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 1121-1122مؤشرات سورية حسب تقرير التنافسية العالمية في قراءة 

 تمهيد:

في ظل حالة إعادة التوازن  1121-1122تقرير التنافسية العالمية  WEFأصدر المنتدى االقتصادي العالمي 
والتي بدأت أزمة مالية في عدد من الدول المتقدمة، ثم أصبحت أزمة  1112لالقتصاد العالمي بعد األزمة العالمية في عام 

ي. أما تداعيات األزمة العالمية على الدول النامية تركزت في اقتصادية عالمية بامتياز لتضرب عمق االقتصاد الحقيق
تقلص الطلب على صادراتها، وانخفاض أسعار السلع األساسية، وتراجع االستثمارات األجنبية، وتحويالت المغتربين، إال 

ن ارتفاع معدالت البطالة، أنها ال تزال تشهد معدالت نمو مرتفعة نسبيًا. بينما ال تزال معظم االقتصادات المتقدمة تعاني م
 والتقلبات المالية، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية والتي تؤدي إلى بطء عملية إعادة التوازن القتصاداتها.

العام في بعض الدول  الدين وارتفاع الموازنة العامة في العجز سليمة واستمرار مالية سياسة وجود كما أن عدم
المتقدمة في ظل تباطؤ معدالت النمو يؤدي إلى زيادة احتمال التخلف عن سداد الديون السيادية مثل اليونان. وهذا أدى 

ثقة المستثمرين، وتراجع قيمة اليورو، وانخفاض قيمة الدوالر األمريكي والذي يعتبر العملة الرئيسية زعزعة إلى 
إلضافة إلى تخفيض التصنيف االئتماني لعدد من الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية من قبل لالحتياطيات العالمية، با

وكالة ستاندرد آند بورز أحد أهم وكاالت التصنيف االئتماني العالمية، والتي سيكون لها تداعيات سيئة ليس على الواليات 
 المتحدة األمريكية فحسب، بل على االقتصاد العالمي بشكل عام.

، كان من المتوقع تحقيق انتعاش اقتصادي في جميع دول العالم إلى حد ما، فقد توقع 1122وفي بداية عام 
على التوالي. إال  1121و 1122% في عامي 3.4% و3.4تحقيق معدالت نمو تبلغ حوالي   IMFصندوق النقد الدولي
دى إلى تراجع هذه التوقعات وزعزعة الثقة في قدرة من تقلبات اقتصادية وسياسية وكوارث طبيعية أ 1122أن ما شهده عام 

 الحكومات على اتخاذ ما يلزم من خطوات لتحقيق معدالت نمو مرتفعة.

 1122% لعامي 6.3% و6.6قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا يقدر بنحو  إال أن األسواق الناشئة السيما في آسيا
لتدفقات المالية، وبالمقابل فإن الواليات المتحدة األمريكية واليابان على التوالي، باإلضافة إلى جذب المزيد من ا 1121و

وأوروبا تشهد نموًا بطيئًا مع استمرار ارتفاع معدالت البطالة والتقلبات المالية. ومن المتوقع أن تبق معدالت نمو الناتج 
بطالة التي تراكمت خالل فترة الركود غير قادرة على الحد من ال 1122المحلي اإلجمالي لبعض االقتصادات المتقدمة عام 

 .االقتصادي

دولة أوروبية فقط، وصدرت التقارير بعد ذلك تباعًا بزيادة  26وشمل  2191وصدر أول تقرير للتنافسية في عام 
ن ، ويتم إعداد التقارير بالتعاو 1121-1122دولة في تقرير التنافسية العالمية  231عدد الدول المدرجة إلى أن بلغ عددها 

 مع مجموعة واسعة من المؤسسات الشريكة حول العالم.
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تقرير التنافسية العالمية في فهم العوامل الرئيسية التي تحدد النمو االقتصادي، وسبب نجاح بعض البلدان  ويسهم
طريق  يقدم التقرير أداة هامة ألصحاب القرار عنكما  دون غيرها في رفع مستوى الدخل وتوفير الفرص المتاحة لسكانها،

 تزويدهم بمعلومات تفصيلية عن اإلمكانات الكامنة المؤثرة على النمو االقتصادي والتنافسية لبلدانهم.

 أواًل: منهجية المنتدى االقتصادي العالمي في إعداد تقرير التنافسية العالمية:

تنافسية العالمية، فهو باعتماد منهجية واضحة ومحددة في إعداد تقرير الWEF يقوم المنتدى االقتصادي العالمي 
يستخدم نوعين من البيانات في التقرير، ويقسم الدول المدرجة فيه إلى ثالث مراحل للنمو االقتصادي، ويدرج المؤشرات 

 ضمن ثالثة مقاطع، ويعطيها أوزانًا مختلفة حسب مرحلة النمو االقتصادي، وذلك كما يلي:

 البيانات المستخدمة في التقرير: .2

 في إعداد تقرير التنافسية العالمية نوعين من البيانات، وهما: WEFيستخدم المنتدى االقتصادي العالمي 

  البيانات الرقميةHard Data تشكل البيانات الرقمية ثلث قيمة مؤشر التنافسية اإلجمالي، ويتم الحصول عليها :
تحاد الدولي اال، و IMFالنقد الدولي ، وصندوق WBمن مصادر متنوعة محلية وعالمية مثل البنك الدولي 

1، ومنظمة الصحة العالميةITUلالتصاالت
WHO. 

  بيانات مسح رأي قطاع األعمالSurvey Data ،وتهدف إلى تجميع معلومات : وتشكل حوالي ثلثي قيمة المؤشر
تكاد تكون فائقة القيمة من رجال األعمال في مختلف القطاعات االقتصادية لمجموعة واسعة من المتغيرات 

عن سالمة  وتعبر ،لالقتصاد النموعلى محركات  اً مطلع اً فريد اً مصادرها معدومة في أغلب األحوال، وتوفر مصدر 
 ومقارنتها بمجموعة من الدول. ،بيئة األعمال ومدى ارتباطها باالقتصاد العالمي

 مراحل النمو االقتصادي: .1

المدرجة في التقرير معاملة مختلفة وفقًا لمرحلة التطور  بمعاملة الدولWEF يقوم المنتدى االقتصادي العالمي 
االقتصادي التي بلغها البلد، حيث يقوم بتقسيم الدول المدرجة إلى ثالث مراحل للنمو ومرحلتين انتقاليتين من األولى إلى 

 الثانية ومن الثانية إلى الثالثة، وهي:

 وهي الدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية  اإلنتاج: المرحلة األولى: مرحلة االقتصادات المعتمدة على عوامل
ن محركات النمو في هذه المرحلة و المتوفرة، واليد العاملة الرخيصة، والموقع الجغرافي المتميز، والمناخ المناسب.  ا 

حة االقتصاد الكلي، باإلضافة إلى مؤشرات الصوتوازن البنية التحتية، و أداء المؤسسات العامة والخاصة، هي 
% من مؤشر 61هذه المؤشرات األربعة مقطع المتطلبات األساسية الذي يأخذ تثقياًل قدره وتشكل والتعليم األساسي. 
 ، مثل دول غانا، والهند، وفيتنام، واليمن، وموريتانيا.التنافسية اإلجمالي

                                                           
 سيتم اإلشارة إلى البيانات الرقمية بالرمز )*( في الجداول، ويشرح الملحق الثاني البيانات الرقمية. 1
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 :ولى والثانية، مثل دول الجزائر، وهي المرحلة التي يمر بها االقتصاد بين المرحلتين األ المرحلة االنتقالية األولى
يران، والكويت، وقطر، والسعودية، وسورية.  ومصر، وا 

  :وهي الدول التي تعتمد على الكفاءة في استخدام المرحلة الثانية: مرحلة االقتصادات المعتمدة على الكفاءة
ن محركات النمو في هذه المرحلة هي و عوامل اإلنتاج المتاحة.   ،دريب، وكفاءة أسواق السلعالتعليم العالي والتا 

نية، وحجم األسواق المحلية والخارجية، والتي تشكل مقطع االجاهزية التقو أسواق العمل، واألسواق المالية، كفاءة و 
، مثل دول الصين، واألردن، وتونس، مؤشر التنافسية اإلجمالي من% 41 هاوزن يبلغمعززات الكفاءة، حيث 
 وماليزيا، وجنوب أفريقيا.

 وهي المرحلة التي يمر بها االقتصاد بين المرحلتين الثانية والثالثة، مثل دول البرازيل، لة االنتقالية الثانية: المرح
 ولبنان، وعمان، وتركيا.

 :وهي الدول التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من  المرحلة الثالثة: مرحلة االقتصادات المعتمدة على االبتكار
ن محركات النمو في هذه و اإلبداع واالبتكار بوصفها محرك أساسي للنمو، التطور االقتصادي، وتعتمد على  ا 

المرحلة هما مؤشر تطور األعمال ومؤشر االبتكار، واللذان يشكالن مقطع االبتكار، مثل دول فرنسا، وألمانيا، 
يطاليا، واليابان، وسويسرا.  وا 

 المؤشرات الرئيسية ضمن مراحل النمو: .3

تندرج المؤشرات الرئيسية ضمن ثالثة مقاطع، وتأخذ أوزانًا مختلفة حسب مرحلة النمو االقتصادي، ذلك أنه كلما 
تقدم البلد في مرحلة النمو االقتصادي كلما تمت معاملته بشروط مختلفة في حساب مؤشر التنافسية اإلجمالي، وذلك كما 

 :(1)يبين الجدول التالي رقم 

 (1الجدول رقم )

 أوزان المؤشرات الرئيسية ضمن مراحل النمو المختلفة

 الوزن
مرحلة االقتصادات 

المعتمدة على عوامل 
 اإلنتاج )%(

المرحلة االنتقالية 
 )%( األولى

مرحلة االقتصادات 
المعتمدة على الكفاءة 

)%( 

المرحلة االنتقالية 
 )%( الثانية

مرحلة االقتصادات 
المعتمدة على االبتكار 

)%( 
 11 31-11 31 61-31 61 المتطلبات األساسية
 41 41 41 41-44 44 معززات الكفاءة
 41 41-21 21 21-4 4 عوامل االبتكار

 إدراج البلدان ضمن مراحل النمو: .4

تندرج البلدان ضمن المراحل الثالثة للنمو االقتصادي باالستناد إلى معيارين اثنين، وهما حصة الفرد من الناتج 
 اإلجمالي وحصة صادرات السلع األولية من إجمالي الصادرات:المحلي 
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  حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجماليGDP per Capita:  وفقًا لهذا المعيار تندرج البلدان ضمن المراحل
 :(2)الثالثة والمرحلتين االنتقاليتين، كما يبين الجدول التالي رقم 

 (2الجدول رقم )

 GDPإدراج البلدان ضمن مرحلة النمو وفقًا لحصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

 حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي مرحلة النمو
GDP per Capita بالدوالر األمريكي 

 10111>  نتاجمرحلة االقتصادات المعتمدة على عوامل اإل المرحلة األولى
 40111 – 10111 المرحلة االنتقالية األولى

 10111 – 40111 مرحلة االقتصادات المعتمدة على الكفاءة المرحلة الثانية
 290111 – 10111 المرحلة االنتقالية الثانية

 290111<  مرحلة االقتصادات المعتمدة على االبتكار المرحلة الثالثة

 :بعد تطبيق المعيار األول ومعرفة المرحلة التي يندرج ضمنها  حصة صادرات السلع األولية من إجمالي الصادرات
البلد، يتم النظر إلى متوسط حصة صادرات السلع األولية من إجمالي الصادرات لخمس سنوات، وفي حال بلغت 

% من إجمالي الصادرات، فإن البلد يندرج ضمن المرحلة األولى أو 91حصة صادرات السلع األولية أكثر من 
 GDP perحلة االنتقالية األولى. مثل دولة قطر، حيث بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ضمن المر 

Capita  دوالر أمريكي، وحسب المعيار األول فإنها في البداية تندرج ضمن المرحلة الثالثة  960111أكثر من
من السلع األولية، فإنها تعود وتندرج  وهي مرحلة االقتصادات المعتمدة على االبتكار، ونظرًا ألن معظم صادراتها

 ضمن المرحلة االنتقالية األولى.

 :1121-1122ثانيًا: الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية 

على التوالي، في حين تراجعت اإلمارات  29/231و 23/231واصلت قطر والسعودية تقدمهما لتحتال المرتبتين 
مرتبة  24(، كما تراجعت مصر 92/231مراتب ) 6(، واألردن 31/231) مراتب 2(، وتونس 19/231مرتبتين )

تقرير ال(، في حين خرجت ليبيا من 242/231أخذت مرتبة متأخرة )أدرجت اليمن ألول مرة في التقرير و (، و 13/231)
 :(3)لعدم إجراء مسح رأي قطاع األعمال فيها. كما يبين الجدول التالي رقم 
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 (3الجدول )

 1121-1122/ 1122-1121الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية ترتيب 

 الدولة الترتيب
2011-2010 1122-1121 

 الترتيب تغير الترتيب

 دولة 231
 قيمة المؤشر

(2-7) 
 الترتيب

 دولة 233
 قيمة المؤشر

(2-7) 
 الدول العربية ذات الترتيب المتقدم

4+ 5.24 14 4.21 29 قطر 1  

3+ 5.17 17 3.14 12 السعودية 1  

1- 4.89 27 3.21 14 اإلمارات 4  

 1+ 4.64 32 3.62 43 عمان 3

 2+ 4.62 34 3.41 44 الكويت 4

 1 4.54 37 3.43 49 البحرين 6

 2- 4.47 40 3.64 41 تونس 9

 الدول العربية ذات الترتيب المتوسط
 6- 4.19 71 4.21 64 األردن 2

 1+ 4.16 73 3.12 94 المغرب 1

 2- 3.96 87 4.16 26 الجزائر 21

 4+ 3.95 89 4.21 11 لبنان 22

 24- 3.88 94 3.11 22 مصر 21

 2- 3.85 98 4.92 19 سورية 24

 الدول العربية ذات الترتيب المتأخر
 1- 3.2 137 4.23 244 موريتانيا 23

 - 3.06 138 - - اليمن 24

 :1121-1122االقتصادي في تقرير التنافسية العالمية ثالثًا: موقع سورية في مرحلة النمو 

حافظت سورية على موقعها في المرحلة االنتقالية األولى بين مرحلة االقتصادات المعتمدة على عوامل اإلنتاج 
 GDP perومرحلة االقتصادات المعتمدة على الكفاءة وذلك لتجاوز حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في سورية 

Capita  كما بلغ حسب بيانات صندوق النقد الدولي دوالر أمريكي 10299دوالر أمريكي إذ بلغت  10111عتبة الـ ،
 .1%33متوسط صادرات السلع األولية من إجمالي الصادرات لخمس سنوات حوالي 

 :1121-1122رابعًا: المؤشرات الرئيسية لسورية في تقرير التنافسية العالمية 

 9)األسوأ( إلى  2وذلك بمقياس من  4.24إلى  4.92قيمة مؤشر التنافسية اإلجمالي تقدمًا من حققت سورية في 
 .12/231إلى المركز  19/241)األفضل(، إال أنها تراجعت في الترتيب من المركز 

                                                           
 المكتب المركزي لإلحصاء.، 1121، "المجموعة اإلحصائية السنوية" 1
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تطور الترتيب وقيمة المؤشر لسورية في المؤشرات الرئيسية في تقرير التنافسية  (4)ويبين الجدول التالي رقم 
 ، باإلضافة إلى نسبة تثقيلها.1121-1122و 1122-1121العالمية 

 (4الجدول )

