18 

37 

59 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.03 أثر السل على األعمال 

43 

12 

35 
41 

51 
40 

55 
62 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.04 معدل انتشار السل 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

59 5.6 77 2.0 11 2.6 72 6.2 67 6.1 62 6.7 67 6.7 60 6.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

62 36.0 66 62.0 70 11.0 61 67.0 71 12.0 76 16.0 16 6.2 77 61.0 
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العالج والدفن، المقبلة )مثل الوفاة، اإلعاقة، تكاليف  الخمسة األعوام في شركتك على اإليدز تأثير خطورة تقيم كيف
 =ال يوجد تأثير على اإلطالق(7= تأثير خطير، 1اإلنتاجية والتغييب، التوظيف وتكاليف التدريب، العائدات(؟ )

 

 

 

 

 6007سنة |  72 -16معدل انتشار اإليدز عند البالغين التي تتراوح أعمارهم بين 

43 44 

59 

45 
35 

19 
30 

61 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.05 أثر اإليدز على األعمال 

45 45 

21 

1 1 

45 

1 

21 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.06 معدل انتشار اإليدز 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

61 5.4 70 2.0 12 2.6 76 6.1 76 6.2 62 6.7 77 6.7 77 6.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

21 0.1 1 <0.1 76 <0.2 1 <0.1 1 <0.1 61 0.1 76 <0.2 76 <0.2 
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 6002مولود |  10000شهر( من  16 - 0وفيات األطفال )بين عمر 

 

 

 

 

 6002متوسط العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات( | 

65 

85 

56 

77 76 77 79 

4 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.07 معدل وفيات األطفال 

58 

74 
81 

94 

57 
68 

85 

10 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.08 متوسط العمر المتوقع 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

4 2.3 72 11.6 77 11.6 72 17.2 77 11.6 62 11.1 16 61.6 26 17.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

10 81.3 16 76.1 21 77.7 67 77.6 27 70.7 11 76.6 77 76.2 61 77.7 
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 = ممتازة، من األفضل في العالم(7= منخفضة الجودة، 1بلدك؟ ) في األساسي التعليم مدارس جودة تقيِّم كيف

 

 

 

 

 6001صافي معدل االلتحاق في التعليم األساسي | 

  

82 
60 

13 

131 

40 32 

100 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.09 جودة التعليم األساسي 

55 

102 
94 

66 

24 

114 

52 
38 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G4.10 معدل االلتحاق في التعليم األساسي 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 6.1 100 7.6 76 7.7 70 7.6 171 6.7 17 6.2 20 7.0 16 7.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

38 96.8 66 27.7 117 12.7 67 27.2 22 27.2 27 20.1 106 12.6 66 27.6 
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 6002المعدل اإلجمالي لاللتحاق في التعليم الثانوي، ذكور | 

 

 

 

 

 6002التعليم الثانوي، إناث | المعدل اإلجمالي لاللتحاق في 

 

 

10 

55 

15 

56 

78 
69 

97 

71 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S01  معدل االلتحاق في التعليم الثانوي، ذكور 

12 

67 

31 

48 

79 
66 

56 

74 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

 S02 معدل االلتحاق في التعليم الثانوي، إناث 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

71 75.3 97 75.0 69 77.9 78 68.4 56 86.8 15 104.0 55 86.8 10 107.5 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

74 74.2 56 89.9 66 86.5 79 66.0 48 93.8 31 89.7 67 76.9 12 106.2 
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 6001إجمالي معدل االلتحاق في التعليم العالي | 

 

 

 

 

= ال يلبي متطلبات االقتصاد 1التنافسي؟ ) االقتصاد لمتطلبات تلبيته حيث من بلدك في التعليمي النظام تقيِّم كيف
 = يلبي متطلبات االقتصاد التنافسي(7التنافسي على اإلطالق، 

78 

57 
44 

77 
69 71 

60 

27 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G5.02 إجمالي معدل االلتحاق في التعليم العالي 

96 

51 

12 

135 

41 
25 

94 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G5.03 جودة النظام التعليمي 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

27 63.6 20 71.7 71 76.1 22 77.7 77 61.6 77 66.6 67 70.7 71 67.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 5.9 27 7.7 66 7.7 71 7.7 176 6.7 16 6.1 61 7.0 22 7.6 
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 = ممتازة، من األفضل عالميًا(7=ضعيف، 1بلدك؟ ) مدارس في والعلوم الرياضيات تعليم جودة تقيِّم يفك

 

 

 

 

 = من األفضل عالميًا(7= محدودة أو ضعيفة المستوى، 1بلدك؟ ) في واألعمال اإلدارة علوم آليات جودة تقيِّم يفك

 

62 
44 

6 

132 

18 
27 

103 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G5.04 جودة تعليم الرياضيات والعلوم 

108 

85 

18 

133 

31 
42 

110 

8 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G5.05 جودة مدارس وكليات اإلدارة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 6.4 107 7.7 67 7.2 11 6.1 176 6.7 2 6.7 77 7.6 26 7.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

8 5.6 110 7.2 76 7.7 71 7.2 177 7.0 11 6.7 16 7.2 101 7.2 
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= متوفر بسهولة، معظم الطالب 7= محدودة جدًا، 1بلدك؟ ) في المدارس في اإلنترنت إلى الوصول مستوى تقيِّم يفك
 يتمتعون بميزة االتصال باالنترنت(

 

 

 

 

 = متوفرة بشكل كبير(7= غير متاحة، 1بلدك؟ ) في العالية الجودة وذات المتخصصة التدريب خدمات توافر مدى ما

 

120 

52 

85 
107 

53 
40 

64 

6 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G5.06 الولوج إلى اإلنترنت في المدارس 

110 

56 54 

83 

34 29 

69 

19 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G5.07 توفر خدمات البحث والتدريب 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

6 6.3 27 7.7 70 7.2 67 7.6 107 7.7 16 7.1 66 7.2 160 6.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

19 5.2 22 7.1 62 7.2 77 7.7 17 7.2 67 7.7 62 7.7 110 7.7 
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= استثمار محدود في تدريب وتنمية 1العاملة؟ ) األيدي وتطوير تدريب في بلدك في الشركات تستثمر درجة أي إلى
 والمحافظة عليهم(= االستثمار بكثرة لجذب وتدريب الموظفين 7مهارات الموظفين، 

 

 

 

سنة( إلى إجمالي عدد السكان في سن  27سنة أو تزيد عن  16نسبة إجمالي عدد السكان )الذين تقل أعمارهم عن 

 6010|  6070عام  سنة( المتوقعة 27-16العمل )الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

140 

103 98 

131 

38 
28 

96 

4 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G5.08 مدى تدريب الموظفين 

68 

11 
5 

12 

27 

9 13 

0 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S03 نسبة اإلعالة المتوقعة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

4 5.4 22 7.7 61 7.2 71 7.7 171 7.0 21 7.2 107 7.6 170 6.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب
n/a n/a 13 0.48 9 0.46 27 0.53 12 0.48 5 0.43 11 0.47 68 0.69 
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 6001|  = عدم المساواة( 1= المساواة الكاملة ،  0)، يقيس هذا المؤشر عدالة توزيع الدخل