 المؤشرات الرئيسية لتنافسية االقتصاد السوري مع نسبة تثقيلها

 التثقيل الفرعي المؤشر الرقم
0202-0200 2011-2012 

 الترتيب الترتيبتغير 
 الترتيب القيمة دولة 031

 القيمة دولة 142

 0- 3.85 98 3.78 97 %022 مؤشر التنافسية اإلجمالي 
I 7+ 4.41 77 4.28 44 %40.4 مقطع المتطلبات األساسية 
 8+ 3.82 70 3.76 78 %52 المؤسسات 1
 8+ 3.31 97 2.88 105 %52 البنية التحتية 2
 01- 4.76 68 4.75 58 %52 االقتصاد الكلياستقرار  3
 2+ 5.77 62 5.74 76 %52 الصحة والتعليم األساسي 4
II 4+ 3.51 109 3.38 117 %44.0 مقطع معززات الكفاءة 
 0+ 3.45 106 3.31 107 %06 التعليم العالي والتدريب 5
 01+ 3.92 102 3.69 115 %06 كفاءة أسواق السلع 6
 5- 3.49 134 3.43 132 %06 أسواق العملكفاءة  7
 6+ 3.35 117 3.19 124 %06 كفاءة األسواق المالية 8
 7+ 3.09 105 2.92 111 %06 الجاهزية التقانية 9
 0- 3.76 66 3.75 65 %06 حجم االسواق 10
III 4+ 3.06 111 2.97 115 %1.4 مقطع عوامل االبتكار 
 9+ 3.57 94 3.45 103 %21 تقدم قطاع األعمال 11
 1+ 2.55 125 2.49 128 %21 اإلبداع واالبتكار 12

التي يتكون منها المؤشر اإلجمالي، كما تقدمت في ترتيب  21وتقدمت سورية في قيمة جميع المؤشرات الرئيسية الـ 
في الترتيب فهي مؤشر  أما أبرز المؤشرات الرئيسية التي تقدمت  .مؤشرات منها فقط 4مؤشرات وتراجعت في ترتيب  1

(، ومؤشر البنية 13/231مراتب ) 1(، ومؤشر تطور قطاع األعمال وتقدم 211/231مرتبة ) 24كفاءة أسواق السلع وتقدم 
 .( والذي حصل على التقدم األكبر في قيمة المؤشر من بين جميع المؤشرات19/231مراتب ) 2التحتية وتقدم 

(، 62/231مراتب ) 21راجعت في الترتيب مؤشر االقتصاد الكلي وتراجع في حين إن المؤشرات الرئيسية التي ت
(، وذلك 66/231(، ومؤشر حجم األسواق وتراجع مرتبة واحدة )243/231ومؤشر كفاءة أسواق العمل وتراجع مرتبتين )

 .على الرغم من التقدم الحاصل في قيمة مؤشراتها
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سواق واالقتصاد الكلي والمؤسسات نقاط قوة في تنافسية كما تعد مؤشرات الصحة والتعليم األساسي وحجم األ
 (1)ويبين الشكل التالي رقم  االقتصاد السوري. في حين ما تزال مؤشرات كفاءة أسواق العمل واالبتكار نقاط ضعف.

 المؤشرات الرئيسية لسورية بالمقارنة مع دول المرحلة االنتقالية األولى.

 (1الشكل رقم )

 لسورية بالمقارنة مع دول المرحلة االنتقالية األولىالمؤشرات الرئيسية 

 

ويعزى تراجع ترتيب سورية اإلجمالي مرتبة واحدة على سلم التنافسية العالمية، على الرغم من التقدم في قيمة 
في عام  دوالر أمريكي 1,299المؤشر اإلجمالي، إلى التقدم الملحوظ في حصة الفرد من الناتج المحلي والتي بلغت 

مما أدى إلى انتقالها إلى مرحلة أعلى من التطور االقتصادي وأصبحت قريبة من  ،حسب صندوق النقد الدولي 1121
دخول المرحلة الثانية وهي مرحلة االقتصادات المعتمدة على الكفاءة، وهذا فرض عليها شروطًا أقسى في حساب قيمة 

ن المؤشرات الرئيسية، حيث أصبح لمقطع معززات الكفاءة الوزن األكبر مؤشر التنافسية اإلجمالي، من خالل تغيير أوزا
% والذي يتألف من مؤشرات التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة أسواق العمل، وتطور السوق 32.1

تألف من مؤشري تطور % والذي ي1.3المالية، والجاهزية التقانية، وحجم األسواق. كما ازداد وزن مقطع االبتكار إلى 
% والذي يتألف من مؤشرات المؤسسات، 31.3األعمال واالبتكار، في حين تراجع وزن مقطع المتطلبات األساسية إلى 

 والبنية التحتية، وبيئة االقتصاد الكلي، والصحة والتعليم األساسي، والتي تملك فيها سورية نقاط القوة األكبر.
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 :1121-1122ة في تقرير التنافسية العالمية خامسًا: المؤشرات الفرعية لسوري

تندرج المؤشرات الرئيسية للتنافسية ضمن ثالثة مقاطع رئيسية وهي مقطع المتطلبات األساسية، ومقطع معززات 
لى  21الكفاءة، ومقطع عوامل االبتكار، والتي تنقسم بدورها إلى  مؤشر فرعي. وسيتم استعراض  222مؤشر رئيسي وا 

 االقتصاد السوري وفقًا لذلك كما يلي: مؤشرات تنافسية

I. :مقطع المتطلبات األساسية 

يتضمن مقطع المتطلبات األساسية المؤشرات الرئيسية التالية وهي المؤسسات والبنية التحتية وبيئة االقتصاد الكلي 
 والصحة والتعليم األساسي.

 المؤسسات: .2

يعمل فيه األفراد والشركات والحكومة، من أجل توليد الدخل تشكل البيئة المؤسساتية اإلطار القانوني واإلداري الذي 
والثروة في االقتصاد، والتي تنعكس بشكل مباشر على استدامة التنافسية والنمو، وتؤثر على قرارات االستثمار، من خالل 

ت الحكومية، ومستوى حماية حقوق الملكية، والحد من الفساد، واستقالل القضاء، وكفاءة اإلطار القانوني، وكفاءة الخدما
األمان، وأيضًا من خالل توفير عامل الثقة بالسياسيين والمسؤولين الحكوميين، واالعتماد على خدمات الشرطة في تطبيق 
القانون والنظام. كما تلعب عوامل عدم كفاءة البيئة القانونية، وانتشار الفساد، وضعف الشفافية، باإلضافة إلى انتشار 

 العنف على األعمال دورًا هامًا في تباطؤ النمو االقتصادي.و  الجريمة المنظمة

كما أن األزمة المالية العالمية قد سلطت الضوء على أخالقيات المؤسسات الخاصة، وأهمية المعايير المحاسبية 
اءة قطاع األعمال، والتدقيق، وارتباطها بالتقارير المالية، واإلفصاح والشفافية، وتطبيق قواعد الحوكمة السليمة في تحقيق كف

 .1121-1122و 1122-1121( مؤشر المؤسسات لسورية لعامي 5ويبين الجدول التالي رقم )
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 (5الجدول رقم )

 1121-1122/ 1122-1121مؤشر المؤسسات لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

0202-0200 
 دولة 031

0200-0200 
التغير في  دولة 040

 الترتيب

وزن 
 المؤشر

 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.211 8 3.40 72 3.73 74 المؤسسات 0

 0.011 11 4.7 51 4.4 62 حقوق الملكية 0.10
 0.008 3 3.5 72 3.3 75 حماية الملكية الفكرية 0.15
 0.005 10- 2.7 103 2.9 93 هدر األموال العامة بسبب الفساد 0.11
 0.005 7 3.4 43 3.3 50 الثقة في السياسيين 0.11
 0.005 5 3.2 111 3.0 116 المدفوعات غير المنتظمة والرشاوي 0.12
 0.008 2- 2.8 109 2.9 107 استقالل القضاء 0.17
 0.008 8 2.8 83 2.7 91 المحسوبية في اتخاذ القرارات من الموظفين الحكوميين 0.16
 0.003 9 3.3 64 3.2 73 الهدر في اإلنفاق الحكومي 0.18
 0.003 1 2.5 129 2.3 130 التشريعات الحكوميةعبء  0.19
 0.003 15 3.1 103 2.9 118 كفاءة اإلطار القانوني في تسوية النزاعات 0.01
 0.003 4 2.8 117 2.7 121 كفاءة اإلطار القانوني في الطعن في القرارات الحكومية 0.00
 0.003 4 3.4 129 3.3 133 شفافية السياسات الحكومية 0.05
 0.004 3 6.6 3 6.7 6 كلفة اإلرهاب على األعمال 0.01
 0.004 0 6.6 1 6.6 1 كلفة الجريمة والعنف على األعمال 0.01
 0.004 1- 6.7 7 6.7 6 الجريمة المنظمة 0.02
 0.004 3- 3.6 97 3.7 94 جودة خدمات الشرطة 0.07
 0.013 2- 3.7 82 3.7 80 السلوك األخالقي للشركات 0.06
 0.003 1 3.5 132 3.4 133 المعايير المحاسبية والتدقيق قوة 0.08
 0.003 12- 3.9 129 4 117 فعالية مجالس إدارة الشركات 0.09
 0.003 13 4.7 43 4.5 56 حماية حقوق صغار حملة األسهم 0.51
 0.003 6 4.7 93 4.3 99 )األفضل(*01-1قوة حماية المستثمرين  0.50

وقيمة مؤشر المؤسسات ومعظم المؤشرات الفرعية التي يتكون منها، وأبرزها مؤشر حماية تقدمت سورية في ترتيب 
 22، ومؤشر حقوق الملكية والذي تقدم 34/231مرتبة وأصبح في المركز  24حقوق صغار حملة األسهم والذي تقدم 

لفة اإلرهاب على األعمال ، كما حافظت مؤشرات كلفة الجريمة والعنف على األعمال وك42/231مرتبة ليحتل المركز 
 على التوالي. 9/231و 4/231و 2/231والجريمة المنظمة على ميزاتها التنافسية، حيث احتلت المراكز 

 214/231إال أن سورية تملك عددًا من نقاط الضعف في مؤشرات األخالقيات والفساد، حيث حصلت على المركز
في مؤشر المدفوعات غير المنتظمة والرشاوى، والذي  222/231ز في مؤشر هدر األموال العامة بسبب الفساد، والمرك

                                                           
1

 .)األفضل( 9-2يشير الرمز * إلى أن البيانات رقمية، في حين تتراوح قيمة بيانات مسح رأي قطاع األعمال بين  
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يشير إلى مدى انتشار المدفوعات اإلضافية غير الموثقة فيما يتعلق بتصاريح االستيراد والتصدير، والخدمات العامة مثل 
 مفضلة. الهاتف والكهرباء، ودفع الضرائب السنوية، وترسية العقود والتراخيص، والحصول على أحكام قضائية

في مؤشر استقالل القضاء عن تأثير مسؤولي الحكومة أو المواطنين أو  211/231كما احتلت سورية المركز 
في مؤشر عبء التشريعات الحكومية والذي يشير إلى عبء التزام قطاع األعمال  211/231الشركات، والمركز 

مؤشر شفافية السياسات الحكومية والذي يشير إلى  في 211/231بالمتطلبات اإلدارية التي تفرضها الحكومة. والمركز 
سهولة حصول قطاع األعمال على المعلومات المتعلقة بالتغييرات في السياسات االقتصادية واألنظمة التي تؤثر على 

 نشاطاتهم.

 ، وتركزت نقاط الضعف211/231مرتبة ليحتل المركز  21وبالمقابل تراجع مؤشر فعالية مجالس إدارة الشركات 
في مؤشرات قوة المعايير المحاسبية والتدقيق وشفافية السياسات الحكومية وعبء التشريعات الحكومية والتي تحتل مراتب 

على التوالي على الرغم من تقدم قيمة وترتيب  211/231و 211/231و 241/231متأخرة على سلم التنافسية في المراكز 
 هذه المؤشرات.

في مؤشر قوة حماية المستثمرين، والذي يقيس نطاق اإلفصاح عن معامالت  14/231كما احتلت سورية المركز 
األطراف ذوي العالقة ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس اإلدارة وسهولة قيام المستثمرين بمحاسبتهم، وبلغت قيمة المؤشر 

في  1.4لمركز األول، وفي نيوزيلندا للتتبوأ ا 1.9)األفضل(، في حين بلغت قيمة هذا المؤشر  2-1بمقياس بين  3.9
في قطر لتحتل المركز  4.1، و26/231في المملكة العربية السعودية لتحتل المركز  9.1سنغافورة في المركز الثاني، و

99/231. 

 :التحتية يةالبن .1

د، تعد البنية التحتية المتطورة أحد محددات التنافسية األساسية، وتؤثر على فعالية العمليات اإلنتاجية في االقتصا
كما تعتبر عامل مهم في اختيار الموقع الجغرافي ونوع العمليات اإلنتاجية للنشاط االقتصادي. ذلك أن البنية التحتية 
المتطورة تقلل المسافات بين الشركات، وتربط بين أسواق الدول المختلفة. باإلضافة إلى أن جودة شبكات البنية التحتية 

قلل من تفاوت توزيع الدخل، وتخفض من معدالت الفقر. فالبنية التحتية المتطورة وكفاءتها تؤثر على نمو االقتصاد، وت
 .للنقل واالتصاالت عامل ضروري لتمكين االقتصادات األقل نموًا من االتصال بمختلف األنشطة االقتصادية بفعالية

ن تطور الطرقات وخطوط السكك الحديدية، وتسهيالت الموانئ البحرية والخطوط المالح ية، تمكن المستثمرين من وا 
نقل بضائعهم إلى األسواق المختلفة بأمان وفي الوقت المحدد، وتسهل تنقل اليد العاملة إلى األعمال األكثر مالءمة لهم. 
كما أن شبكة النقل الجوي المتطورة تساعد على توفير رحالت متعددة إلى األسواق الدولية، والتي تنطوي على فرص نمو 

 الوطني ونفاذ السلع والبضائع المحلية إلى األسواق العالمية. هائلة لالقتصاد
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باإلضافة إلى ذلك، فإن متانة واتساع شبكات االتصال السلكية والالسلكية تسمح بتدفق البيانات والمعلومات بسرعة 
ن جودة إمدادات الطاقة الكهربائية وعدم وجود إنقطاع أو تقلبات في التيار الكهربائي  يضمن عدم إعاقة العمل، وسهولة، وا 

-1122و 1122-1121( مؤشر البنية التحتية لسورية لعامي 6وهذا يزيد من كفاءة االقتصاد، ويبين الجدول التالي رقم )
1121. 

 (6الجدول رقم )

 1121-1122/ 1122-1121مؤشر البنية التحتية لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

 دولة 241
التغير 
في 

 ترتيبال

وزن 
 المؤشر

 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.220 8 3.32 17 1.22 211 البنية التحتية 1

 0.009 20 4.1 75 3.6 95 جودة البنية التحتية العامة 1.12

 0.009 17 3.9 68 3.5 85 جودة الطرقات 1.11

 0.009 10 2.9 56 2.6 66 جودة السكك الحديدية 1.14

 0.009 5 3.4 112 3.1 117 جودة الموانئ 1.13

 0.009 1 3.2 125 3.1 126 جودة النقل الجوي 1.14

 0.027 2 100.8 79 91.4 81 عدد المقاعد المتاحة للطيران أسبوعيًا/كم، مقدرة بالماليين* 1.16

 0.018 15 3.9 92 3.3 107 جودة مصادر الطاقة الكهربائية 1.19

 0.018 7 19.9 66 17.7 73 نسمة* 211الهاتفية الثابتة لكل الخطوط  1.12

 0.009 5- 57.3 121 44.3 116 نسمة* 211االشتراك بالهواتف النقالة لكل  1.11

أحرزت سورية تقدمًا ملحوظًا في قيمة وترتيب مؤشر البنية التحتية وفي المؤشرات الفرعية التي يتكون منها، وكان 
 11مؤشرات جودة البنية التحتية العامة وجودة الطرقات وجودة مصادر الطاقة الكهربائية والتي تقدمت التقدم األبرز في 

على التوالي. وحسب بيانات المكتب  11/231و 62/231و 94/231مرتبة على التوالي لتحتل المراكز  24و 29و
 كيلو واط ساعي. 10192المركزي لإلحصاء فإن حصة الفرد من إنتاج الكهرباء في سورية قد بلغت 

على الرغم من ازدياد نسبة  212/231مراتب ليحتل المركز  4في حين تراجع مؤشر االشتراك بالهواتف النقالة 
. وتبوأت دول سويسرا وسنغافورة وفرنسا المراتب األولى، كما 49.4إلى  33.4نسمة من  211اشتراك الهواتف النقالة لكل 

 ب متقدمة فيها.حصلت دول الخليج العربي على مرات

  

                                                           
1
 .)األفضل( 9-2يشير الرمز * إلى أن البيانات رقمية، في حين تتراوح قيمة بيانات مسح رأي قطاع األعمال بين   
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مليون أسبوعيًا/كم، والذي يقيس سعة نقل المسافرين على  211.2وبلغ عدد المقاعد المتاحة للطيران في سورية 
 40123مليون أسبوعيًا/كم في الواليات المتحدة األمريكية لتتبوأ المركز األول، و 410126الخطوط الجوية. في حين بلغ 
مليون أسبوعيًا/كم في قطر  923.6. كما بلغ 21/231العربية المتحدة لتحتل المركز مليون أسبوعيًا/كم في اإلمارات 

 .91/231مليون أسبوعيًا/كم في لبنان لتحتل المركز  246.2، و11/231لتحتل المركز 

في مؤشر جودة مصادر الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بوجود انقطاع في  11/231وحصلت سورية على المركز 
نسمة لتحتل المركز  211لكل  21.1بذب قوة الجهد الكهربائي. كما بلغت الخطوط الهاتفية الثابتة في سورية التيار وتذ

. في حين بلغت هذه النسبة 212/231نسمة لتحتل المركز  211لكل  49.4، وبلغ االشتراك بالهواتف النقالة 66/231
ية لتحتل المركز الثاني، ويالحظ أن هذه النسبة تجاوزت في السعود 229.1في هونغ كونغ لتتبوأ المركز األول، و 211.1

( جودة البنية التحتية لعدد من القطاعات في سورية بالمقارنة مع عدد من 2بلدًا. ويبين الشكل التالي رقم ) 94% في 211
 .1121الدول عام 

 (2الشكل رقم )

 1121جودة البنية التحتية في سورية بالمقارنة مع عدد من الدول 

 

% من إجمالي الطرق البرية، 64، ونسبة الطرق اإلسفلتية 1119% في سورية عام 22وبلغت كثافة الطرقات 
1121كم عام  10266في حين بلغت أطوال السكك الحديدية 

1. 