 

 

 

 

 6002( | 67-16إجمالي البطالة لدى الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

 

66 

43 

n/a 

45 

13 

n/a 

37 
27 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S04 معامل جيني 

30 

74 
81 84 

71 
63 

78 

52 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S05 البطالة لدى الشباب 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

27 35.8 37 37.7 n/a n/a 13 32.1 45 40.8 n/a n/a 43 39.7 66 48.0 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

52 19.1 78 27.0 63 22.1 71 24.8 84 30.7 81 28.2 74 25.3 30 12.9 
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= معظم  7= معظم النشاطات االقتصادية غير مسجلة،  1ما مدى وجود نشاطات اقتصادية غير مسجلة في بلدك؟ )

 6011و 6010المرجح لعامي النشاطات االقتصادية مسجلة( | المتوسط 

 

 

 

 = تعاونية عمومًا(7= تصادمية عمومًا، 1بلدك؟ ) في عّمالهم مع العمل أصحاب عالقة تصف يفك

 

1 

67 

7 

33 

57 56 

26 25 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S06 حجم االقتصاد غير الرسمي 

71 
81 

59 

121 

67 

24 

123 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G7.01 عالقات التعاون بين العامل وصاحب العمل 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

52 4.2 26 5.1 56 4.1 57 4.1 33 4.9 7 6.0 67 3.7 1 6.5 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 6.1 167 7.2 67 6.0 27 7.7 161 7.7 62 7.7 11 7.6 71 7.7 
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 = لكل شركة الحرية في تحديدها(7مركزية، = يتم تحديدها عبر عملية تفاوض 1بلدك؟ ) في األجور تحديد يتم يفك

 

 

 

 6002)األسوأ( |  100-0مؤشر صرامة قوانين العمل بمقياس بين 

 

48 
36 

19 

71 

119 

14 

54 

7 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G7.02 المرونة في تحديد األجور 

50 
63 68 71 

104 

29 

90 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G7.03 صرامة قوانين العمل 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

7 6.0 67 6.6 17 6.1 112 7.6 71 6.1 12 6.7 72 6.6 71 6.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 0.0 20 76.0 62 17.0 107 70.0 71 67.0 21 66.0 27 67.0 60 60.0 
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العمل بالمرونة لتقرير = يتمتع صاحب 7= مقيد باللوائح والقوانين، 1بلدك؟ ) في العمال وفصل تعيين عملية تقيِّم يفك
 ذلك(

 

 

 

 

 6002تكلفة تسريح العمالة الزائدة )أسابيع من الراتب( | 

 

92 
102 

54 

87 

68 

9 

63 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G7.04 إجراءات التسريح والتوظيف 

106 

6 

29 

132 

29 

106 
124 

6 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G7.05 تكلفة تسريح العمالة الزائدة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 5.8 27 7.0 2 6.1 21 7.2 17 7.7 67 7.6 106 7.6 26 7.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

6 4 167 26 102 10 62 17 176 176 62 17 2 7 102 10.0 
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= ترتبط بقوة بإنتاجية 7= ال عالقة لها بإنتاجية الموظف، 1المحققة؟ ) باإلنتاجية بلدك في األجور ارتباط مدى ما
 الموظف(

 

 

 

= عادًة يحصل عليها األقارب أو األصدقاء بغض النظر 1بلدك؟ ) في العليا اإلدارية المناصب على يحصل الذي من
 اختيارهم وفق المؤهالت والجدارة(= في أغلب األحيان يحصل عليها مديرون محترفون يتم 7عن أهميتهم، 

89 
72 

62 

96 
81 

6 

75 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G7.06 األجور واالنتاجية 

130 

100 99 
121 

54 

31 

80 

11 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G7.07 االعتماد على اإلدارة الكفوءة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 5.5 76 7.1 2 6.1 11 7.7 22 7.6 26 7.0 76 7.2 12 7.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

11 5.9 10 7.1 71 6.1 67 7.6 161 7.6 22 7.1 100 7.1 170 7.7 
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= كال، األفضل واألذكى عادًة يغادرون بحثًا 1بلدك؟ ) اقتصاد في العام القطاع مؤسسات تلعبه الذي الدور تصف يفك
 والموهوبين داخل البلد(= نعم، هناك فرص عديدة ألصحاب القدرات 7عن فرص في دول أخرى، 

 

 

 

 

 6001نسبة النساء من الذكور بالمشاركة في قوة العمل | 

110 

73 

123 122 

51 

9 

97 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G7.08 هجرة األدمغة 

141 137 136 138 132 140 133 

82 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G7.09 مشاركة المرأة في العمل 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 5.8 27 6.2 2 6.6 61 7.7 166 6.6 167 6.7 77 7.7 110 6.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

82 0.74 177 0.76 170 0.67 176 0.71 171 0.70 172 0.77 177 0.76 171 0.7 
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= ال يقدم أبدًا، 1) األعمال؟ لقطاع والخدمات المنتجات من ومتنوعة واسعة مجموعة بلدك في المالي القطاع يقدم هل
 مجموعة واسعة ومتنوعة( = يقدم 7

 

 

 

 

= ال 1) مقبولة؟ بأسعار الخدمات هذه توفير من بلدك في المالية الخدمات مزودي بين المنافسة تسمح مدى أي إلى
 = جيدة للغاية(7تسمح على اإلطالق، 

121 

59 

34 

79 
70 

30 
43 

14 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G8.01 توفر الخدمات المالية 

114 

33 

55 

76 
60 

17 

40 

5 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G8.02 القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

14 5.9 77 6.1 70 6.6 70 7.6 72 7.7 77 6.7 62 7.7 161 7.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

5 5.8 70 7.1 17 6.7 20 7.7 72 7.0 77 7.2 66 7.7 117 7.6 
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= سهل 7= صعب جدًا، 1بلدك؟ ) في المالية األسواق في األسهم طرح خالل من التمويل على الحصول سهولة مدى ما
 للغاية(

 

 

 

 

= صعب 1) أصول؟ ضمان وبدون فقط جيدة عمل خطة أساس على بلدك في مصرفي قرض على الحصول إمكانية ما 
 = سهل جدًا(7جدًا، 

78 

53 

113 

30 26 

5 

42 

8 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G8.03 التمويل عبر األسواق المالية المحلية 

101 

59 

33 

74 

51 

5 

73 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G8.04 سهولة الحصول على القروض 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

8 5.0 76 7.0 6 6.1 62 7.7 70 7.7 117 6.7 67 7.1 71 7.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 4.6 77 6.7 6 7.2 61 7.0 77 6.7 77 7.7 62 6.2 101 6.7 
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 نسبة على تنطوي ولكنها مبتكرة مشروعات لديهم الذين األعمال، قطاع في الرياديين حصول سهولة مدى ما بلدك، في

 = سهل جدًا(7= صعب جدًا، 1) المغامر؟ المال رأس من تمويل على عالية مخاطرة

 

 

 

 

غير صارمة على = 7، صارمة جدا  = 1؟ )في بلدك العالمية تدفقات رأس المالالمتعلقة بما مدى صرامة التشريعات 

  (اإلطالق

107 

62 60 

41 35 

7 

82 

4 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G8.05 توفر رأس المال المغامر 

6 
24 

41 

88 84 

5 

35 

117 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G8.06 القيود على تدفقات رأس المال 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

4 4.4 16 6.7 7 7.6 76 7.1 71 7.0 20 6.7 26 6.7 107 6.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب
117 3.5 76 6.1 6 6.2 17 7.1 11 7.1 67 6.7 71 6.0 6 5.9 
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= بشكل 7= تفتقر إلى السيولة، وتحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية، 1بلدك؟ ) في المصرفي النظام متانة درجة تقيِّم كيف
 عام تتمتع بميزانية سليمة(

 

 

 

 = فعالة جدًا(7= غير فعالة على اإلطالق، 1بلدك؟ ) في المالية األوراق بتداول الخاص واإلشراف التشريع تقيِّم كيف

59 55 

9 

102 

84 

20 
33 

5 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G8.07 متانة النظام المصرفي 

76 

40 

55 

69 

51 

16 

32 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G8.08 تشريعات تداول األوراق المالية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

5 6.5 77 6.1 60 2.0 17 6.0 106 7.2 2 2.7 66 6.6 62 6.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 6.0 76 6.0 12 6.6 61 7.6 22 7.6 66 7.6 70 7.1 72 7.0 
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 6010)األفضل( |  100 - 1درجة الحماية القانونية لحقوق المقترضين بمقياس بين 

 

 

 

والخدمات، مطروحًا منه قيمة الصادرات من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي، مضافًا إليه قيمة المستوردات من السلع 
 6010)األفضل( |  7-1السلع والخدمات، بمقياس بين 

 

138 

89 
105 105 105 

76 
89 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G8.09 قوة الحقوق القانونية 

62 

91 

26 25 

63 

26 
15 

50 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G10.01 حجم األسواق المحلية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 10.0 12 7.0 72 6.0 106 7.0 106 7.0 106 7.0 12 7.0 171 1.0 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

50 4.1 16 6.1 62 7.7 27 7.2 66 7.7 62 7.7 21 7.0 26 7.2 
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 6002)األفضل( |  7-1قيمة الصادرات من السلع والخدمات بمقياس بين 

 

 

 

 

= شديدة في معظم 7= محدودة في معظم القطاعات، 1بلدك؟ ) في المحلية األسواق في المنافسة آثافة تقيِّم يفك
 القطاعات(

73 

91 

71 

41 

65 

21 
28 

10 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G10.02 حجم األسواق الخارجية 

44 
34 28 

114 

42 

17 13 

33 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.01 شدة المنافسة المحلية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

10 6.0 61 6.7 61 6.7 26 7.6 71 6.0 71 7.7 21 7.7 77 7.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

33 5.4 17 6.7 17 6.2 76 6.6 117 7.1 61 6.7 77 6.7 77 6.6 
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= 7= يسيطر عليه عدد قليل من مجموعات األعمال، 1بلدك؟ ) في األعمال مؤسسات نشاط تصف أن يمكن يفك
 موزع على العديد من الشركات(

 

 

 

 

= 7= متهاونة وال تشجع على المنافسة، 1بلدك؟ ) في للمنافسة معززة االحتكار ضد المتبعة السياسة تعد حد أي إلى
 فاعلة وتشجع على المنافسة(

118 

60 55 

121 

35 
15 

41 

12 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.02 مدى التحكم بالسوق 

90 

64 

119 124 

28 
15 

33 
11 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.03 كفاءة سياسة مكافحة االحتكار 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

12 4.9 71 7.6 16 7.2 76 7.7 161 7.1 66 7.1 20 7.7 111 7.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

11 5.2 77 7.2 16 6.1 61 7.7 167 7.6 112 7.7 27 7.1 20 7.7 
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= تحد بشكل كبير من حوافز العمل او االستثمار، 1واالستثمار؟ ) للعمل الحافز على الضريبية المعدالت أثر هو ما
 = ليس لها تأثير على حوافز العمل أو االستثمار(7

 

 

 

 

األرباح وغيرها من  من األرباح(، وضريبة العمال )% من )% األرباح ضريبة من هو عبارة عن مزيج المتغير هذا
 6010األرباح( |  من الضرائب( )%

54 

99 

21 

64 

32 

7 

122 

6 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.04 أثر المعدالت الضريبية 

84 

39 35 

83 

122 

6 

88 

23 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.05 المعدل اإلجمالي للضرائب 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

6 5.4 166 6.2 7 6.7 76 7.0 27 7.6 61 7.7 22 7.6 67 7.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

23 25.4 11 77.6 2 17.6 166 26.1 17 76.2 76 70.6 72 71.6 17 76.2 
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 6010عدد اإلجراءات الالزمة لتأسيس مشروع | 

 

 

 

 

 6002عدد األيام الالزمة لبدء نشاط تجاري | 

65 
78 

23 
34 

107 

15 

34 

8 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.06 عدد إجراءات تأسيس مشروع 

51 51 

35 

21 

44 

9 
13 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.07 الزمن الالزم إقالع المشاريع 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

8 3 77 2 16 7 107 10 77 2 67 6 71 1 26 7.0 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 3 17 2 2 6 77 11 61 7 76 2 61 17.0 61 17.0 
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= توازن بين مصالح دافعي 7= تشكل عبئًا على االقتصاد بشكل هائل، 1بلدك؟ ) في الزراعية السياسة تقيِّم يفك
 الضرائب والمستهلكين والمنتجين(

 

 

 

 

 األسواق في المنافسة على المستوردة البضائع قدرة من بلدك في الجمركية الجمركية وغير العوائق تحد مدى أي إلى

 على اإلطالق(= ال تحد 7= تحد بشكل كبير، 1المحلية؟ )

36 

80 

103 

129 

43 

6 

62 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.08 تكاليف السياسة الزراعية 

127 

76 
66 

104 

70 

19 

71 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.09 انتشار القيود على التجارة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 5.2 26 7.2 2 6.1 77 7.6 162 7.6 107 7.6 10 7.7 72 7.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 6.1 71 7.7 12 6.7 70 7.6 107 7.1 22 7.6 72 7.7 167 7.1 
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 6010متوسط التعرفة الجمركية | 

 

 

 

 

 = منتشرة بكثرة(7نادرة جدًا، = 1بلدك؟ ) في العاملة الشركات في األجنبية الملكيات انتشار مدى ما

122 
103 

80 

132 133 

55 
67 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.10 معدالت التعرفة الجمركية 