 بيئة االقتصاد الكلي: .3

ة البلد. إن توازن االقتصاد الكلي يعتبر من العوامل الهامة في ممارسة أنشطة األعمال، ويؤثر على تنافسي
وتتضمن بيئة االقتصاد الكلي المؤشرات الرئيسية التالية، وهي معدل االدخار القومي، ومدى الفائدة المصرفية، والدين 
                                                           

1
 المكتب المركزي لإلحصاء.، 1121، "المجموعة اإلحصائية السنوية"  
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 جودة مصادر الطاقة الكهربائية جودة النقل الجوي جودة الموانئ جودة السكك الحديدية جودة الطرقات

 قيمة المؤشر

 (األفضل)7-1

 دولة 142تشير األرقام في الشكل إلى الترتيب بين   

 

 ة أن تعكس قيمة المؤشر المرتفعة الترتيب المتقدم، ألن ذلك يعتمد على قيمة المؤشر لباقي الدول المدرجة في التقريررليس من الضرو

 تركيا السعودية األردن لبنان سورية
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( مؤشر بيئة االقتصاد الكلي لسورية لعامي 7، ويبين الجدول التالي رقم )العام، والتصنيف االئتماني، والموازنة العامة
 .1121-1122و 1121-1122

 (7الجدول رقم )

 1121-1122/  1122-1121مؤشر بيئة االقتصاد الكلي لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

 دولة 241
التغير 
في 

 ترتيبال
 وزن المؤشر

 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.210 10- 4.70 02 4.71 12 بيئة االقتصاد الكلي 3

 0.018 10 4.8- 88 5.7– 98 الموازنة العامة، نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي* 4.12

 0.018 32- 19.9 73 25.9 41 معدل االدخار القومي، نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي* 4.11

 0.018 16- 4.4 80 2.5 64 معدل التضخم، نسبة التغير السنوي* 4.14

 0.018 1 3.7 42 3.6 43 مدى الفائدة المصرفية،%* 4.13

 0.018 16 27.5 38 31.9 54 الدين العام، نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي* 4.14

 0.018 1 31.8 105 29.5 106 )األفضل(* 211-1التصنيف االئتماني للبلد،  4.16

تراجع سورية في مؤشر بيئة االقتصاد الكلي على الرغم من تقدم  1121-1122أظهر تقرير التنافسية العالمية 
عام  3.2إلى  1111عام  4.9قيمة المؤشر، حيث تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من 

 .22/231مراتب ويحتل المركز  21ليرتقي بمؤشر الموازنة العامة  1121

وذلك بعد تراجع معدل االدخار القومي  94/231مرتبة ليحتل المركز  41االدخار القومي وتراجع مؤشر معدل 
إال أنه حسب بيانات المكتب المركزي لإلحصاء فإنه بلغ  ،21.1إلى  14.1بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 

في عام  1.4معدل التضخم من بعد ارتفاع  21/231مرتبة ليحتل المركز  26كما تراجع مؤشر معدل التضخم  .11.2
كما بلغ متوسط سعر الفائدة بين اإلقراض . وذلك حسب بيانات صندوق النقد الدولي 1121في عام  3.3إلى  1111

 في مؤشر مدى الفائدة المصرفية. 31/231، وبالتالي احتلت المركز 4.9واإليداع في المدى القصير 

 42/231مرتبة ليحتل المركز  26مؤشر الدين العام والذي تقدم  باإلضافة إلى أن سورية تملك ميزة تنافسية في
، وبهذا تعتبر 1121عام  19.4إلى  1111عام  42.1نظرًا لتراجع الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 

% في 4.1دين العام سورية أحد أقل دول العالم مديونية، وحصلت دول الخليج العربي على مراتب متقدمة فيه، حيث بلغ ال
% في المملكة العربية السعودية لتحتل 21.2، و1/231% في الكويت لتحتل المركز 21.4، و3/231عمان لتحتل المركز 

% في 111.4. وبالمقابل وصل الدين العام إلى مستويات مرتفعة في بعض الدول المتقدمة، حيث بلغ 21/231المركز 
% في إيطاليا لتحتل المركز 221% في اليونان لتحتل المرتبة قبل األخيرة، و231و ،231/231اليابان لتحتل قاع الترتيب 

 .241/231% في الواليات المتحدة األمريكية لتحتل المركز 12.6، كما بلغ 242/231
                                                           

1
 .)األفضل( 9-2عمال بين يشير الرمز * إلى أن البيانات رقمية، في حين تتراوح قيمة بيانات مسح رأي قطاع األ 
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، والذي يقيس احتمال 214/231وحصلت سورية على مرتبة متأخرة في مؤشر التصنيف االئتماني لتحتل المركز 
)األفضل( وذلك حسب وكالة  211-1بمقياس بين  42.2داد الديون السيادية، وبلغت قيمة المؤشر التخلف عن س

Institutional Investor. 

 الصحة والتعليم األساسي: .4

نتاجيته. فالرعاية الصحية غير المالئمة  تلعب الصحة الجيدة لليد العاملة دورًا هامًا في تعزيز تنافسية االقتصاد وا 
األمراض تؤثر سلبيًا على أداء األفراد، وتفرض تكاليف إضافية على الشركات، كما في حاالت الوفاة والعجز وانتشار 

والتكاليف الطبية وزيادة حاالت الغياب وتكاليف البحث عن موظفين جدد وتدريبهم، مما ينعكس في انخفاض اإلنتاجية 
 والقدرة التنافسية للبلد.

العوامل الهامة في تعزيز تنافسية االقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.  كما يعتبر التعليم األساسي من
حيث أن التعليم األساسي الجيد يرفع من كفاءة األفراد، في حين أن انخفاض جودة التعليم تؤدي إلى صعوبة تكيف اليد 

، ركات على تطوير سلسلة اإلنتاج لديهاالعاملة في المراحل اإلنتاجية المعقدة، وهذا يعيق نمو قطاع األعمال وقدرة الش
 .1121-1122و 1122-1121( مؤشر الصحة والتعليم األساسي لسورية لعامي 8ويبين الجدول التالي رقم )

 (8الجدول رقم )

 1121-1122/ 1122-1121مؤشر الصحة والتعليم األساسي لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

التغير في  دولة 241
 ترتيبال

 وزن المؤشر
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.210 5 1.77 01 1.74 07 الصحة والتعليم األساسي 4

 n/appl 1 n/appl 0 0.007 1 أثر المالريا على األعمال 3.12

 0.007 0 0 1 0 1 ألف نسمة* 211معدل انتشار المالريا لكل  3.11

 0.007 1- 5.8 50 6 49 األعمالأثر السل على  3.14

 0.007 5 21 43 22.3 48 ألف نسمة* 211معدل انتشار السل لكل  3.13

 0.007 10- 5.7 43 6 33 أثر اإليدز على األعمال 3.14

 0.007 44- 0.2> 45 0.1> 1 معدل انتشار اإليدز، نسبة من األشخاص البالغين* 3.16

 0.007 0 14.2 65 14.3 65 مولود*معدل وفيات األطفال، لكل ألف  3.19

 0.007 1- 74.4 58 74.2 57 متوسط العمر المتوقع، بالسنوات* 3.12

 0.027 4 3.5 82 3.3 86 جودة التعليم األساسي 3.11

 0.027 8 94.5 55 94.5 63 صافي معدل االلتحاق في التعليم األساسي،%* 3.21

سورية العدد األكبر من الميزات التنافسية في مؤشرات الصحة، حيث احتلت المرتبة األولى عالميًا في تملك 
نظرًا لغياب الحاالت المسجلة لمرض المالريا. كما تملك سورية مؤشري أثر المالريا على األعمال ومعدل انتشار المالريا، 

                                                           
1

 .)األفضل( 9-2يشير الرمز * إلى أن البيانات رقمية، في حين تتراوح قيمة بيانات مسح رأي قطاع األعمال بين  
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انتشار السل وأثر اإليدز على األعمال باإلضافة إلى معدل ميزات تنافسية في مؤشرات أثر السل على األعمال ومعدل 
بعد استخدام بيانات عام  34/231انتشار اإليدز والذي حافظ على ميزته التنافسية على الرغم من تراجعه إلى المركز 

 .1122-1121عوضًا عن البيانات األحدث التي تم استخدمها في تقرير التنافسية  1119

، إال أنه حسب بيانات وزارة 34/231ألف نسمة لتحتل المركز  211حالة لكل  12سل وبلغ معدل انتشار ال
سنة أقل من  31و 24، وبلغ معدل انتشار اإليدز عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 11الصحة فإنه بلغ هذا المعدل 

. باإلضافة إلى أن معدل 1.2 ، وحسب وزارة الصحة فإن معدل انتشار اإليدز قد بلغ34/231% لتحتل المركز 1.1
في لوكسمبورغ  لتحتل المركز األول،  2.4لكل ألف مولود، وبلغ هذا المعدل  23.1شهرًا بلغ  21 – 1وفيات األطفال بين 

 1.9، في حين بلغ 32/231في اإلمارات العربية المتحدة لتحتل المركز  6.2، و3/231في سنغافورة لتحتل المركز  1.4و
. وحسب بيانات وزارة الصحة فإن معدل 91/231في تركيا لتحتل المركز  22.4، و41/231لمركز في قطر لتحتل ا

 .29.1وفيات األطفال في سورية قد بلغ 

. وتجدر اإلشارة إلى أن 42/231سنة واحتلت المركز  93.3وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في سورية 
، 4/231سنة في سويسرا لتحتل المركز  21سنة لتحتل المركز األول، و 21.1متوسط العمر المتوقع في اليابان قد بلغ 

وحسب بيانات  .24/231في تركيا لتحتل المركز  91.2، و44/231سنة لتحتل المركز  92.2وأما في الكويت فقد بلغ 
 .94.2وزارة الصحة فإن متوسط العمر المتوقع في سورية قد بلغ 

مراتب ليحتال المركزين  2و 3ي وصافي معدل االلتحاق في التعليم األساسي وتقدم مؤشري جودة التعليم األساس
% لتحتل 13.4على التوالي. كما أن صافي معدل االلتحاق في التعليم األساسي في سورية قد بلغ  44/231و 21/231

 .%19. وحسب بيانات وزارة التربية فإنه بلغ 1111وذلك حسب بيانات اليونسكو عام  44/231المركز 

في مؤشر جودة التعليم األساسي، والذي تبوأت فيه فنلندا المرتبة األولى تليها  21/231واحتلت سورية المركز 
، واإلمارات العربية المتحدة 24/231، ولبنان 21/231بلجيكا ثم سنغافورة وسويسرا. في حين احتلت قطر المركز 

والمالريا على األعمال في سورية بالمقارنة مع عدد من الدول ( أثر اإليدز والسل 3ويبين الشكل التالي رقم ) .13/231
 .1121عام 
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 (3الشكل رقم )

 1121في سورية بالمقارنة مع عدد من الدول أثر اإليدز والسل والمالريا على األعمال 

 20111لكل  2.4، وعدد أسرة المشافي 1112نسمة عام  20111لكل  2.4كما بلغت كثافة األطباء في سورية 
1111نسمة عام 

1
. 

II. :مقطع معززات الكفاءة 

يتضمن مقطع معززات الكفاءة المؤشرات الرئيسية التالية وهي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة 
 أسواق العمل، وتطور السوق المالية، والجاهزية التقانية، وحجم األسواق.

 التعليم العالي والتدريب: .1

لالقتصادات الراغبة في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة  الهامةتعتبر جودة التعليم العالي والتدريب من العوامل 
العالية، والتي تحتاج إلى عمليات إنتاجية معقدة في ظل االنفتاح االقتصادي، والذي بدوره يتطلب كوادر بشرية مؤهلة 

. كما أن المؤسسات األكاديمية يجب أن ت المستمرة في االقتصاد العالميومدربة جيدًا، وقادرة على التكيف مع التحوال
نتاجها للمعرفة  تتكيف باستمرار مع مع الظروف المتغيرة، وذلك لضمان تزويد الشباب بالمهارات المناسبة لوظائف الغد، وا 

معرفة واالبتكار اللذان يحركان الالزمة للتصدي لتحديات الحاضر والمستقبل على حد سواء. باإلضافة إلى أنها حاضنة لل
 النمو االقتصادي، وهذا يشكل أهمية كبيرة السيما للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومع تزايد البطالة في العالم نظرًا لألزمات االقتصادية والمالية، يواجه الشباب في جميع أنحاء العالم فرصًا محدودة، 
%، وهي 42شمال أفريقيا، والتي يصل فيها معدل بطالة الشباب إلى مايزيد عن وينطبق هذا على منطقة الشرق األوسط و 

                                                           
1
 World Bank Data 2011. 
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 ة أن تعكس قيمة المؤشر المرتفعة الترتيب المتقدم، ألن ذلك يعتمد على قيمة المؤشر لباقي الدول المدرجة في التقريررليس من الضرو
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نسبة مرتفعة على مستوى العالم. وفي حين أن النمو االقتصادي هو المصدر الرئيسي لتوليد فرص العمل، فإن التعليم 
( مؤشر التعليم 9لتالي رقم ). ويبين الجدول ا1الجيد الذي يالئم متطلبات سوق العمل يعتبر ضروريًا لدفع عجلة النمو

 .1121-1122و 1122-1121العالي والتدريب لسورية لعامي 

 (9الجدول رقم )

 1121-1122/  1122-1121مؤشر التعليم العالي والتدريب لسورية 

2المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

 دولة 241
التغير في 

 وزن المؤشر ترتيبال
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.121 1 3.41 210 3.32 217 التعليم العالي والتدريب 1

 0.013 1- 74.7 98 74 97 إجمالي معدل االلتحاق في التعليم الثانوي، %* 4.12

 0.013 1 27.4 78 27.4 79 إجمالي معدل االلتحاق في التعليم العالي %* 4.11

 0.007 13 3.2 96 3.1 109 جودة النظام التعليمي 4.14

 0.007 8 4.1 62 3.9 70 جودة تعليم الرياضيات والعلوم 4.13

 0.007 7 3.6 108 3.4 115 جودة مدارس وكليات اإلدارة 4.14

 0.007 11 2.7 120 2.1 131 الولوج إلى اإلنترنت في المدارس 4.16

 0.013 4 3.4 110 3.3 114 توفر خدمات البحث والتدريب 4.19

 0.013 1- 2.6 140 2.5 139 الموظفينمدى تدريب  4.12

بلغ إجمالي معدل االلتحاق في التعليم العالي تقدمت سورية في مؤشر التعليم العالي والتدريب مرتبة واحدة، حيث 
% في سنغافورة 64.6% في كوريا الجنوبية لتحتل المركز األول، و12.2في حين بلغ ، 92/231% لتحتل المركز 19.3