137 

68 

102 
112 

62 58 

98 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.11 انتشار الملكية األجنبية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 0.0 27 6.7 66 7.7 177 16.2 176 17.7 10 2.7 107 10.0 166 16.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 6.2 21 7.7 61 7.2 26 7.1 116 7.1 106 7.7 21 7.7 177 6.1 
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= 1اإلطالق؟ ) على مشجعة غير أو مشجعة بلدك في المباشرة األجنبية االستثمارات تحكم التي القوانين تعد حد أي إلى
 = مشجعة بقوة لالستثمارات األجنبية المباشرة(7األجنبية المباشرة، غير مشجعة على اإلطالق لالستثمارات 

 

 

 

 

= غير كفؤ على 1بلدك؟ ) البضائع( في وخروج لدخول الناظمة الجمركية )اإلجراءات اإلجراءات كفاءة مدى تقيِّم يفك
 = كفؤ للغاية(7اإلطالق، 

112 

58 
67 

98 

8 10 

76 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.12 أثر القواعد التجارية على االستثمار األجنبي المباشر 

133 

55 

108 

75 

42 
22 

94 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.13 عبء اإلجراءات الجمركية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 6.4 72 7.2 10 6.6 1 6.2 21 7.6 27 7.7 61 7.1 116 7.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 6.2 27 7.7 66 6.0 76 7.2 76 7.1 101 7.6 66 7.7 177 6.2 
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 6010المستوردات من السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي | 

 

 

 

 

 والتسليف االعتماد التجاري )تأمين ومقبولة تحملها يمكن بتكاليف للتجارة تمويل على الحصول سهولة مدى ما بلدك، في

االعتمادات(؟  فتح مسبق، وترتيبات دفع المصارف، من قبول أوراق على الحصول المستندية، االعتمادات مثل التجاري
 = سهلة جدًا(7= صعبة للغاية، 1)

103 

28 
10 

113 

45 

93 

125 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.14 نسبة المستوردات من الناتج المحلي اإلجمالي 

96 

64 

45 

75 

43 
28 27 

19 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.15 درجة تلبية متطلبات العمالء 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 182.7 166 67.6 27 77.2 76 62.2 117 70.0 10 11.7 61 70.6 107 77.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

19 5.4 67 6.7 61 6.7 77 6.0 76 7.6 76 6.0 27 7.7 22 7.7 
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 = تحليل عميق لخصائص األداء(7= أقل سعر فقط، 1الشراء؟ ) قرارات بلدك في المستهلكون يتخذ يفك

 

 

 

 

 = تتوفر وتستخدم على نطاق واسع(7= غير متوفرة، 1) بلدك؟ في التقنيات أحدث توفر مدى ما

118 

81 

28 

133 

48 

14 

97 

8 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G6.16 درجة وعي المشترين 

119 

42 

79 

110 

57 
36 

52 

17 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G9.01 توفر أحدث التقانات 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

8 4.6 27 7.0 17 7.6 71 7.7 177 6.7 61 7.6 11 7.7 111 6.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

17 6.3 66 6.7 72 6.1 67 6.7 110 7.7 72 7.1 76 6.6 112 7.1 
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= قادر 7= غير قادر على اإلطالق، 1الحديثة؟ ) التكنولوجيا استيعاب بلدك في األعمال قطاع يستطيع حد أيإلى 
 بشكل كبير(

 

 

 

 

= مصدر 7= ال يساهم أبدًا، 1) بلدك؟ إلى الحديثة التكنولوجيا جلب في المباشر األجنبي االستثمار يساهم حد أي إلى
 حيوي للتقنيات الجديدة(

70 

37 

68 
78 

50 

32 
44 

10 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G9.02 االستيعاب التقاني للشركات 

106 

51 

112 

67 

25 
8 

71 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G9.03 االستثمار األجنبي المباشر ونقل التقانة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

10 6.0 77 6.6 76 6.7 60 6.1 71 7.7 21 7.1 77 6.7 70 7.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 6.0 71 7.7 1 6.6 66 6.6 27 7.7 116 7.0 61 7.2 102 7.1 
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 6010نسبة مستخدمي اإلنترنت | 

 

 

 

 

 6002نسمة |  100عدد مشتركي حزم اإلنترنت العريضة لكل 

95 

67 
79 

86 

69 
59 64 

25 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G9.04 مستخدمي اإلنترنت 

111 

80 73 

91 
74 67 

53 

21 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G9.05 مشتركي حزم اإلنترنت العريضة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

25 70.0 27 72.1 62 71.0 22 72.1 12 62.7 72 71.0 27 71.0 26 60.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

21 24.7 67 2.1 27 6.6 77 7.2 21 1.1 77 7.7 10 7.6 111 0.7 



154 

 

 

 

 6007نسمة |  10,000عرض نطاق اإلنترنت )كيلوبت/ثانية( لكل 

 

 

 

 

 = كثيرون جدًا(7= ال وجود لهم بصفة عامة، 1بلدك؟ ) مامدى توافر الموردين المحليين

 

110 

80 

98 
86 

66 

45 
58 

7 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G9.06 عرض نطاق اإلنترنت 

50 

64 

26 

65 

28 

4 

33 

60 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G11.01 عدد الموردين المحليين 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

7 122.2 61 7.2 76 11.2 22 7.2 12 1.1 21 0.2 10 6.7 110 0.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

60 4.9 77 6.1 7 6.2 61 6.6 26 7.1 62 6.7 27 7.1 60 6.0 
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 = متطورة جدًا(7= ضعيفة جدًا، 1المحليين في بلدك؟ )كيف تقيم جودة الموردين 

 

 

 

 

= منتشرة 7= ال وجود لها، 1) بلدك؟ اقتصاد في العميقة التشابكات وذات المتطورة الصناعية العناقيد انتشار مدى ما
 في مجاالت عديدة(

 

124 

84 

54 

106 

55 

18 

65 

37 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G11.02 نوعية الموردين المحليين 

97 
82 

90 
74 78 

21 

70 

5 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G11.03 درجة تطور العناقيد الصناعية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

37 5.1 26 7.2 11 6.7 66 7.7 102 7.2 67 7.7 17 7.6 167 7.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

5 5.2 70 7.6 61 7.7 71 7.7 77 7.7 20 7.6 16 7.7 27 7.1 
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= ترتكز على انخفاض التكاليف أو 1ماهي الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركات المحلية في األسواق العالمية؟ )
 منتجات وعمليات فريدة ومتميزة( على= ترتكز 7الموارد الطبيعية المحلية، 

 

 

 

= تختص بشكل أساسي بمراحل 1القيمة؟ ) سلسلة في محدودة أم واسعة مشاركة/تواجد بلدك في التصدير لشركات هل
= تمرس نشاطها في كافة مراحل عملية اإلنتاج بما في 7واإلنتاج، محددة من سلسلة اإلنتاج مثل استخراج الموارد 

 ذلك مرحلة التصميم واإلنتاج والخدمات اللوجستية وخدمات مابعد البيع(

104 

53 

26 

51 50 

27 

77 

15 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G11.04 طبيعة الميزة التنافسية 

106 

66 

33 

68 

25 22 

49 

10 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G11.05 درجة اكتمال سلسلة القيمة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

15 5.5 77 7.7 67 7.6 60 7.7 61 7.2 62 7.6 67 7.2 107 6.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

10 5.3 72 7.1 66 7.2 66 7.7 21 7.2 77 7.6 22 7.2 102 7.1 



157 

 

 

 

ال يتم أبدًا، = 1بلدك؟ ) من انطالقاً  يتم الذي العالمي والتسويق بالتوزيع الوطنية الشركات تحكم ودرجة حصة تقيِّم كيف
 = يتم بشكل كبير بوساطة شركات محلية(7فالتسويق بأشمله يتم بوساطة شركات أجنبية، 

 

 

 

 

= غير متطورة، أساليب إنتاج تعتمد على اليد العاملة أو تقنيات إنتاج 1) بلدك؟ في اإلنتاجية العملية تطور درجة ما
 = متطورة للغاية، أفضل وأكفأ أساليب اإلنتاج في العالم(7قديمة، 

52 
63 

11 

90 

35 

2 

27 

55 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G11.06 التحكم بالتوزيع العالمي 

79 

63 

81 

62 59 

22 

38 

13 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G11.07 درجة تطور العمليات االنتاجية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

55 4.2 67 7.2 6 6.7 76 7.7 20 7.1 11 6.1 27 7.1 66 7.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

13 5.6 71 7.7 66 6.7 62 7.1 26 7.1 11 7.7 27 7.1 72 7.6 
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 = بصورة واسعة جدًا(7= قليل جدًا، 1) متطورة؟ تسويقية وتقنيات أدوات بلدك في الشركات تستخدم درجة أي إلى

 

 

 

 

= ال يوجد استعداد، اإلدارة العليا تسيطر على 1) بلدك؟ في بالصالحيات المرؤوسين لتفويض شركتك استعداد مدى ما
= مستعدة بشكل كبير، يتم تفويض السلطة عمومًا إلى رؤساء وحدات األعمال والمديرين 7كافة القرارات الهامة، 
 اآلخرين األقل درجة(

117 

74 

41 

88 

64 

18 
37 

17 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G11.08 الكفاءات التسويقية للشركات 

75 76 

131 

48 

82 

18 

127 

21 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G11.09 الرغبة بتفويض الصالحيات 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

17 5.3 77 7.7 11 6.7 27 7.6 11 7.7 71 7.2 77 7.0 117 7.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

21 4.6 167 6.2 11 7.7 16 7.6 71 7.2 171 6.1 72 7.2 76 7.2 
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= حصريًا عبر التراخيص أو تقليد الشركات األجنبية، 1) المتطورة؟ التكنولوجيا على بلدك في الشركات تحصل كيف
 إجراء أبحاث جدية وتطوير منتجات وعمليات خاصة بها( = عبر 7

 

 

 

 

 = األفضل في مجاالتها عالميًا(7= فقيرة جدًا، 1) بلدك؟ في العلمي البحث مؤسسات لجودة تقييمك هو ما

134 

92 
106 

83 

44 

21 

71 

22 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G12.01 القدرة على االبتكار 

125 
104 

127 
113 

52 
36 

89 

12 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G12.02 جودة مؤسسات البحث العلمي 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

22 4.3 71 7.0 61 7.7 77 7.7 17 6.1 102 6.2 26 6.7 177 6.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

12 5.5 12 7.7 72 7.6 66 7.0 117 6.1 167 6.7 107 7.0 166 6.2 
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= تنفق 7= ال تنفق األموال على األبحاث والتطوير، 1والتطوير؟ ) البحث على بلدك في الشركات تنفق حد أي إلى
 بكثرة على األبحاث والتطوير(

  

 

 

 

= في أدنى 1)بلدك؟  في والتطوير البحث مجالي في والجامعات األعمال قطاع بين ما تعاون يوجد مدى أي إلى
 = مكثف ومتواصل(7مستوياته أو ال وجود له، 

136 

108 113 106 

42 

18 

62 

10 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G12.03 إنفاق الشركات على البحث والتطوير 

133 
114 111 

128 

58 

28 

74 

6 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G12.04 التعاون بين الشركات والجامعات في البحث والتطوير 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

10 4.9 26 7.1 11 7.7 76 7.7 102 6.7 117 6.2 101 6.2 172 6.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

6 5.5 77 7.6 61 7.2 61 7.7 161 6.2 111 7.1 117 7.1 177 6.7 
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= ال على اإلطالق، 1بلدك؟ ) في التكنولوجي االبتكار عملية على الحكومية بالمشتريات المتعلقة القرارات تساعد هل
 وبشكل فعال للغاية( = نعم 7

 

 

 

 

 = موجودون وبكثرة(7= ال وجود لهم، 1بلدك؟ ) في والمهندسون العلماء توافر مدى ما

116 

70 

141 

104 

42 

3 

56 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G12.05 توفير الحكومة للتقانة المتقدمة 

63 

20 
30 

40 

8 

26 
35 

12 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G12.06 توفر العلماء والمهندسين 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 5.4 62 7.1 7 7.2 76 7.0 107 7.7 171 6.7 70 7.2 112 7.0 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

12 5.3 76 7.6 62 7.2 1 6.7 70 7.6 70 7.2 60 7.2 27 7.1 
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 6010لكل مليون نسمة |  6010في عام عدد براءات االختراع التي منحت 

 

 

 

 

 =قوية جدًا(7=ضعيف جدًا، 1بلدك؟ ) في المالية األصول ذلك في بما التملك، حقوق حماية تقيِّم كيف

90 90 

57 

74 73 

44 

69 

11 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G12.07 عدد براءات االختراع، لكل مليون نسمة 

51 

34 

57 

75 

45 

22 

72 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.01 حقوق الملكية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

11 125.6 22 0.7 77 6.6 77 0.6 77 0.6 67 0.2 20 0.0 20 0.0 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب
7 6.4 76 7.6 66 6.2 76 7.2 76 7.1 67 7.6 77 6.6 61 7.7 
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=ضعيف جدًا، 1؟ ) بلدك في التزوير مكافحة إجراءات فيها بما بلدك، في الفكرية الملكية حقوق حماية تقيِّم كيف
 =قوية جدًا(7

 

 

 

 

 = ال7= شائع جدًا ، 1الفساد؟ ) بسبب المجموعات أو األفراد أو الشركات إلى بلدك في العامة األموال تسرب مدى ما

 بدًا(يحدث أ

72 

40 

112 

80 

56 

25 

108 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.02 حماية الملكية الفكرية 

103 

48 

119 
97 

42 

19 

68 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.03 هدر األموال العامة بسبب الفساد 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 6.1 101 6.7 66 6.1 62 7.1 10 7.7 116 6.7 70 7.6 76 7.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 6.5 21 7.7 12 6.7 76 7.7 27 6.1 112 6.6 71 7.2 107 6.7 



164 

 

 

 

 = مرتفعة جدًا(7= منخفضة جدًا ، 1بلدك؟ ) في للسياسيين األخالقية المعايير في العامة الثقة تقيِّم كيف

 

 