 .49/231% لتحتل المركز 31.9. وأما في األردن فبلغ 19/231لتحتل المركز 

مرتبة ليحتل  24واحتلت سورية مراتب متفاوتة في مؤشرات جودة التعليم، حيث تقدم مؤشر جودة النظام التعليمي 
ي في في مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم. واحتلت سويسرا قمة الترتيب العالم 61/231والمركز ، 16/231المركز 

، والسعودية 21/231ها سنغافورة في المركز الثاني ثم فنلندا وقطر، واحتلت لبنان المركز يمؤشر جودة النظام التعليمي، تل
 .14/231المركز 

إال أنه بقي نقطة ضعف،  211/231مرتبة ليحتل المركز  22وتقدم مؤشر الولوج إلى اإلنترنت في المدارس 
مراتب ليحتال المركزين  9و 2تعليم الرياضيات والعلوم وجودة مدارس وكليات اإلدارة باإلضافة إلى تقدم مؤشري جودة 

 على التوالي. 212/231و 61/231

                                                           
1
 World Bank, 2012. 

2
 .)األفضل( 9-2بين يشير الرمز * إلى أن البيانات رقمية، في حين تتراوح قيمة بيانات مسح رأي قطاع األعمال  
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في مؤشر توفر خدمات  221/231كما احتلت سورية مراتب متأخرة في مؤشرات التدريب، حيث احتلت المركز 
في مؤشر مدى تدريب الموظفين نظرًا لضعف  231/231التدريب المتخصصة ذات الجودة العالية، كما احتلت المركز 

االستثمار في تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم والمحافظة عليهم. في حين تبوأت سويسرا المركز األول في هذا المؤشر، 
ى واحتلت الدول االسكندنافية مراتب متقدمة فيه. وبالمقابل احتلت الدول العربية مراتب متفاوتة، حيث حصلت قطر عل

( عددًا من مؤشرات 4. ويبين الشكل التالي رقم )12/231، ولبنان 14/231، واإلمارات العربية المتحدة 13/231المركز 
 .1121التعليم والتدريب لسورية بالمقارنة مع عدد من الدول عام 

 (4الشكل رقم )

 1121في سورية بالمقارنة مع عدد من الدول عدد من مؤشرات التعليم والتدريب 

 كفاءة أسواق السلع: .0

يمكن للبلدان ذات الكفاءة العالية في أسواق السلع، إيجاد المزيج المناسب من السلع والخدمات بناًء على ظروف 
العرض والطلب. باإلضافة إلى ضمان تجارة هذه السلع والخدمات بكفاءة في االقتصاد. ذلك أن المنافسة ضرورية لتحقيق 

جية سواء أكانت بين المنتجات المحلية أم األجنبية، من خالل إنتاج السلع والخدمات بناء على كفاءة األسواق وزيادة اإلنتا
ظروف الطلب، وتخفيض العوائق أمام التجارة، وتبسيط اإلجراءات الحكومية الناظمة لممارسة األعمال بدءًا من تأسيس 

زالة الحواجز غير الجمركية أمام ال  سلع المستوردة.النشاط التجاري وحتى تصفيته، وا 

وتعتمد كفاءة أسواق السلع على قرارات الشراء للمستهلكين من حيث السعر األقل أو الجودة األفضل أو إجراء 
تحليل معمق لخصائص السلعة، ومدى استجابة الشركات لمتطلبات العمالء. كما أن تعدد الثقافات والعادات والتقاليد يؤدي 

الكم والنوع، مما يؤدي إلى المزيد من اإلبداع واالبتكار للشركات وتحقيق كفاءة أسواق إلى تنوع متطلبات العمالء من حيث 
 .1121-1122و 1122-1121( مؤشر كفاءة أسواق السلع لسورية لعامي 10السلع، ويبين الجدول التالي رقم )
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 تركيا السعودية األردن لبنان سورية



 
 

19 

 (10الجدول رقم )

 1121-1122/  1122-1121مؤشر كفاءة أسواق السلع لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

 دولة 241
التغير في 

 وزن المؤشر ترتيبال
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.124 13 3.11 211 3.01 221 كفاءة أسواق السلع 0

 0.006 26 5.2 44 4.9 70 شدة المنافسة المحلية 6.12

 0.006 1 3.1 118 3.1 119 مدى التحكم بالسوق 6.11

 0.006 20 3.7 90 3.4 110 كفاءة سياسة مكافحة االحتكار 6.14

 0.007 13 3.6 54 3.6 67 أثر المعدالت الضريبية 6.13

 0.006 8- 42.9 84 42.9 76 المعدل اإلجمالي للضرائب، نسبة مئوية من األرباح* 6.14

 0.006 8- 7 65 7 57 عدد إجراءات تأسيس مشروع* 6.16

 0.006 12 13 51 17 63 الالزمة لبدء مشروع*عدد األيام  6.19

 0.006 23 4.2 36 4 59 تكاليف السياسة الزراعية 6.12

 0.002 9- 3.8 127 3.9 118 انتشار القيود على التجارة 6.11

 0.002 13- 12.4 122 11.5 109 %* معدالت التعرفة الجمركية 6.21

 0.002 0 2.8 137 2.9 137 انتشار الملكية األجنبية 6.22

 0.002 2 3.9 112 3.9 114 أثر القواعد التجارية على االستثمار األجنبي المباشر 6.21

 0.002 1 2.9 133 2.8 134 عبء اإلجراءات الجمركية 6.24

 0.002 13- 33.5 103 31.8 90 المستوردات، نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي* 6.23

 0.013 8 4.3 96 4.2 104 درجة تلبية متطلبات العمالء 6.24

 0.013 9 2.8 118 2.5 127 درجة وعي المشترين 6.26

تقدم سورية بشكل ملحوظ في مؤشر كفاءة أسواق السلع، وكان التقدم  1121-1122أظهر تقرير التنافسية العالمية 
 33/231ليحتال المركزين مرتبة  14و 16األبرز في مؤشري شدة المنافسة المحلية وتكاليف السياسة الزراعية وتقدما 

مرتبة ليحتل  11على التوالي وبالتالي يعدان ميزة تنافسية، كما تقدم مؤشر كفاءة سياسة مكافحة االحتكار  46/231و
يوم وبالتالي ارتقى هذا المؤشر إلى  24يوم إلى  29. وانخفض عدد األيام الالزمة لبدء مشروع من 11/231المركز 
 .42/231المركز 

في مؤشر أثر المعدالت الضريبية على الحافز على العمل واالستثمار. وتبوأت  43/231رية المركز واحتلت سو 
دول الخليج العربي قمة الترتيب العالمي، حيث احتلت البحرين المركز األول تليها الكويت واإلمارات العربية المتحدة نظرًا 

با الغربية مراتب متأخرة، حيث حصلت فرنسا على المركز النخفاض معدالت الضرائب فيها. وبالمقابل احتلت دول أورو 
يطاليا على المركز 243/231، والبرتغال على المركز 216/231 ، نظرًا الرتفاع معدالت الضرائب في هذه 241/231، وا 
 الدول.
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وبالتالي  21.3إلى  22.4وبالمقابل تراجعت المنافسة األجنبية بعد ارتفاع معدل التعرفة الجمركية في سورية من 
مراتب ليحتل المركز  1، وتراجع مؤشر انتشار القيود على التجارة 211/231احتل المؤشر مرتبة متأخرة في المركز 

مرتبة  24من السلع والخدمات ، كما تراجع مؤشر المستوردات ودةنظرًا للعوائق الجمركية وغير الجمركية الموج 219/231
، في 44.4إلى  42.2على الرغم من ازدياد المستوردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من  214/231ليحتل المركز 
ي % ف61.2% في لبنان، و22.3% في هونغ كونغ وسنغافورة على التوالي، كما بلغت 221.9% و121.1حين بلغت 

 % في قطر.29.1% في تركيا، و19.4اإلمارات العربية المتحدة ، بينما بلغت 

إجمالي قيمة المستوردات من السلع والخدمات كنسبة مئوية إال أنه حسب بيانات المكتب المركزي لإلحصاء فإن 
عالية من إجمالي %، في حين بلغت نسبة مستوردات التقانة ال41.4قد بلغت في سورية  من الناتج المحلي اإلجمالي

، كما أن نسبة صادرات السلع عالية التقانة من إجمالي 1111% عام 4.1مستوردات الخدمات التجارية قد بلغت 
 %.2.63الصادرات السلعية بلغت 

في سورية، والذي يشمل جميع الضرائب التي يدفعها صاحب العمل  31.1كما بلغ المعدل اإلجمالي للضرائب 
، لتحتل المركز 1نها ضريبة األرباح وضريبة الرواتب واألجور واالشتراكات في التأمينات االجتماعيةكنسبة من األرباح وم

% في قطر 22.4. وتمتاز دول الخليج العربي بمعدالت ضريبية منخفضة، حيث بلغ المعدل اإلجمالي للضرائب 23/231
% في السعودية 23.4، كما بلغ 4/231مركز % في اإلمارات العربية المتحدة لتحتل ال23.2، و3/231لتحتل المركز 
% في فرنسا لتحتل المركز 64.2، وبالمقابل بلغ 9/231% في البحرين لتحتل المركز 24، و6/231لتحتل المركز 

 .241/231% في إيطاليا لتحتل المركز 62.6، و24/231% في البرتغال لتحتل المركز 34.4، و212/231

%، 21.3مؤشر معدالت التعرفة الجمركية المطبقة والتي بلغت بالمتوسط في  211/243واحتلت سورية المركز 
% لدى دول مجلس التعاون الخليجي. 3.6% و3.3% في هونغ كونغ وسنغافورة، كما تراوحت بين 1في حين بلغت 

مركية في ، ومؤشر عبء اإلجراءات الج249/231واليزال مؤشر انتشار الملكية األجنبية يحتل مرتبة متأخرة في المركز 
 ، نظرًا لضعف كفاءة اإلجراءات الجمركية.244/231المركز 

 :كفاءة أسواق العمل .7

تعد كفاءة أسواق العمل ومرونتها من أهم العوامل التي تؤدي إلى توزع اليد العاملة في أكثر مجاالت العمل مالءمة 
 لتقديم األفضل في عملهم. حافزًا لليد العاملةلهم، وبالتالي الوصول إلى مستويات إنتاجية عالية في االقتصاد، كما تخلق 

ومن أجل تحقيق كفاءة أسواق العمل، ال بد من أن تنتقل اليد العاملة من عمل آلخر بمرونة وسرعة وبأقل 
التكاليف، وأن توضع معايير واضحة للعالقة بين الحوافز والجهد المبذول في العمل، كما ال بد من توظيف اليد العاملة 

 بالمكان المناسب مع عدم إغفال المساواة بين الجنسين.الماهرة 

                                                           
بإعادة حساب المعدل اإلجمالي للضرائب كنسبة من األرباح في سورية لتصبح  5105تقرير ممارسة أنشطة األعمال  في قام البنك الدولي 1

 .5105عام  في تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي ينعكس المعدل سوف، وهذا 19.6
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جراءات  إضافة إلى ذلك، ال بد من أن تتسم عالقة أصحاب العمل مع الموظفين بالمرونة في تحديد األجور وا 
-1122و 1122-1121( مؤشر كفاءة أسواق العمل لسورية لعامي 11التسريح والتوظيف، ويبين الجدول التالي رقم )

1121. 

 (11ول رقم )الجد

 1121-1122/ 1122-1121مؤشر كفاءة أسواق العمل لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

التغير في  دولة 241
 ترتيبال

 وزن المؤشر
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.171 2- 3.41 234 3.43 231 اءة أسواق العملكف 7

 0.007 23 4.3 71 4.1 94 عالقات التعاون بين العامل وصاحب العمل 9.12

 0.007 4 5.3 48 5.3 52 المرونة في تحديد األجور 9.11

 0.007 2- 20 50 20 48 )األسوأ(* 211-1مؤشر صرامة قوانين العمل،  9.14

 0.007 7 3.6 92 3.4 99 والتوظيفإجراءات التسريح  9.13

 0.007 4- 80 106 80 102 تكلفة تسريح العمالة الزائدة، أسبوع* 9.14

 0.011 11 3.6 89 3.5 100 نتاجيةاألجور واإل 9.16

 0.008 3 3.3 130 3.2 133 االعتماد على اإلدارة الكفوءة 9.19

 0.011 8 2.6 110 2.4 118 هجرة األدمغة 9.12

 0.011 5- 0.27 141 0.28 136 مشاركة المرأة في العمل، إلى الرجل* نسبة 9.11

تراجعت سورية في مؤشر كفاءة أسواق العمل مرتبتين على الرغم من التقدم الملحوظ في ترتيب معظم المؤشرات 
، وتقدم مؤشر 92/231مرتبة ليحتل المركز  14الفرعية، حيث تقدم مؤشر عالقات التعاون بين العامل وصاحب العمل 

المركز  مراتب في 4 االعتماد على اإلدارة الكفوءةشر ، وتقدم مؤ 21/231مرتبة ليحتل المركز  22األجور واإلنتاجية 
 2كما تقدم مؤشر هجرة األدمغة  ، ذلك أنه ال يتم اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المناصب اإلدارية العليا.241/231

 .221/231مراتب ليحتل المركز 

لتوظيف وصرامة ساعات العمل وتملك سورية ميزة تنافسية في مؤشر صرامة قوانين العمل والذي يقيس صعوبة ا
أسبوعًا، والذي يقيس كلفة  21، كما بلغت تكلفة تسريح اليد العاملة أجر 41/231وصعوبة التسريح، حيث احتلت المركز 

، في 216/231متطلبات اإلشعارات المسبقة للتسريح ومكافأة تعويض نهاية الخدمة وكلفة تسريح العامل، واحتلت المركز 
 3كلفة لتسريح اليد العاملة في الدنمارك ونيوزيلندا والواليات المتحدة األمريكية، وبلغت التكلفة أجر حين ال توجد أي ت

 أسابيع في البحرين واألردن وعمان.