 

 بـ ؟ يتعلق ما في الرشوة، أو الموثقة غير اإلضافية المدفوعات انتشار مدى ما بلدك، في

 -السنوية،  د الضرائب دفع  -الكهرباء، ج أو الهاتف العامة مثل الخدمات -والتصدير، ب االستيراد تصاريح -أ
 وجود لها( = ال7=شائعة جدًا, 1مفضلة ) قضائية أحكام على الحصول -والتراخيص، هـ العقود ترسية

43 
54 

140 

61 

29 

3 

68 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.04 الثقة في السياسيين 

111 

50 

130 

76 

45 

19 

68 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.05 المدفوعات غير المنتظمة والرشاوي 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 6.4 21 6.1 7 6.1 62 7.0 21 7.0 170 1.6 67 7.6 77 7.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 6.7 21 7.0 12 6.2 76 7.7 72 7.1 170 6.1 60 7.6 111 7.6 
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= متأثر جدًا، 1) الشركات؟ أو المواطنين أو الحكومة مسؤولي تأثير عن مستقل بلدك في القضائي النظام مدى أي إلى
 = مستقل تمامًا(7

 

 

 

 

 مستوى على اتخاذ قرارات عند واألفراد الشركات من لمعارفهم أفضلية بلدك في الحكوميون الموظفون يظهر مدى أي إلى

برام السياسات  = يلتزمون الحيادية(7األفضلية لمعارفهم، = يمنحون 1العقود؟ ) وا 

109 

49 

127 

41 
58 

21 

88 

20 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.06 استقالل القضاء 

83 

53 

137 

105 

35 

12 

86 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.07 المحسوبية في اتخاذ القرارات من الموظفين الحكوميين 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

20 5.6 11 7.7 61 6.2 61 7.1 71 7.1 167 6.6 72 7.7 102 6.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 5.4 12 6.1 16 7.1 76 7.2 106 6.2 177 6.0 67 7.7 17 6.1 
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 يوفرها السوق( = يوفر سلعًا وخدمات ال7= مهدور، 1بلدك؟ ) في العام اإلنفاق تركيبة تقيِّم كيف

 

 

 

 

 الحكومة )التصاريح، تفرضها التي اإلدارية بالمتطلبات االلتزام عبء بلدك في األعمال قطاع يواجه مدى أي إلى

 يشكل أي عبء( = ال7= يشكل عبئًا، 1التقارير(؟ ) القوانين،

64 65 

128 

87 

21 
3 

72 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.08 الهدر في اإلنفاق الحكومي 

129 

69 

92 95 

28 
10 

93 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.09 عبء التشريعات الحكومية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 6.1 76 7.1 7 6.2 61 7.7 17 7.0 161 6.6 26 7.7 27 7.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 5.6 27 7.0 10 7.7 61 7.1 26 7.0 26 7.0 22 7.7 162 6.6 
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 = كفؤ للغاية(7= غير كفؤ للغاية، 1بلدك؟ ) في الخاصة للشركات النزاعات لتسوية القانوني اإلطار كفاءة مدى ما

 

 

 

 

 تتخذها اإلجراءات التي شرعية تغيير أو الطعن في الخاص القطاع شركاتلبلد  في القانوني اإلطار فعالية مدى ما

 = فعال وهو من األفضل في العالم(7= غير فعال للغاية، 1)بلدك؟  في الحكومية األنظمة أو/و الحكومة

103 

49 

105 

60 

27 30 

66 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.10 كفاءة اإلطار القانوني في تسوية النزاعات 

117 

67 

132 

86 

30 22 

68 

8 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.11 كفاءة اإلطار القانوني في الطعن في القرارات الحكومية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 6.3 22 7.7 70 7.1 67 7.1 20 7.2 106 7.0 72 7.1 107 7.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

8 5.3 21 7.2 66 7.2 70 7.7 12 7.6 176 6.6 27 7.2 117 6.1 
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 واألنظمة االقتصادية  السياسات في بالتغييرات الخاصة المعلومات على بلدك في األعمال قطاع حصول سهولة مدى ما

 سهل للغاية(= 7= مستحيل، 1نشاطهم؟ ) على تؤثر التي

 

 

 

 

 = ال على اإلطالق(7= إلى حد كبير، 1بلدك؟ ) في األعمال على تكاليف اإلرهاب تهديد يفرض مدى أي إلى

129 

64 

95 
108 

39 
27 

44 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.12 شفافية السياسات الحكومية 

3 

80 

137 136 

68 

8 

134 

102 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.13 كلفة اإلرهاب على األعمال 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 6.3 77 7.2 67 6.0 72 7.7 101 7.1 26 7.0 27 7.7 162 7.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب
102 5.0 177 7.0 1 2.7 21 6.2 172 7.1 177 7.1 10 6.7 7 2.2 
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 = ال على اإلطالق(7= إلى حد كبير، 1بلدك؟ ) في األعمال على تكاليف والعنف الجريمة انتشار يفرض مدى أي إلى

 

 

 

 = ال على اإلطالق(7= إلى حد كبير، 1بلدك؟ ) في األعمال على المنظمة تكاليف الجريمة تفرض مدى أي إلى

1 

31 

74 

109 

39 

2 

80 

17 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.14 كلفة الجريمة والعنف على األعمال 

7 

26 

63 

2 

49 

4 

101 

6 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.15 الجريمة المنظمة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

17 6.0 10 7.2 6 2.6 72 6.7 102 7.2 77 7.7 71 6.2 1 2.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

6 6.7 101 7.6 7 2.1 72 6.2 6 2.1 27 6.7 62 2.6 7 2.7 
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= يمكن االعتماد 7يعتمد عليها،  = ال1بلدك؟ ) في القانون لتطبيق الشرطة خدمات على االعتماد يمكن حد أي إلى
 عليها بشكل كامل(

 

 

 

 

 (األخرى والسياسيين والمؤسسات العموميين الموظفين مع التعامل في األخالقي الشركات )السلوك أخالقيات تقيِّم كيف

 = من األفضل في العالم(7= من األسوأ في العالم، 1العالم(؟ ) في مثيالتها مع مقارنة بلدك في

97 

29 

109 

83 

56 

26 

103 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.16 جودة خدمات الشرطة 

82 

52 

128 

90 

42 
26 

65 

4 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.17 السلوك األخالقي للشركات 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 6.4 107 7.6 62 6.7 62 7.2 17 7.2 102 7.7 62 6.2 27 7.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

4 6.6 26 7.2 62 6.7 76 7.2 20 7.7 161 7.1 66 7.7 16 7.7 
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عداد للحسابات المالي التدقيق معايير تقيِّم كيف = 7= ضعيفة للغاية، 1بلدك؟ ) في للشركات المالي األداء تقارير وا 
 قوية للغاية(

 

 

 

 

= ضعف في قدرة 1بلدك؟ ) في اإلدارة مجالس وأعضاء المستثمرين قبل من المطبقة الشركات حوكمة تصف كيف
 ومجالس اإلدارة إشرافًا قويًا على قرارات اإلدارة( = يمارس المستثمرون7اإلدارة على تحمل المسؤولية، 