 4ليتراجع هذا المؤشر  1.19إلى  1.12وبالمقابل تراجع مؤشر نسبة مشاركة المرأة في العمل إلى الرجل من 
% من فجوة الجندر في هذا المؤشر لتحتل المركز 16. في حين أغلقت فنلندا 232/231مراتب ويحتل مركزًا متأخرًا 
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% من الفجوة لتحتل المركز 94أغلقت اليابان ، و 41/231% من الفجوة لتحتل المركز 22، وأغلقت سويسرا 9/231
% من الفجوة لتحتل المركز 44. واحتلت الدول العربية مراتب متأخرة في هذا المؤشر، حيث أغلقت قطر 23/231

% من الفجوة 44، وأغلقت لبنان 212/231% من الفجوة لتحتل المركز 36، وأغلقت اإلمارات العربية المتحدة 212/231
. وحسب بيانات المكتب المركزي لإلحصاء فإن نسبة النساء إلى الذكور بالمشاركة في قوة العمل 246/231لتحتل المركز 

 .1.22قد بلغت 

 تطور السوق المالية: .2

إن القطاع المالي الكفؤ يؤدي إلى تخصيص المدخرات في أكثر النشاطات االقتصادية إنتاجية ذات العوائد 
اتخاذ قرارات االستثمار. كما أن توفر عوامل الثقة في النظام المصرفي  األكبر، والتي تشجع المستثمرين على

والشفافية واإلفصاح تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على كفاءة القطاع المالي والمصرفي. باإلضافة إلى أن مدى تطور 
، كب احتياجات الشركاتالسوق المالية يؤثر على تنافسية االقتصاد، من خالل ما توفره من أدوات مالية حديثة توا

 .1121-1122و 1122-1121( مؤشر تطور السوق المالية لسورية لعامي 12ويبين الجدول التالي رقم )

 (12الجدول رقم )

 1121-1122/  1122-1121مؤشر تطور السوق المالية لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

 المؤشر وزن ترتيبالالتغير في  دولة 241
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.121 7 3.31 227 3.21 214 تطور السوق المالية 2

 0.008 9 3.6 121 3.3 130 توفر الخدمات المالية 2.12

 0.008 11 3.5 114 3.2 125 القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية 2.11

 0.008 25 3.4 78 2.8 103 التمويل عبر األسواق المالية المحلية 2.14

 0.008 1- 2.3 101 2.3 100 سهولة الحصول على القروض 2.13

 0.008 6 2.1 107 2.1 113 توفر رأس المال المغامر 2.14

 0.013 4 5.4 59 5.3 63 متانة النظام المصرفي 2.16

 0.013 26 4 76 3.7 102 تشريعات تداول األوراق المالية 2.19

 0.013 4- 1 138 1 134 )األفضل(* 21-1القانونية، قوة الحقوق  2.12

على الرغم من حداثة السوق المالية في سورية، إال أن مؤشر تطور السوق المالية يشهد تقدمًا مستمرًا منذ عام 
، وتقدم مؤشر التمويل عبر 96/231مرتبة واحتل المركز  16، حيث تقدم مؤشر تشريعات تداول األوراق المالية 1111

، كما تقدم مؤشري القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية 92/231مرتبة ليحتل المركز  14األسواق المالية المحلية 
على التوالي بعد توفر العديد من الخدمات  212/231و 223/231مراتب ليحتال المركزين  1و 22وتوفر الخدمات المالية 

 3نة النظام المصرفي المالية إال أنها ماتزال بحاجة إلى المزيد من التطوير وتقديمها بأسعار مناسبة. كما تقدم مؤشر متا
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، والذي يشير إلى أن النظام المصرفي يتمتع بميزانية سليمة وال يحتاج إلى خطة إنقاذ 41/231مراتب ليحتل المركز 
حكومية، وهذا يدل على الثقة بالسوق المالية. على عكس بعض الدول المتقدمة والتي احتلت مراتب متأخرة مثل الواليات 

، والمملكة المتحدة على المركز 216/231، واليونان على المركز 11/231حصلت على المركز  المتحدة األمريكية والتي
 .231/231، وأيرلندا على المركز 222/231

صف مدى فعالية والذي ي 242/231مراتب ليحتل مركزًا متأخرًا  3وبالمقابل تراجع مؤشر قوة الحقوق القانونية 
، وتراجع مؤشر سهولة الحصول قراض وحماية حقوق المقترضين والمقرضينقوانين الضمانات واإلفالس في تسهيل اإل
، وهذا يدل على قلة المنتجات المصرفية من حيث توفير نظام ميسر 212/231على القروض مرتبة واحدة ليحتل المركز 

لسورية، واحتلت للقروض في المصارف والسيما فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل معظم الشركات ا
الدول العربية النفطية مراتب متقدمة فيه، حيث تبوأت قطر المركز األول، تليها البحرين، واحتلت السعودية المركز 

 .11/231، والكويت 24/231، وعمان 21/231، واإلمارات العربية المتحدة 4/231

 :التقانيةمؤشرات الجاهزية  .1

الشركات وقدرتها على المنافسة والنمو في ظل العولمة واتساع األسواق، ازدادت أهمية التقانة في تعزيز تنافسية 
ذلك أنها تؤثر على اإلنتاجية وعلى قدرة االقتصاد على النمو سواء أكانت هذه التقانات مبتكرة ضمن البلد أم مستوردة من 

تأمين البنية التحتية لالتصاالت، الخارج. كما تؤثر تقانة المعلومات واالتصاالت على القطاعات االقتصادية األخرى في 
مثل عدد مشتركي الهواتف النقالة، واإلنترنت، وحزم اإلنترنت العريضة، ومدى قدرة الشركات على استخدام تلك التقانات 
في عمليات البيع والشراء، وفي التواصل مع الموردين والعمالء، وترتبط قدرة الشركات على االستفادة من أحدث التقانات 

( مؤشر الجاهزية التقانية لسورية 13، ويبين الجدول التالي رقم )جاهزيتها الستيعاب هذه التقانات واستخدامها بكفاءةبمدى 
 .1121-1122و 1122-1121لعامي 

 (13الجدول رقم )

 1121-1122/  1122-1121مؤشر الجاهزية التقانية لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

 دولة 241
التغير في 

 ترتيبال
أوزان 

 المؤشرات
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.171 6 3.11 211 1.11 222 جاهزية التقانيةال 1

 0.013 7 4.1 119 4 126 التقانات أحدث توفر 1.12

 0.013 6 4.8 70 4.7 76 االستيعاب التقاني للشركات 1.11

 0.013 15 4.1 106 3.8 121 االستثمار األجنبي المباشر ونقل التقانة 1.14

 0.010 4- 20.7 95 18 91 نسمة* 211مستخدمي اإلنترنت لكل  1.13

 0.010 2- 0.3 111 0.2 109 نسمة* 211مشتركي حزم اإلنترنت العريضة لكل  1.14

 0.010 0 0.3 110 - - عرض نطاق اإلنترنت، كيلوبت/الثانية لكل نسمة* 1.16
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إال أنها  مراتب وتقدمت قيمة جميع المؤشرات الفرعية التي يتكون منها، 6تقدم مؤشر الجاهزية التقانية في سورية 
مرتبة ليحتل المركز  24ال تزال تحتل مراتب متأخرة، حيث تقدم مؤشر االستثمار األجنبي المباشر ونقل التقانة 

، والذي يقيس مدى مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في جلب التقانات الحديثة. وتقدم مؤشر توفر التقانات 216/231
مراتب ليحتل المركز  6كما تقدم مؤشر االستيعاب التقاني للشركات  ،221/231مراتب ليحتل المركز  9الحديثة 

. وهذه المؤشرات تبين ضعف توفر التقانات الحديثة سواء أكانت من قبل الشركات المحلية أم من االستثمارات 91/231
 األجنبية المباشرة.

لتحتل المركز  1121عام  11.9إلى  1111عام  22نسمة من  211وبالمقابل تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 
 26، ، في حين احتلت الدول االسكندنافية مراتب متقدمة فيه، حيث ال يقل عدد مستخدمي اإلنترنت فيها عن 14/231
في الصين. وتفاوتت هذه النسبة في الدول العربية، حيث  43.4في الواليات المتحدة األمريكية، و 91نسمة، و 211لكل 
في لبنان  42، و69/231في األردن لتحتل المركز  42، و21/231لعربية المتحدة لتحتل المركز في اإلمارات ا 92بلغت 

 .91/231لتحتل المركز 

لتحتل  1121عام  1.4إلى  1111عام  1.1نسمة من  211كما تزايد عدد مشتركي حزم اإلنترنت العريضة لكل 
، 34/231في البحرين لتحتل المركز  21.1ول، وفي سويسرا لتحتل المركز األ 42.1، بينما بلغ 222/231المركز 

. وحسب بيانات 94/231في لبنان لتحتل المركز  3.9، و31/231في اإلمارات العربية المتحدة لتحتل المركز  21.4و
 .1.2نسمة في سورية قد بلغ  211السورية لالتصاالت فإن عدد مشتركي حزم اإلنترنت العريضة لكل 

. إال أن هذا التقدم ال يزال 221/231كيلوبت/الثانية لكل نسمة لتحتل المركز  1.1وبلغ عرض نطاق اإلنترنت 
، كما تراجع 14/231مراتب ليحتل المركز  3بطيئًا بالنسبة إلى الدول األخرى، فقد تراجع مؤشر مستخدمي اإلنترنت 

سورية لالتصاالت فإن عرض . وحسب بيانات ال222/231مؤشر مشتركي حزم اإلنترنت العريضة مرتبتين ليحتل المركز 
( عددًا من مؤشرات الجاهزية التقانية 5كيلوبت/الثانية. ويبين الشكل التالي رقم ) 1.44نطاق اإلنترنت في سورية قد بلغ 

 .1121في سورية بالمقارنة مع عدد من الدول عام 
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 (5الشكل رقم )

 1121من الدول في سورية بالمقارنة مع عدد عدد من مؤشرات الجاهزية التقانية 

 

 حجم األسواق: .21

يؤثر حجم األسواق على مستوى اإلنتاجية في االقتصاد. حيث أدت العولمة إلى انفتاح األسواق بشكل كبير، مما أتاح 
للشركات فرصة االستفادة من وفورات الحجم الكبير، وبالتالي تقليل التكاليف، وزيادة القيمة المضافة. وبينت التجارب 

. ويبين انفتاح األسواق مع زيادة معدالت النمو، كما يرتبط حجم الصادرات مع اتساع األسواق الخارجية العملية ارتباط
 .1121-1122و 1122-1121( مؤشر حجم األسواق لسورية لعامي 14الجدول التالي رقم )

 (14الجدول رقم )

 1121-1122/  1122-1121مؤشر حجم األسواق لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

 دولة 241
التغير في 

 ترتيبال
 أوزان المؤشرات

 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.121 1- 3.70 00 3.71 01 حجم األسواق 21

 0.060 1 3.6 62 3.6 63 )األفضل(* 9-2حجم األسواق المحلية،  21.12

 0.020 0 4.2 73 4.2 73 )األفضل(* 9-2حجم األسواق الخارجية،  21.11
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 مدى تدريب الموظفين توفر خدمات البحث والتدريب جودة مدارس وكليات اإلدارة جودة تعليم الرياضيات والعلوم جودة النظام التعليمي

 قيمة المؤشر

 (األفضل) 7-1

 دولة 142تشير األرقام في الشكل إلى الترتيب بين                           

 

 ة أن تعكس قيمة المؤشر المرتفعة الترتيب المتقدم، ألن ذلك يعتمد على قيمة المؤشر لباقي الدول المدرجة في التقريررليس من الضرو

 تركيا السعودية األردن لبنان سورية
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تراجع مؤشر حجم األسواق مرتبة واحدة على الرغم من التقدم الطفيف في قيمة المؤشر، حيث تقدم مؤشر حجم 
والذي يقيس مجموع الناتج المحلي اإلجمالي مضافًا إليه قيمة  61/231األسواق المحلية مرتبة واحدة ليحتل المركز 

الصادرات من السلع والخدمات. في حين حافظ مؤشر حجم األسواق الخارجية على المركز المستوردات منقوصًا منه قيمة 
والذي يقيس حجم الصادرات من السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. واحتلت الواليات المتحدة  94/231

 األمريكية والصين والهند قمة الترتيب في حجم األسواق المحلية والخارجية.

III. ع عوامل االبتكار:مقط 

 يتضمن مقطع عوامل االبتكار المؤشرين الرئيسيين التاليين وهما تطور األعمال واالبتكار.

 :األعمال تطورمؤشرات  .22

إن عدد الموردين المحليين ونوعيتهم، وترابط الشركات مع الموردين في منطقة جغرافية واحدة، وتشكيلها مجمعات 
إلى زيادة كفاءة الشركات، وتخفيض تكاليف اإلنتاج، وزيادة القيمة المضافة. باإلضافة  األعمال والعناقيد الصناعية، تؤدي

إلى أن جودة عمليات الشركات واستراتيجيتها، والكفاءات التسويقية لها، وتطور عملياتها اإلنتاجية، وقدرتها على إنتاج سلع 
، ويبين الجدول التالي رقم األعمال وجعله أكثر تنافسية فريدة ومتطورة، وتقدم سلسلة القيمة لديها، تؤدي إلى تطوير قطاع

 .1121-1122و 1122-1121( مؤشر تطور األعمال لسورية لعامي 15)

 (15الجدول رقم )

 1121-1122/  1122-1121مؤشر تطور األعمال لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

 المؤشروزن  ترتيبالالتغير في  دولة 241
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.141 9 3.17 14 3.41 213 تطور األعمال 22

 0.005 17 5.0 50 4.8 67 عدد الموردين المحليين 22.12

 0.005 0 3.7 124 3.7 124 نوعية الموردين المحليين 22.11

 0.005 5 3.1 97 2.9 102 درجة تطور العناقيد الصناعية 22.14

 0.005 10 2.9 104 2.7 114 طبيعة الميزة التنافسية 22.13

 0.005 6- 3.1 106 3.1 100 درجة اكتمال سلسلة القيمة 22.14

 0.005 17- 4.2 52 4.4 35 التحكم بالتوزيع العالمي 22.16

 0.005 6 3.5 79 3.3 85 نتاجيةدرجة تطور العمليات اإل 22.19

 0.005 6 3.2 117 3 123 الكفاءات التسويقية للشركات 22.12

 0.005 17 3.6 75 3.2 92 الرغبة بتفويض الصالحيات 22.11

أحرزت سورية تقدمًا ملحوظًا في مؤشر تطور األعمال، حيث تقدم مؤشري عدد الموردين المحليين والرغبة 
على التوالي، كما تقدم مؤشر طبيعة الميزة التنافسية  94/231و 41/231مرتبة ليحتال المركزين  29بتفويض الصالحيات 
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ن بقاء هذا المؤشر ضمن 213/231مراتب ليحتل المركز  21 نقاط الضعف يشير إلى االعتماد المفرط على الموارد ، وا 
 الطبيعية ذات الكلفة المتدنية وضعف االعتماد على المنتجات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية.

وبقي ضمن نقاط القوة، والذي  41/231مرتبة ليحتل المركز  29وبالمقابل تراجع مؤشر التحكم بالتوزيع العالمي 
عتماد على الشركات المحلية في تسويق السلع والخدمات عالميًا. كما تراجع مؤشر درجة اكتمال سلسلة يقيس مستوى اال

، والذي يبين أن شركات التصدير ال تمارس نشاطها في كافة مراحل اإلنتاج 216/231مراتب ليحتل المركز  6القيمة 
مؤشر درجة تطور العناقيد الصناعية يعد نقطة  بشكل عام، بل تقتصر على مراحل محدودة من سلسلة اإلنتاج. واليزال

. بينما تبوأت تايوان المركز األول في هذا المؤشر، تليها 19/231مراتب ليحتل المركز  4ضعف على الرغم من تقدمه 
 .11/231، ولبنان 14/231، واإلمارات العربية المتحدة 21/231إيطاليا واليابان، واحتلت قطر المركز 

في مؤشر درجة تطور العمليات اإلنتاجية، والذي يقيس مدى االعتماد على أحدث  91/231واحتلت المركز 
 أساليب اإلنتاج. في حين تبوأت اليابان قمة الترتيب في هذا المؤشر تليها سويسرا ثم ألمانيا.

 االبتكار .21

ية يمّكن االقتصادات األقل على الرغم من أن استيراد التقانات الحديثة من الخارج وتوطينها وتقليد الشركات األجنب
تطورًا من زيادة مستوى إنتاجيتها وتحقيق معدالت نمو عالية، فإنه ال يمكن لالقتصادات المتقدمة من زيادة النمو ورفع 
مستوى المعيشة بدون اإلعتماد على اإلبداع واالبتكار، لذلك البد للشركات في االقتصادات المتقدمة من تصميم منتجات 

وتطويرها من أجل زيادة قدرتها على المنافسة. وهذا بدوره يتطلب بيئة مناسبة ومحفزة على اإلبداع  حديثة وعصرية
نفاق األموال على البحث والتطوير  ، كما يتطلب وجود مؤسسات للبحث والتطوير على درجة عالية من R&Dواالبتكار وا 

تمع من خالل زيادة التعاون بين قطاع األعمال الكفاءة مثل المختبرات الجامعية والحكومية، وربط الجامعة بالمج
 .1121-1122و 1122-1121( مؤشر االبتكار لسورية لعامي 16، ويبين الجدول التالي رقم )والجامعات

  



 
 

28 

 (16الجدول رقم )

 1121-1122/  1122-1121مؤشر االبتكار لسورية 

1المؤشر رقم المؤشر
 

1121-1122 
 دولة 231

1122-1121 

التغير في  دولة 241
 ترتيبال

 وزن المؤشر
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 1.144 3 1.11 211 1.41 212 االبتكار 21

 0.006 0 2.1 134 2.1 134 القدرة على االبتكار 21.12

 0.006 2 2.6 125 2.5 127 جودة مؤسسات البحث العلمي 21.11

 0.006 1 2.1 136 2 137 إنفاق الشركات على البحث والتطوير 21.14

 0.006 4 2.4 133 2.3 137 التعاون بين الشركات والجامعات في البحث والتطوير 21.13

 0.006 3 3.0 116 2.9 119 توفير الحكومة للتقانة المتقدمة 21.14

 0.006 1- 4.1 63 4.2 62 توفر العلماء والمهندسين 21.16

 0.006 0 0 90 0 90 سنويًا*عدد براءات االختراع، لكل مليون نسمة  21.19

، 214/231مراتب إلى المركز  4على الرغم من تقدم قيمة المؤشر  تعاني سورية من ضعف في مؤشرات االبتكارو 
، وتقدم مؤشر 244/231مراتب ليحتل المركز  3كما تقدم مؤشر التعاون بين الشركات والجامعات في البحث والتطوير 

على المركز  مؤشر القدرة على االبتكار. في حين حافظ 226/231مراتب ليحتل المركز  4توفير الحكومة للتقانة المتقدمة 
قانات الحديثة سواء أكان عبر التراخيص وتقليد الشركات األجنبية والذي يقيس سبل حصول الشركات على الت ،243/231

 أم عبر إجراء البحوث والتطوير.

في مؤشر  246/231في مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي، والمركز  214/231المركز  سورية كما احتلت
ة الترتيب. ولم تتوفر بيانات عن عدد إنفاق الشركات على البحث والتطوير، والذي تبوأت فيه اليابان والسويد وسويسرا قم

. ويعود 64/231في حين تراجع مؤشر توفر العلماء والمهندسين مرتبة واحدة ليحتل المركز  براءات االختراع في سورية.
نفاقها على البحث والتطوير، وضعف جودة مؤسسات البحث العلمي،  ضعف مؤشرات االبتكار إلى ضعف قدرة الشركات وا 

 قلة توفر التقانات الحديثة.باإلضافة إلى 
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 يمؤشرات تنافسية االقتصاد السور 

 1121-1122تقرير التنافسية العالمية 
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رقم 
 المؤشر

 المؤشر

1122-1121 

 وزن المؤشر دولة 241
اتجاه قيمة 

 المؤشر
 األداء األفضل

 القيمة الدولة 1121-1117 القيمة الترتيب

 
 5.74 سويسرا  %211 3.85 98 1العالميةموشر التنافسية 

 
 6.33 سنغافورة  41.1% 4.4 77 المتطلبات األساسية

 0.22 سنغافورة  1.211% 3.2 71 المؤسسات 2

 6.4 فنلندا  %1.06 4.7 51 حقوق الملكية 2.12

 6.2 فنلندا  %0.84 3.5 72 حماية الملكية الفكرية 2.11

 6.6 نيوزيلندا  %0.53 2.7 103 بسبب الفسادهدر األموال العامة  2.14

 6.4 سنغافورة  %0.53 3.4 43 الثقة في السياسيين 2.13

2.14 
المدفوعات غير المنتظمة 

 والرشاوي
111 3.2 0.53% n/a 6.7 نيوزيلندا 

 6.7 نيوزيلندا  %0.80 2.8 109 استقالل القضاء 2.16

2.19 
المحسوبية في اتخاذ القرارات من 

 الموظفين الحكوميين
 5.8 السويد  0.80% 2.8 83

 6.1 سنغافورة  %0.32 3.3 64 الهدر في اإلنفاق الحكومي 2.12

 5.6 سنغافورة  %0.32 2.5 129 عبء التشريعات الحكومية 2.11

2.21 
كفاءة اإلطار القانوني في تسوية 

 النزاعات
 6.3 سنغافورة  0.32% 3.1 103

2.22 
القانوني في الطعن كفاءة اإلطار 

 في القرارات الحكومية
117 2.8 0.32% n/a 5.7 فنلندا 

 6.3 سنغافورة  %0.32 3.4 129 شفافية السياسات الحكومية 2.21

 6.8 سلوفينيا  %0.40 6.6 3 كلفة اإلرهاب على األعمال 2.24

2.23 
كلفة الجريمة والعنف على 

 األعمال
 6.6 سورية  0.40% 6.6 1

 6.8 الدنمارك  %0.40 6.7 7 الجريمة المنظمة 2.24

 6.7 فنلندا  %0.40 3.6 97 جودة خدمات الشرطة 2.26

 6.7 الدنمارك  %1.33 3.7 82 السلوك األخالقي للشركات 2.29

 6.5 فريقياأجنوب   %0.33 3.5 132 قوة المعايير المحاسبية والتدقيق 2.22

 5.9 السويد  %0.33 3.9 129 فعالية مجالس إدارة الشركات 2.21

2.11 
حماية حقوق صغار حملة 

 األسهم
 6.0 السويد  0.33% 4.7 43

2.12 
-0قوة حماية المستثمرين 

 )األفضل(*00
93 4.7 0.33% n/a 9.7 نيوزيلندا 

 0.72 هونغ كونغ  %1.226 3.3 17 البنية التحتية 1
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رقم 
 المؤشر

 المؤشر

1122-1121 

 وزن المؤشر دولة 241
اتجاه قيمة 

 المؤشر
 األداء األفضل

 القيمة الدولة 1121-1117 القيمة الترتيب

 6.7 سويسرا  %0.89 4.1 75 جودة البنية التحتية العامة 1.12

 6.6 فرنسا  %0.89 3.9 68 جودة الطرقات 1.11

 6.8 سويسرا  %0.89 2.9 56 جودة السكك الحديدية 1.14

 6.8 سنغافورة  %0.89 3.4 112 جودة الموانئ 1.13

 6.9 سنغافورة  %0.89 3.2 125 جودة النقل الجوي 1.14

1.16 
عدد المقاعد المتاحة للطيران 

 مقدرة بالماليين*أسبوعيًا/كم، 
79 

100.

8 
 32,085.90 الواليات المتحدة  0.89%

 6.9 الدنمارك  %2.66 3.9 92 جودة مصادر الطاقة الكهربائية 1.19

1.12 
الخطوط الهاتفية الثابتة لكل 

 نسمة* 000
 70.8 تايوان  1.83% 19.9 66

1.11 
االشتراك بالهواتف النقالة لكل 

 نسمة* 000
 190.2 هونغ كونغ  1.83% 57.3 121

 0.71 بروناي دار السالم  %1.216 4.2 02 بيئة االقتصاد الكلي 4

4.12 
الموازنة العامة، نسبة من الناتج 

 المحلي اإلجمالي*
 238.6 تيمور الشرقية  1.77% 4.8- 88

4.11 
معدل االدخار القومي، نسبة من 

 الناتج المحلي اإلجمالي*
 276.0 الشرقيةتيمور   1.77% 19.9 73

4.14 
معدل التضخم، نسبة التغير 

 السنوي*
 4.1أقل من  دولة 45  1.77% 4.4 80

 0.1 إيران  %1.77 3.7 42 مدى الفائدة المصرفية،%* 4.13

4.14 
الدين الحكومي العام، نسبة من 

 الناتج المحلي اإلجمالي*
38 27.5 1.77%  

بروناي دار السالم، 

 تيمور الشرقية
0.0 

4.16 
-0التصنيف االئتماني للبلد، 

 )األفضل(* 000
105 31.8 1.77% n/a 95.2 النرويج 

 0.70 فنلندا  %1.216 1.2 01 الصحة والتعليم األساسي 3

 1 أثر المالريا على األعمال 3.12
n/app

l 
0.66% n/a 00 دولة n/appl 

3.11 
 000معدل انتشار المالريا لكل 

 ألف نسمة*
 (NE) دولة 00  0.66% 0.0 1

 6.9 فنلندا  %0.66 5.8 50 أثر السل على األعمال 3.14

3.13 
 000معدل انتشار السل لكل 

 ألف نسمة*
 0.9 بربادوس  0.66% 21 43

 6.9 ألبانيا  %0.66 5.7 43 أثر اإليدز على األعمال 3.14

3.16 
معدل انتشار اإليدز، نسبة من 

 األشخاص البالغين*
 0.1> دولة 00  0.66% 0.2> 45
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رقم 
 المؤشر

 المؤشر

1122-1121 

 وزن المؤشر دولة 241
اتجاه قيمة 

 المؤشر
 األداء األفضل

 القيمة الدولة 1121-1117 القيمة الترتيب

3.19 
معدل وفيات األطفال، لكل ألف 

 مولود*
 1.5 لوكسمبورغ  0.66% 14.2 65

3.12 
متوسط العمر المتوقع، 

 بالسنوات*
 82.9 اليابان  0.66% 74.4 58

 6.7 فنلندا  %2.66 3.5 82 جودة التعليم األساسي 3.11

3.21 
صافي معدل االلتحاق في التعليم 

 األساسي،%*
 100.0 اليابان  2.66% 94.5 55

 
 1.12 سنغافورة  %32.1 3.1 211 معززات الكفاءة

 0.11 فنلندا  %1.121 3.4 210 التعليم العالي والتدريب 4

4.12 
إجمالي معدل االلتحاق في 

 التعليم الثانوي، %*
 149.3 سترالياأ  1.34% 74.7 98

4.11 
إجمالي معدل االلتحاق في 

 %* التعليم العالي،
 98.1 الجنوبية كوريا  1.34% 27.4 78

 5.9 سويسرا  %0.67 3.2 96 جودة النظام التعليمي 4.14

 6.4 سنغافورة  %0.67 4.1 62 جودة تعليم الرياضيات والعلوم 4.13

 6.1 بلجيكا  %0.67 3.6 108 جودة مدارس وكليات اإلدارة 4.14

 6.6 أيسلندا  %0.67 2.7 120 الولوج إلى اإلنترنت في المدارس 4.16

 6.4 سويسرا  %1.34 3.4 110 توفر خدمات البحث والتدريب 4.19

 6.5 سويسرا  %1.34 2.6 140 مدى تدريب الموظفين 4.12

 1.17 سنغافورة  %1.123 3.1 211 كفاءة أسواق السلع 6

 6.1 تايوان  %0.57 5.2 44 شدة المنافسة المحلية 6.12

 5.9 سويسرا  %0.57 3.1 118 بالسوق مدى التحكم 6.11

 5.8 السويد  %0.57 3.7 90 كفاءة سياسة مكافحة االحتكار 6.14

 6.1 البحرين  %0.65 3.6 54 أثر المعدالت الضريبية 6.13

6.14 
المعدل اإلجمالي للضرائب، نسبة 

 مئوية من األرباح*
 0.2 تيمور الشرقية  0.57% 42.9 84

 1 كندا، نيوزيلندا  %0.57 7 65 تأسيس مشروع*عدد إجراءات  6.16

 1 نيوزيلندا  %0.57 13 51 عدد األيام الالزمة لبدء مشروع* 6.19

 5.8 نيوزيلندا  %0.57 4.2 36 تكاليف السياسة الزراعية 6.12

 6.4 نيوزيلندا  %0.18 3.8 127 انتشار القيود على التجارة 6.11

 0.0 هونغ كونغ  %0.18 12.4 122 الجمركية، %*معدالت التعرفة  6.21

 6.5 لوكسمبورغ  %0.18 2.8 137 انتشار الملكية األجنبية 6.22
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6.21 
أثر القواعد التجارية على 
 االستثمار األجنبي المباشر

 6.4 سنغافورة  0.18% 3.9 112

 6.2 سنغافورة  %0.18 2.9 133 عبء اإلجراءات الجمركية 6.24

6.23 
المستوردات، نسبة من الناتج 

 المحلي اإلجمالي*
 219.2 هونغ كونغ  0.18% 33.5 103

 6.4 اليابان  %1.34 4.3 96 درجة تلبية متطلبات العمالء 6.24

 5.3 اليابان  %1.34 2.8 118 درجة وعي المشترين 6.26

 1.11 سويسرا  %1.191 3.1 234 كفاءة أسواق العمل 9

9.12 
التعاون بين العامل عالقات 

 وصاحب العمل
 6.1 سويسرا  0.73% 4.3 71

 6.1 اأوغند  %0.73 5.3 48 المرونة في تحديد األجور 9.11

9.14 
-0مؤشر صرامة قوانين العمل، 

 )األسوأ(* 000
 0.0 دول 0  0.73% 20 50

 6.1 الدنمارك  %0.73 3.6 92 إجراءات التسريح والتوظيف 9.13

9.14 
تسريح العمالة الزائدة، تكلفة 
 أسبوع*

 0 دول 5  0.73% 80 106

 5.5 سنغافورة  %1.15 3.6 89 األجور واإلنتاجية 9.16

 6.4 السويد  %0.82 3.3 130 االعتماد على اإلدارة الكفوءة 9.19

 6.3 سويسرا  %1.15 2.6 110 هجرة األدمغة 9.12

9.11 
نسبة مشاركة المرأة في العمل، 

 الرجل*إلى 
 1.04 بوروندي  1.15% 0.27 141

 1.24 سنغافورة  %1.121 3.3 227 تطور السوق المالية 2

 6.6 سويسرا n/a %0.80 3.6 121 توفر الخدمات المالية 2.12

2.11 
القدرة على تحمل تكاليف 

 الخدمات المالية
114 3.5 0.80% n/a 6.0 تايوان 

2.14 
التمويل عبر األسواق المالية 

 المحلية
 5.4 هونغ كونغ  0.80% 3.4 78

 5.3 قطر  %0.80 2.3 101 سهولة الحصول على القروض 2.13

 5.4 قطر  %0.80 2.1 107 توفر رأس المال المغامر 2.14

 6.8 كندا  %1.34 5.4 59 متانة النظام المصرفي 2.16

 6.4 فريقياأجنوب   %1.34 4 76 تشريعات تداول األوراق المالية 2.19

2.12 
 00-0قوة الحقوق القانونية، 

 )األفضل(*
 10 دول 0  1.34% 1 138

 0.31 سويسرا  %1.191 3.2 211 الجاهزية التقانية 1
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رقم 
 المؤشر

 المؤشر

1122-1121 

 وزن المؤشر دولة 241
اتجاه قيمة 

 المؤشر
 األداء األفضل

 القيمة الدولة 1121-1117 القيمة الترتيب

 6.9 السويد  %1.34 4.1 119 توفر أحدث التقانات 1.12

 6.5 السويد  %1.34 4.8 70 االستيعاب التقاني للشركات 1.11

1.14 
المباشر ونقل االستثمار األجنبي 

 التقانة
 6.4 يرلنداأ  1.34% 4.1 106

1.13 
 000مستخدمي اإلنترنت لكل 

 نسمة*
 95.0 يسلنداأ  1.00% 20.7 95

1.14 
مشتركي حزم اإلنترنت العريضة 

 نسمة* 000لكل 
 38.2 سويسرا  1.00% 0.3 111

1.16 
عرض نطاق اإلنترنت، 

 كيلوبت/الثانية لكل نسمة*
110 0.3 1.00% n/a 474.3 هونغ كونغ 

 0.11 الواليات المتحدة  %1.121 3.2 00 حجم األسواق 21

21.12 
 0-0حجم األسواق المحلية، 

 )األفضل(*
 7.0 الواليات المتحدة  6.03% 3.6 62

21.11 
 0-0حجم األسواق الخارجية، 

 )األفضل(*
 7.0 الصين  2.01% 4.2 73

 
 1.71 سويسرا  %1.3 3.2 222 عوامل االبتكار

 1.12 اليابان  %1.134 3.0 14 تطور األعمال 22

 6.4 اليابان  %0.49 5 50 عدد الموردين المحليين 22.12

 6.2 سويسرا  %0.49 3.7 124 نوعية الموردين المحليين 22.11

 5.6 تايوان  %0.49 3.1 97 درجة تطور العناقيد الصناعية 22.14

 6.5 اليابان  %0.49 2.9 104 التنافسيةطبيعة الميزة  22.13

 6.3 اليابان  %0.49 3.1 106 درجة اكتمال سلسلة القيمة 22.14

 5.7 اليابان  %0.49 4.2 52 التحكم بالتوزيع العالمي 22.16

 6.5 اليابان  %0.49 3.5 79 درجة تطور العمليات اإلنتاجية 22.19

 6.1 السويد  %0.49 3.2 117 الكفاءات التسويقية للشركات 22.12

 6.3 السويد  %0.49 3.6 75 الرغبة بتفويض الصالحيات 22.11

 1.77 سويسرا  %1.133 1.1 211 االبتكار 21

 5.8 اليابان  %0.63 2.1 134 القدرة على االبتكار 21.12

 6.3 الكيان الصهيوني  %0.63 2.6 125 جودة مؤسسات البحث العلمي 21.11

21.14 
إنفاق الشركات على البحث 

 والتطوير
 5.9 اليابان  0.63% 2.1 136

21.13 
التعاون بين الشركات والجامعات 

 في البحث والتطوير
 5.8 سويسرا  0.63% 2.4 133

 6.2 قطر  %0.63 3 116 توفير الحكومة للتقانة المتقدمة 21.14
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رقم 
 المؤشر