132 

42 

68 

99 

53 

22 

86 

3 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.18 قوة المعايير المحاسبية والتدقيق 

129 

95 
109 

122 

62 

15 

104 

5 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.19 فعالية مجالس إدارة الشركات 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

3 6.2 12 7.7 66 6.2 67 7.2 22 7.7 21 7.7 76 6.6 176 7.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

5 5.6 107 7.6 16 6.7 26 7.2 166 7.0 102 7.1 26 7.7 162 7.2 
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يحميها القانون على  = ال1الشركات؟ ) في المساهمين من األقليات لمصالح الحماية التشريعي النظام يؤمن حد أي إلى
 = يحميها بشكل كامل(7اإلطالق، 

 

 

 

 

 6010)األفضل( |  10 - 0مؤشر قوة حماية المستهلكين بمقياس بين 

 

43 39 

76 

61 

29 

9 

92 

6 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.20 حماية حقوق صغار حملة األسهم 

93 100 

77 
60 60 

16 

47 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G1.21 قوة حماية المستثمرين 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

6 5.6 26 7.2 2 6.6 62 7.2 21 7.7 72 7.1 72 7.1 77 7.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 9.3 77 6.7 12 7.0 20 6.7 20 6.7 77 6.0 100 7.7 27 7.7 
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= شاملة وتتفق في 7= غير متطورة للغاية، 1والطاقة(؟ ) والهاتف بلدك )النقل في العامة التحتية البنية تقيِّم كيف
 كفاءتها مع المعايير العالمية(

 

 

 

 

 = شاملة وتتفق في كفاءتها مع المعايير العالمية(7= غير متطورة للغاية، 1بلدك؟ ) في الطرقات تقيِّم كيف

75 

41 

135 

80 

43 
27 34 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G2.01 جودة البنية التحتية العامة 

68 
47 

115 

87 

46 

13 

42 

2 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G2.02 جودة الطرقات 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 6.6 77 6.7 67 6.2 77 6.0 10 7.2 176 6.6 71 6.0 76 7.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

2 6.5 76 7.1 17 6.1 72 7.2 17 7.7 116 6.2 77 7.2 21 7.2 
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= شاملة وتتفق في كفاءتها مع المعايير 7= غير متطورة للغاية، 1بلدك؟ ) في الحديدية السكك خطوط تقيِّم كيف
 العالمية(

 

 

 

 

= شاملة وتتفق في كفاءتها مع المعايير 7= غير متطورة للغاية، 1بلدك؟ ) في البحرية الموانئ تسهيالت تقيِّم كيف
 العالمية(

56 

107 
122 

51 
38 31 

60 

7 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G2.03 جودة السكك الحديدية 

112 

63 62 
79 

53 

28 

69 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G2.04 جودة الموانئ 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

7 5.7 20 6.7 71 7.0 71 7.7 61 7.6 166 1.0 107 1.6 62 6.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 6.8 22 7.6 61 6.7 67 7.2 72 7.0 26 7.7 27 7.7 116 7.7 
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 = شاملة وتتفق في كفاءتها مع المعايير العالمية(7= غير متطور للغاية، 1بلدك؟ ) في للركاب الجوي النقل تقيِّم كيف

 

 

 

 

 6011وتموز  6011متوسط عدد المقاعد المتاحة أسبوعيًا بالكيلومتر، والمسجلة في البلد )بالماليين( | كانون الثاني 

125 

34 
43 48 47 

33 40 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G2.05 جودة النقل الجوي 

79 
66 70 

33 

76 

25 21 17 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G2.06   كم/عدد المقاعد المتاحة للطيران أسبوعيا 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 6.9 70 6.6 77 6.2 77 6.7 71 6.7 77 6.6 77 6.2 166 7.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

17 2.069.1 61 1.667.7 66 1.012.1 72 166.2 77 271.2 70 162.1 22 117.7 72 100.1 



176 

 

 

 

الجهد  قوة تذبذب وعدم التيار في انقطاع وجود بعدم يتعلق )فيما بلدك في الكهربائية الطاقة توفير/اإلمداد جودة تقَيم كيف
 = كافية ويمكن االعتماد عليها(7= غير كافية وتعاني من انقطاع متكرر، 1األخرى؟ ) بالدول مقارنة الكهربائي(

 

 

 

 6010نسمة |  100عدد الخطوط الهاتفية لكل 

 

92 

41 

141 

74 

40 
24 

73 

4 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G2.07 جودة مصادر الطاقة الكهربائية 

66 

102 

58 

87 86 81 

53 

27 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G2.08 الخطوط الهاتفية الثابتة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

4 6.8 77 7.7 67 2.7 70 6.7 77 7.2 171 1.7 71 6.7 26 7.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

27 39.0 67 66.7 11 16.6 12 16.7 17 11.2 61 61.0 106 7.1 22 12.2 
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 6010نسمة |  100عدد مشتركي الهواتف النقالة لكل 

 

 

 

 

 6010معدل االدخار القومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي | 

 

121 

60 

108 
90 

61 

2 

94 

15 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G2.09 االشتراك بالهواتف النقالة 

73 

91 

71 

92 

64 

14 

110 

7 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G3.02 معدل االدخار القومي 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

15 134.7 27 17.2 6 117.2 21 102.0 20 17.1 101 21.0 20 107.0 161 67.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

7 46.0 110 17.1 17 76.6 27 61.0 26 12.2 71 60.0 21 12.2 77 12.2 
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 6010واإليداع | متوسط مدى سعر الفائدة بين اإلقراض 

 

 

 

 

 2010إجمالي الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي | 

42 

71 

11 

56 59 

79 

43 

68 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G3.04 مدى الفائدة المصرفية 

38 

109 

139 
119 

75 

10 

80 

136 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G3.05 الدين العام 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

68 5.2 77 7.7 72 2.0 62 7.2 62 7.1 11 6.1 71 6.6 76 7.7 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب
136 97.2 10 71.7 10 10.1 76 70.7 112 77.1 172 172.7 102 20.6 71 67.6 
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 6011)األقل( | آذار  100–0احتمال التخلف عن سداد الديون السيادية بمقياس بين 

 

 

 

 

 6010-6002العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي | متوسط فائض أو عجز الموازنة 

105 

76 

99 

71 

53 

32 

57 

5 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

G3.06 التصنيف االئتماني للدولة 

65 

98 
86 

97 

44 

2 

59 

8 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S07  (سنوات 5متوسط )الموازنة العامة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

5 92.7 67 62.1 76 76.0 67 20.6 71 61.1 22 77.7 72 72.6 106 71.1 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

8 5.0 59 -2.4 2 15.6 44 -1.6 97 -7.9 86 -5.2 98 -9.2 65 -3.1 
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صرامة في من األشد =  7 ،ضعيفة بالنسبة للدول األخرى=  1)؟ في بلدك البيئية التشريعاتصرامة  تقيمكيف 