 المؤشر

1122-1121 

 وزن المؤشر دولة 241
اتجاه قيمة 

 المؤشر
 األداء األفضل

 القيمة الدولة 1121-1117 القيمة الترتيب

 6.0 فنلندا  %0.63 4.1 63 توفر العلماء والمهندسين 21.16

21.19 
عدد براءات االختراع، لكل مليون 

 نسمة سنويًا*
 355.7 تايوان  0.63% 0.0 90
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 المصادر والمصطلحات الفنية

 1121-1122 تقرير التنافسية العالمية
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 1121-1122تقرير التنافسية العالمية  -المصادر والمصطلحات الفنية 

Technical Notes and Sources –The Global Competitiveness Report 

 

 Basic Indicatorsالمؤشرات األساسية  

 GDPاإلجمالي  الناتج المحلي  0.01

 1121القيمة الحالية للناتج المحلي اإلجمالي بمليارات الدوالرات األمريكية | 

 محلية مصادر ؛2112نيسان  المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية

 Populationالسكان  0.02

 1121السكان بالماليين | عدد 

 مصادر محلية ؛1111، أعداد سكان العالم UNFPAالمصدر: 

 GDP per capitaحصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  0.03

 1121حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر األمريكي | 

 محلية مصادر ؛1122نيسان  صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالميةالمصدر: 

 GDP as a share of world GDP حصة الناتج المحلي اإلجمالي من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 0.04

 1121المحلي اإلجمالي العالمي | الناتج  كنسبة مئوية من معادل القوة الشرائية على أساس الناتج المحلي اإلجمالي

 محلية مصادر ؛1121نيسان  المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية
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 Institutionsالمؤسسات   2

 Property Rightsحقوق الملكية  2.12

 قوية جدًا( =6جدًا، ضعيفة  =0بلدك؟ ) في المالية األصول ذلك في بما الملكية حقوق حماية تقيِّم كيف

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Intellectual Property Protectionحماية الملكية الفكرية  2.11

 قوية جدًا( =6جدًا، ضعيفة  =0؟ )بلدك في التزوير مكافحة إجراءات فيها بما الفكرية الملكية حقوق حماية تقيِّم كيف

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Diversion of Public Fundsهدر األموال العالمة بسبب الفساد  2.13

 = ال6شائع جدًا، = 0الفساد؟ ) بسبب المجموعات أو األفراد أو الشركات إلى بلدك في العامة األموال تسرب مدى ما
 بدًا(يحدث أ

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Public Trust of Politiciansالثقة في السياسيين  2.14

 = مرتفعة جدًا(6= منخفضة جدًا، 0بلدك؟ ) في لسياسيينا أخالقيات في العامة الثقة تقيِّم كيف
 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Irregular Payments and Bribesالمدفوعات غير المنتظمة والرشاوى  2.11

 بـ؟ يتعلق ما في بلدك، في ىو االرش مثل الموثقة غير اإلضافية المدفوعات انتشار مدى ما
 السنوية،  الضرائب دفع -الكهرباء، ج أو الهاتف العامة مثل الخدمات -والتصدير، ب االستيراد تصاريح -أ
 وجود لها( = ال6شائعة جدًا,  =0مفضلة ) قضائية أحكام على الحصول -والتراخيص، هـ العقود ترسية -د

 وتشير قيمة المؤشر إلى متوسط إجابات هذه المتغيرات.
 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، 
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 Judicial Independenceاستقالل القضاء  2.10

= 6= متأثر جدًا، 0بلدك؟ ) الشركات في أو المواطنين أو الحكومة مسؤولي تأثير عن القضائي النظامما مدى استقالل 
 مستقل تمامًا(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي 

 Favoritism in Decisions of Governmentالمحسوبية في اتخاذ القرارات من الموظفين الحكوميين  2.17

Officials 

برام قراراتالاتخاذ  عند الشركاتو  األفراد من لمعارفهم أفضلية الحكوميون الموظفون يعطي مدى أي إلى  العقود في وا 
 = يلتزمون الحيادية(6، دائماً  = يمنحون األفضلية لمعارفهم0) بلدك؟

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Wastefulness of Gov’t Spendingالهدر في اإلنفاق الحكومي   2.12

 كفاءة عالية في توفير السلع والخدمات الضرورية(= 6= مهدور، 0بلدك؟ ) في العام اإلنفاق تقيِّم كيف
 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Burden of Gov’t Regulationعبء التشريعات الحكومية  2.11

 التقارير( في الحكومة )التصاريح، تفرضها التي اإلدارية بالمتطلبات االلتزام عبء األعمال قطاع يواجه مدى أي إلى
 يشكل أي عبء( = ال6= يشكل عبئًا، 0بلدك؟ )

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Efficiency of Legal Framework in Settlingكفاءة اإلطار القانوني في تسوية النزاعات  2.21

Disputes 

= كفؤ 6، على اإلطالق = غير كفؤ0بلدك؟ ) في الخاصة للشركات النزاعات لتسوية القانوني اإلطار كفاءة مدى ما
 للغاية(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال
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 Efficiency of Legal Framework inكفاءة اإلطار القانوني في الطعن في القرارات الحكومية  2.22

Challenging Regs 

بلدك؟  في الحكومة تتخذها اإلجراءات التي تغيير أو الطعن في الخاص القطاع لشركات القانوني اإلطار كفاءة مدى ما
 = كفؤ للغاية(6، على اإلطالق = غير كفؤ0)

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: 

 Transparency of Gov’t Policymakingشفافية السياسات الحكومية  2.21

 تؤثر التي واألنظمة السياسات االقتصادية في بالتغييرات المتعلقة المعلومات على األعمال قطاع حصول سهولة مدى ما
 = سهل للغاية(6= مستحيل، 0بلدك؟ ) في نشاطهم على

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Business Costs of Terrorismكلفة اإلرهاب على األعمال  2.23

 = ال على اإلطالق(6كبير، = إلى حد 0بلدك؟ ) في األعمال على تكاليف اإلرهاب تهديد يفرض مدى أي إلى
 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Business Costs of Crime and Violenceكلفة الجريمة والعنف على األعمال  2.24

 = ال على اإلطالق(6حد كبير،  = إلى0بلدك؟ ) في األعمال على تكاليف والعنف الجريمة يفرض انتشار مدى أي إلى
 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Organized Crimeالجريمة المنظمة  2.21

 = ال على اإلطالق(6= إلى حد كبير، 0بلدك؟ ) في األعمال على المنظمة تكاليف الجريمة تفرض مدى أي إلى
 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: 

 Reliability of Police Servicesجودة خدمات الشرطة  2.20

= يمكن االعتماد 6= ال يعتمد عليها، 0بلدك؟ ) في القانون تطبيقفي  الشرطة خدمات على االعتماد يمكن حد أي إلى
 عليها بشكل كامل(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Ethical Behavior of Firms السلوك األخالقي للشركات 2.27

 في األخرى( والسياسيين والمؤسسات الحكوميين الموظفين مع التعامل في األخالقي الشركات )السلوك أخالقيات تقيِّم كيف
 = من األفضل في العالم(6= من األسوأ في العالم، 0العالم؟ ) في مثيالتها مع مقارنة بلدك
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 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Strength of Auditing and Reporting Standardsقوة المعايير المحاسبية والتدقيق  2.22

عداد للحسابات المالي التدقيق معايير تقيِّم كيف  (جداً = قوية 6، جداً = ضعيفة 0بلدك؟ ) في للشركاتالمالية  تقاريرال وا 
 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Efficacy of Corporate Boardsفعالية مجالس إدارة الشركات  2.21

= ضعف في قدرة اإلدارة 0بلدك؟ ) في اإلدارة مجالس وأعضاء المستثمرين قبل من المطبقة الشركات حوكمة تصف كيف
 = يمارس المستثمرون ومجالس اإلدارة إشرافًا قويًا على قرارات اإلدارة(6على تحمل المسؤولية، 

 5100و 5101عامي ، المتوسط المرجح لالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Protection of Minority Shareholders’ Interestsحماية حقوق صغار حملة األسهم  2.11

= 6= ال يحميها القانون على اإلطالق، 0الشركات؟ ) في صغار حملة األسهم مصالح حماية تؤمن القوانين حد أي إلى
 يحميها بشكل كامل(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي 

 Strength of Investor Protectionقوة حماية المستثمرين  2.12

 5101)األفضل( |  01 - 1بمقياس بين  المستثمرينمؤشر قوة حماية 
نطاق مسؤولية و  اإلفصاح عن معامالت األطراف ذوي العالقة، ، وهي نطاقمتغيرات هو متوسط ثالثة المؤشر هذا

 سهولة قيام المستثمرين بمحاسبة مجالس اإلدارة.و أعضاء مجالس اإلدارة، 
 5100المصدر: البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعمال، 

 Infrastructureالبنية التحتية  1
 Quality of Overall Infrastructureجودة البنية التحتية العامة  1.12

 منتشرة= 6، على اإلطالق= غير متطورة 0والطاقة(؟ ) والهاتف النقلمثل بلدك ) في العامة التحتية البنية جودة تقيِّم كيف
 وتتفق في كفاءتها مع المعايير العالمية(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Quality of Roadsجودة الطرقات  1.11

 وتتفق في كفاءتها مع المعايير العالمية( منتشرة= 6، على اإلطالق= غير متطورة 0بلدك؟ ) في الطرقات جودة تقيِّم كيف
 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال
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 Quality of Railroad Infrastructureجودة السكك الحديدية  1.13

وتتفق في كفاءتها مع  منتشرة= 6، على اإلطالق= غير متطورة 0بلدك؟ ) في الحديدية السكك خطوط جودة تقيِّم كيف
 المعايير العالمية(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Quality of Port Infrastructureجودة الموانئ  1.14

وتتفق في كفاءتها مع  منتشرة= 6، على اإلطالق= غير متطورة 0بلدك؟ ) في البحرية الموانئ تسهيالت تقيِّم كيف
 المعايير العالمية(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Quality of Air Transport Infrastructureجودة النقل الجوي  1.11

وتتفق في كفاءتها مع  منتشرة= 6، على اإلطالق= غير متطور 0بلدك؟ ) في للركاب الجوي النقلجودة  تقيِّم كيف
 المعايير العالمية(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Available Airline Seat Kilometers ن أسبوعيًا/كمعدد المقاعد المتاحة للطيرا 1.10

 5100وتموز  5100متوسط عدد المقاعد المتاحة أسبوعيًا بالكيلومتر، والمسجلة في البلد )بالماليين( | كانون الثاني 
هذا المتغير يقيس سعة نقل المسافرين على الخطوط الجوية، ويحسب عن طريق ضرب عدد المقاعد المتاحة لكل رحلة 

كانون الثاني )رحالت الشتاء( من خالل جمع جميع نتائج الرحالت المسجلة خالل أسبوع، في بمسافة الرحلة بالكيلومتر، 
 عد المتاحة لهذين األسبوعين.، وبأخد متوسط عدد المقا5100وتموز )رحالت الصيف( 

 SRS Analyserالمصدر: االتحاد الدولي للنقل الجوي، 

 Quality of Electricity Supplyجودة مصادر الطاقة الكهربائية  1.17

الجهد  قوة تذبذب وعدم التيار في انقطاع وجود بعدم يتعلق )فيما بلدك في الكهربائية الطاقة تزويد تقيِّم جودة كيف
 = كافية ويمكن االعتماد عليها(6= غير كافية وتعاني من انقطاع متكرر، 0األخرى؟ ) بالدول مقارنة الكهربائي(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Fixed Telephone Linesالخطوط الهاتفية الثابتة  1.12

 1121نسمة |  211عدد الخطوط الهاتفية لكل 
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 1122المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤشرات االتصاالت العالمية 

 Mobile Telephone Subscriptionsاالشتراك بالهواتف النقالة  2.09

 1121نسمة |  211عدد مشتركي الهواتف النقالة لكل 

 1122المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤشرات االتصاالت العالمية 

 Macroeconomic Environmentبيئة االقتصاد الكلي  3

 Government Budget Balance الموازنة العامة 3.01

 1121عجز أو فائض الموازنة العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي | 

اإلفريقي للتنمية، (، البنك 1122المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية )نيسان 
 مصادر محلية؛ AfricanEconomicOutlook.org  ،1122فريقية حصاءات اإلاإل

 Gross National Savingsمعدل االدخار القومي  3.02

 1121معدل االدخار القومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي | 

الناتج المحلي اإلجمالي  كنسبة مئوية من والخاص العاميعرف االدخار القومي اإلجمالي بأنه جميع مدخرات القطاعين 
 اإلسمي.

 ، مصادر محلية1122المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية 

 Inflationالتضخم معدل  3.03

 1121التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك | 

 مصادر محلية ؛(1122التوقعات االقتصادية العالمية )نيسان المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات 

 Interest Rate Spread مدى الفائدة المصرفية 3.04

 1121متوسط مدى سعر الفائدة بين اإلقراض واإليداع | 

 .يقيس هذا المتغير الفرق بين سعر فائدة اإلقراض وسعر فائدة اإليداع على المدى القصير
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 2011 ، وحدة االستخبارات االقتصادية،1122الدولي، اإلحصاءات المالية العالمية المصدر: صندوق النقد 

 Government Debtالدين العام  3.05

 2010إجمالي الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي | 

السحب الخاصة، والودائع واألوراق يشمل الدين العام كافة االلتزامات المالية المستقبلية المستحقة للمقرضين، ومنها حقوق 
 النقدية، واألوراق المالية، والقروض، والتأمين، وصندوق التقاعد والضمان االجتماعي، وااللتزامات األخرى المستحقة.

، مالحظات ومعلومات عامة؛ البنك 5100صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية المصدر: 
 ؛ مصادر وطنية 2011؛ وحدة االستخبارات االقتصادية، 5100اآلسيوي للتنمية، توقعات آسيا للتنمية 

 Country Credit Ratingالتصنيف االئتماني للدولة  3.06

 1122)األقل( | آذار  211–1سداد الديون السيادية بمقياس بين  احتمال التخلف عن

 institutionalinvestorلمصدر: ا

 Health and Primary Educationاألساسي  الصحة والتعليم 4

 Business Impact of Malariaأثر المالريا على األعمال  4.12

 والدفن، ،العالج تكاليفو  اإلعاقة،و  الوفاة، المقبلة )مثل الخمسة األعوام في شركتك على المالريا تأثير تقيِّم خطورة كيف
=ال يوجد تأثير على 6= تأثير خطير، 0العائدات(؟ )و  التدريب، وتكاليف ،التوظيفو  ، وحاالت الغياب،اإلنتاجيةو 

 اإلطالق(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى 

 Malaria Incidenceمعدل انتشار المالريا  4.02

 1116نسمة |  100,000كل عدد حاالت المالريا ل

 يحسب هذا المتغير فقط في البلدان التي ينتشر فيها مرض المالريا.