 6011و 6010 لعامي المرجح| المتوسط  (العالم

 

 

 

 

| المتوسط  (صرامة في العالممن األشد =  7، متساهلة جدا  =  1)البيئية في بلدك؟  التشريعاتتطبيق  كيف تقيم

 6011و 6010 لعامي المرجح

75 

100 

50 

94 

31 29 

62 

13 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S08 صرامة التشريعات البيئية 

71 

100 

44 

86 

30 
21 

55 

12 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S09 تطبيق التشريعات البيئية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

13 5.6 62 3.7 29 4.8 31 4.8 94 2.9 50 3.8 100 2.0 75 3.3 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

12 5.6 55 3.5 21 4.9 30 4.2 86 2.8 44 3.7 100 1.8 71 3.1 
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والتي اإلقليمية المساحة األرضية والمياه  إجمالي من الكيلومتر المربعفي  والمائية منها المحميات الطبيعيةنسبة 

 6010|  بحريا   ميال   16تصل الى 

 

 

 

 

 6010العدد اإلجمالي للمعاهدات البيئية الدولية المصادق عليها | 

 

97 

5 

87 
73 

94 

5 

86 79 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S10 المحميات الطبيعية 

54 

84 

28 28 

49 

90 90 90 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S11 عدد المعاهدات البيئية العالمية المصادق عليها 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

79 4.8 86 3.1 5 10.0 94 1.3 73 5.9 87 3.1 5 10.0 97 0.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

90 15 90 15 90 15 49 0.7 28 21 28 21 84 16 54 19 
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 6002كمية الطاقة المستخدمة )كيلو طن( لكل دوالر أمريكي من القيمة المضافة في الصناعة | 

 

 

 

 

 6006 إجمالي الموارد المائية المتجددة | منالمياه الزراعية نسبة استجرار 

 

71 
64 67 

73 

49 

23 

44 

14 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S12 كثافة الطاقة 

93 

75 
91 94 88 

96 

71 

35 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S13 كثافة المياه الزراعية 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

14 0.4 44 0.7 23 0.5 49 0.7 73 1.2 67 1.1 64 1.0 71 1.2 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

35 1.3 71 13.9 96 856.9 88 47.1 94 103.0 91 65.2 75 17.3 93 87.3 
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 6007 ( |لكل كيلوغرام من النفط المستخدم كيلوغرام من ثاني أوكسيد الكربونكثافة ثاني أوكسيد الكربون )

 

 

 

 

 

 6002|  الوصول إلى مياه الشرب النظيفةنسبة السكان القادرين على 

97 92 
82 78 76 73 80 

37 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S14 كثافة ثاني أوكسيد الكربون 

73 

1 

49 

31 

54 

68 

31 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S15 الوصول إلى مياه الشرب النظيفة 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

37 2.0 80 2.9 73 2.7 76 2.7 78 2.7 82 3.0 92 3.3 97 3.6 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 100 31 99 68 90 54 94 31 99 49 96 1 100 73 89 
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 6002|  الغذاء البحري اتجاه

 

 

 

 

 2010|  6010و 6000 عاميلغطاء الحرجي بين افي  السنوي التغيرنسبة 

 

 

44 

25 

59 

46 

60 

22 

73 

1 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S16 اتجاه كثافة الغذاء في البحر 

10 

23 

44 

5 3 

44 

11 

44 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S17 تغير الغطاء الحرجي 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

1 0.04 73 -0.01 22 0.01 60 0.00 46 0.00 59 0.00 25 0.01 44 0.00 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

44 0.0 11 1.1 44 0.0 3 1.9 5 1.7 44 0.0 23 0.4 10 1.3 
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 6001 ميكرون بين عامي 6.2المعلقة والتي ال يزيد قطرها عن لجزيئات الصلبة تركيز االسنوي ل متوسطال

 6010المتوسط السكاني حسب البلد | و، 6002و

 

 

 

 

 1992| الري الجائر  النسبة المئوية لألراضي المتضررة من

  

92 87 80 
96 

71 76 

95 

9 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S18 تلوث الهواء 

95 

53 

97 

79 
91 

51 
59 

n/a 

 سنغافورة تركيا السعودية تونس مصر األردن لبنان سورية

S19 مؤشر اإلجهاد المائي 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

9 5.4 95 31.9 76 17.9 71 17.0 96 32.7 80 18.9 87 22.6 92 27.3 

 سورية لبنان األردن مصر تونس السعودية تركيا سنغافورة
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب
n/a n/a 59 13.9 90 51.6 91 51.9 79 25.5 97 75.0 53 10.0 95 55.6 



 



 

 

 

  7002والذي بدأ أعماله عام  يعتبر مفهوم التنافسية مصطمحًا حديث العهد في سورية، حيث يقوم المرصد الوطني لمتنافسية
بإدراج سورية في تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي سنويًا بصفته المؤسسة الشريكة له، كما 

عداد دراسات حول تنافسية االقتصاد السوري، تستعرض يقوم بنشر مفهوم التنافسية  لدى مختمف الجهات العامة والخاصة، وا 
 فيها مؤشرات التنافسية وتحممها، وتقترح السياسات الالزمة لتعزيز تنافسيتها.

ية عمى المدى استدامة التنافسية، والذي يقيس العوامل المؤثرة عمى اإلنتاجقام المنتدى االقتصادي العالمي بإيجاد مؤشر و 
رات أخرى تقيس باإلضافة إلى مؤش ويضم مؤشرات التنافسية العالمية عامًا. 70خالل  البعيدالقريب باإلضافة إلى المدى 

 .7027-7022، والتي أوردها المنتدى االقتصادي العالمي لممرة األولى في تقرير التنافسية العالمية استدامة التنافسية

عمى أنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى اإلنتاجية في االقتصاد، مع  وتعرف استدامة التنافسية
ضمان القدرة عمى تمبية احتياجات المجتمع االقتصادية واالجتماعية والبيئية في الحاضر، وذلك دون اإلضرار بالقدرة عمى تمبية 

، فإنه يجب تحقيق البعيدومن أجل ضمان استمرار مستويات مرتفعة من الرفاهية عمى المدى  احتياجات األجيال القادمة.
 مستويات مرتفعة من اإلنتاجية، باإلضافة إلى ضرورة التماسك االجتماعي، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة.

فسية، ومؤشر استدامة التنافسية في الدول منهجية المنتدى االقتصادي العالمي في قياس استدامة التناويتحدث هذا التقرير عن 
سورية ومقارنتها مع عدد من الدول للمؤشرات استدامة التنافسية  شامل العربية وبعض الدول العالمية، باإلضافة إلى استعراض

 .البعيد وتقديم مجموعة من السياسات المقترحة لتعزيز تنافسية االقتصاد السوري عمى المدى ،وتحميمها العربية والعالمية

 
 
 
 

 المرصد الوطني للتنافسية
 سورية –دمشق 
 6133865 (11-963+)هاتف: 
 6133866 (11-963+)فاكس: 

info@ncosyria.com 

www.ncosyria.com  
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