 محلية مصادر ؛2008المالريا  التقرير العالمي عنمنظمة الصحة العالمية،  المصدر:

 Business Impact of Tuberculosisأثر السل على األعمال  4.13

mailto:publisher@institutionalinvestor.com
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 والدفن، ،العالج تكاليفو  اإلعاقة،و  الوفاة، المقبلة )مثل الخمسة األعوام في شركتك على السل تأثير تقيِّم خطورة كيف
=ال يوجد تأثير على 6= تأثير خطير، 0العائدات(؟ )و  التدريب، وتكاليف ،التوظيفو  ، وحاالت الغياب،اإلنتاجيةو 

 اإلطالق(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Tuberculosis Incidenceمعدل انتشار السل 4.04

 5119نسمة | 100,000 عدد حاالت المصابين بالسل لكل 

 ، مصادر محلية(5100)نيسان  ودليل التنمية المالية العالمية، مؤشرات التنمية العالمية WB البنك الدوليالمصدر: 

 Business Impact of HIV/AIDSأثر اإليدز على األعمال  4.11

 والدفن، ،العالج تكاليفو  اإلعاقة،و  الوفاة، مثل)المقبلة  الخمسة األعوام في شركتك على اإليدز تأثير تقيِّم خطورة كيف
=ال يوجد تأثير على 6= تأثير خطير، 0العائدات(؟ )و  التدريب، وتكاليف ،التوظيفو  ، وحاالت الغياب،اإلنتاجيةو 

 اإلطالق(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 HIV Prevalenceمعدل انتشار اإليدز  4.06

 5119سنة |  19 -02تتراوح أعمارهم بين  الذينمعدل انتشار اإليدز عند البالغين 

تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  منظمة الصحة العالمية، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز/ المصدر:
 ؛ مصادر محلية5116/5118عن وباء اإليدز العالمي، تقرير التنمية البشرية  5118

 Infant Mortalityمعدل وفيات األطفال  4.07

 1111مولود |  20111شهر( من  21 - 1وفيات األطفال )بين عمر 

 ؛ مصادر محلية1122المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية والسوق العالمية للتنمية المالية  نيسان 

 Life Expectancyمتوسط العمر المتوقع 4.08

 5119متوسط العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات( | 
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 ، مصادر محلية(5100)نيسان  ودليل التنمية المالية العالمية، مؤشرات التنمية العالمية WB البنك الدوليالمصدر: 

 Quality of Primary Educationجودة التعليم األساسي  4.11

 = ممتازة ومن األفضل في العالم(6= منخفضة الجودة، 0بلدك؟ ) في األساسي التعليم مدارس تقيِّم جودة كيف

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Primary Education Enrollment Rateمعدل االلتحاق في التعليم األساسي  4.10

 1112األساسي | صافي معدل االلتحاق في التعليم 

يقيس هذا المؤشر نسبة السكان في الفئة العمرية الرسمية لاللتحاق بالتعليم األساسي من إجمالي عدد السكان في سن 
 التعليم األساسي.

ألمم المتحدة، ا التنموية لأللفية،مؤشرات الاليونيسيف؛  ChildInfo.org ،5100المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء أيار 
 ؛ مصادر محليةEdStats 5100 الدولي،البنك 

 Higher Education and Trainingالتدريب التعليم العالي و  1

 Secondary Education Enrollment Rateبالتعليم الثانوي  معدل االلتحاق 5.01

 1112إجمالي معدل االلتحاق في التعليم الثانوي | 

في الفئة العمرية في  السكان من إجمالي عدد السن، بغض النظر عن الثانوي،يبين هذا المؤشر نسبة االلتحاق في التعليم 
 الثانوي. الرسمي للتعليم  السن

اليونيسيف؛ مؤشرات التنمية األلفية لألمم المتحدة،   ChildInfo.org،1122المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء أيار 
 1111؛ مصادر وطنية، مؤشرات التنمية العالمية EdStats  1122البنك الدولي،

 Tertiary Education Enrollment Rateمعدل االلتحاق في التعليم العالي  5.02

 1112إجمالي معدل االلتحاق في التعليم العالي | 

في السن  ة العمريةفي الفئ السكان من عدد السن، بغض النظر عن يقيس هذا المؤشر نسبة االلتحاق في التعليم العالي،
 الرسمي للتعليم العالي.
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ألمم المتحدة، ا التنموية لأللفية،مؤشرات الاليونيسيف؛   ChildInfo.org،5100المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء أيار 
 .5119؛ مصادر وطنية، مؤشرات التنمية العالمية EdStats 5100 البنك الدولي،

 Quality of the Educational Systemجودة النظام التعليمي  1.13

= ال يلبي متطلبات االقتصاد التنافسي على اإلطالق، 0) هل يلبي النظام التعليمي متطلبات االقتصاد التنافسي في بلدك؟
 = يلبي متطلبات االقتصاد التنافسي(6

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Quality of Math and Science Educationجودة تعليم الرياضيات والعلوم  1.14

 = ممتازة ومن األفضل عالميًا(6، ة= ضعيف0تقيِّم جودة تعليم الرياضيات والعلوم في بلدك؟ ) يفك

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Quality of Management Schoolsجودة مدارس وكليات اإلدارة  1.11

 = من األفضل عالميًا(6= محدودة أو ضعيفة المستوى، 0بلدك؟ ) في واألعمال اإلدارة كليات تقيِّم جودة يفك

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Internet Access in Schoolsالولوج إلى اإلنترنت في المدارس  1.10

= متوفر بسهولة، معظم 6= محدودة جدًا، 0بلدك؟ ) في التعليم العالي في اإلنترنت إلى الطالب وصول مستوى تقيِّم يفك
 الطالب يتمتعون بميزة االتصال باإلنترنت(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي األعمالالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع 

 Availability of Research and Training Servicesتوفر خدمات البحث والتدريب  1.17

 = متوفرة بشكل كبير(6= غير متاحة، 0بلدك؟ ) في العالية الجودة ذات المتخصصة التدريب خدمات توفر مدى ما

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي رأي قطاع األعمال المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح

 Extent of Staff Trainingمدى تدريب الموظفين  1.12
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= استثمار محدود في تدريب وتنمية مهارات 0العاملة؟ ) اليد وتطوير تدريب في بلدك في الشركات تستثمر درجة أي إلى
 والمحافظة عليهم( همتدريبو الموظفين ات كبيرة في جذب = استثمار 6الموظفين، 

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Goods Market Efficiencyكفاءة أسواق السلع  0

 Intensity of Local Competitionشدة المنافسة المحلية  0.12

= شديدة في معظم 6= محدودة في معظم القطاعات، 0بلدك؟ ) في المحلية األسواق في المنافسةشدة تقيِّم  يفك
 القطاعات(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Extent of Market Dominanceمدى التحكم بالسوق  0.11

= موزع على العديد من 6، الشركات= يسيطر عليه عدد قليل من 0بلدك؟ ) في األعمال شركات نشاط تصف يفك
 الشركات(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Effectiveness of Anti-Monopoly Policyكفاءة سياسة مكافحة االحتكار   0.13

= فاعلة 6= متهاونة وال تشجع على المنافسة، 0بلدك؟ ) في للمنافسة معززة االحتكارمكافحة  سياسة تعد حد أي إلى
 وتشجع على المنافسة(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Extent and Effect of Taxation أثر المعدالت الضريبية 0.14

= 6االستثمار، و = تحد بشكل كبير من حوافز العمل 0واالستثمار؟ ) للعمل الحافز على الضريبية المعدالت أثر هو ما
 االستثمار(و ليس لها تأثير على حوافز العمل 

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Total Tax Rateالمعدل اإلجمالي للضرائب  6.05
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األرباح(، وضريبة الرواتب واألجور واالشتراكات في التأمينات  من )% األرباح ضريبة من هو عبارة عن مزيج المتغير هذا
 5101األرباح( |  من وغيرها من الضرائب )% (األرباح من صاحب العمل )%التي يدفعها االجتماعية 

السنة الثانية من  في للشركة المستحقة الدفع واالشتراكات اإللزامية اإلجمالي للضرائب مجموع الضرائبيقيس المعدل 
بعد  واالشتراكات المستحقة الدفع الضرائب األرباح. ويحسب هذا المتغير مجموع خمسة أنواع من منكنسبة  العمل بدء

التي تب واألجور واالشتراكات في التأمينات االجتماعية واإلعفاءات، وهي ضريبة دخل الشركات، وضريبة الروا الحسومات
 صاحب العمل، وضريبة ريع العقارات، والضريبة على المبيعات، وضرائب أخرى.يدفعها 

 5100المصدر: البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

 Number of Procedures Required to Start a Businessعدد إجراءات تأسيس مشروع  6.06

 5101عدد اإلجراءات الالزمة لتأسيس مشروع | 

 5100المصدر: البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

 Time Required to Start a Businessالزمن الالزم إلقالع المشاريع  6.07

 5101عدد األيام الالزمة لبدء نشاط تجاري | 

 5100األعمال المصدر: البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة 

 Agricultural Policy Costsتكاليف السياسة الزراعية  0.12

= توازن بين مصالح دافعي الضرائب 6على االقتصاد، كبيرًا = تشكل عبئًا 0بلدك؟ ) في الزراعية السياسة تقيِّم  يفك
 5100و 5101المرجح لعامي المتوسط  | والمستهلكين والمنتجين(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى 

 Prevalence of Trade Barriersانتشار القيود على التجارة  0.11

 األسواق في المنافسة على المستوردة البضائع قدرة من بلدك في الجمركية الجمركية وغير العوائق تحد مدى أي إلى
 = ال تحد على اإلطالق(6بشكل كبير، = تحد 0المحلية؟ )

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Trade Tariffsمعدالت التعرفة الجمركية  6.10
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 1121متوسط التعرفة الجمركية | 

 التفضيلية المطبقة. يقيس هذا المؤشر متوسط التعرفة الجمركية المطبقة، متضمنة النسب

 المصدر: مركز التجارة العالمية

 Prevalence of Foreign Ownershipانتشار الملكية األجنبية  0.22

 منتشرة بكثرة( =9= نادرة جدًا، 2بلدك؟ ) في العاملة الشركات في األجنبية الملكيات انتشار مدى ما

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي األعمالالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع 

 Business Impact of Rules on FDIأثر القواعد التجارية على االستثمار األجنبي المباشر  0.21

= غير مشجعة 0مشجعة؟ ) غير أو مشجعة بلدك في المباشرة األجنبية االستثمارات تحكم التي القوانين تعد حد أي إلى
 لالستثمارات األجنبية المباشرة( جداً = مشجعة 6على اإلطالق لالستثمارات األجنبية المباشرة، 

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Burden of Customs Proceduresعبء اإلجراءات الجمركية  0.23

= غير كفؤ على 0البضائع(؟ ) وخروج لدخول الناظمة بلدك )اإلجراءات الجمركية في اإلجراءات كفاءة تقيِّم يفك
 = كفؤ للغاية(6اإلطالق، 

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Imports as a Percentage of GDPنسبة المستوردات من الناتج المحلي اإلجمالي  0.24

 5101المستوردات من السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي | 

رات ؛ وحدة االستخبا5100السلسلة الزمنية للتجارة الدولية  المصدر: منظمة التجارة العالمية، قاعدة البيانات اإلحصائية:
 2011االقتصادية، 

 Degree of Customer Orientationدرجة تلبية متطلبات العمالء  0.21

تستجيب لمتطلبات العمالء = 6، تعاملهم بأسلوب سيء بشكل عام= 0) كيف تقيم موقف الشركات تجاه الزبائن في بلدك؟
 (وتسعى إلى كسب والئهم
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 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي 

 Buyer Sophisticationدرجة وعي المشترين  0.20

 (المنتج= تحليل عميق لخصائص 6أقل سعر فقط،  بناء على =0الشراء؟ ) قرارات بلدك في المستهلكون يتخذ يفك

 5100و 5101المرجح لعامي ، المتوسط المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Labor Market Efficiencyكفاءة أسواق العمل  7

 Cooperation in Labor-Employer Relationsالتعاون بين العامل وصاحب العمل  عالقات 7.12

 = تعاونية عمومًا(6= تصادمية عمومًا، 0بلدك؟ ) في عّمالهم مع العمل أصحاب عالقة تصف يفك

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى 

 Flexibility of Wage Determinationالمرونة في تحديد األجور  7.11

 = لكل شركة الحرية في تحديدها(6= يتم تحديدها عبر عملية تفاوض مركزية، 0بلدك؟ ) في األجور تحديد يتم يفك

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى 

 Rigidity of Employmentصرامة قوانين العمل  7.03

 5119)األسوأ( |  011-1مؤشر صرامة قوانين العمل بمقياس بين 

ساعات العمل، ومؤشر مؤشر صرامة و ثالثة مؤشرات فرعية وهي مؤشر صعوبة التوظيف، يقيس هذا المؤشر متوسط 
 صعوبة التسريح.

 5100المصدر: البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

 Hiring and Firing Practicesإجراءات التسريح والتوظيف  7.14

 في= يتمتع صاحب العمل بالمرونة 6باللوائح والقوانين،  ة= مقيد0بلدك؟ ) في هموفصل العمال تعيين تقيِّم عملية يفك
 ذلك(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال
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 Redundancy Costsتكلفة تسريح العمالة الزائدة  7.05

 5119تكلفة تسريح العمالة الزائدة )أسابيع من الراتب( | 

 ومكافأة تعويض نهاية الخدمة، وكلفة تسريح العامل.يقيس هذا المؤشر كلفة متطلبات اإلشعارات المسبقة للتسريح، 

 5100المصدر: البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

 Pay and Productivityاألجور واإلنتاجية  7.10

 = ترتبط بقوة بإنتاجية الموظف(6= ال عالقة لها بإنتاجية الموظف، 0بلدك؟ ) في باإلنتاجية األجور ارتباط مدى ما

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Reliance on Professional Managementاالعتماد على اإلدارة الكفوءة  7.17

األصدقاء بغض النظر عن و = عادًة يحصل عليها األقارب 0بلدك؟ ) في العليا اإلدارية المناصب على يحصل الذي من
 = في أغلب األحيان يحصل عليها مديرون محترفون يتم اختيارهم وفق المؤهالت(6، مؤهالتهم

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Brain Drainهجرة األدمغة  7.12

عادًة يغادر أصحاب الكفاءات والمواهب ، ال= 0؟ )في بلدك عليهم المحافظةو ب هل يتم جذب أصحاب الكفاءات والمواه
 (في بلدكهب اوالمو  الكفاءات= نعم، هناك فرص عديدة ألصحاب 6في دول أخرى،  أفضل بحثًا عن فرص

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Female Participation in Labor Forceمشاركة المرأة في العمل  7.09

 5119الذكور بالمشاركة في قوة العمل |  إلىنسبة النساء 

الذين  نسبة الرجال إلى في العمل والمشاركات 71-02 الذين تتراوح أعمارهم بين المؤشر النسبة المئوية للنساء يحسب هذا
 والمشاركون في العمل.  71-02 تتراوح أعمارهم بين

 ؛ مصادر محلية5100 المؤشرات الرئيسية ألسواق العمل المصدر: منظمة العمل الدولية،

 Financial Market Developmentتطور السوق المالية   2
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 Availability of Financial Servicesتوفر الخدمات المالية  2.12

= 6= ال يقدم أبدًا، 0) األعمال؟ لقطاع والخدمات المنتجات من ومتنوعة واسعة مجموعة بلدك في المالي القطاع يقدم هل
 يقدم مجموعة واسعة ومتنوعة(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Affordability of Financial Servicesالقدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية  2.11

= ال تسمح 0) بلدك ؟ في مقبولة بأسعار الخدمات توفير في المالية الخدمات مزودي بين المنافسة تسمح مدى أي إلى
 = جيدة للغاية(6على اإلطالق، 

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Financing through Local Equity Marketالتمويل عبر األسواق المالية المحلية  2.13

= سهل 6= صعب جدًا، 0بلدك؟ ) في المالية األسواق في األسهم طرح خالل من التمويل على الحصول سهولة مدى ما
 (جداً 

 5100و 5101لعامي ، المتوسط المرجح المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Ease of Access to Loansسهولة الحصول على القروض  2.14

= صعب 0) أصول؟ ضمان وبدون فقط جيدة عمل خطة أساس على بلدك في مصرفي قرض على الحصول إمكانية ما
 = سهل جدًا(6جدًا، 

 5100و 5101لعامي ، المتوسط المرجح المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Venture Capital Availabilityتوفر رأس المال المغامر  2.11

 نسبة على تنطوي ولكنها مبتكرة مشروعات لديهم الذين بلدك، األعمال في قطاع في الرياديين حصول سهولة مدى ما
 = سهل جدًا(6= صعب جدًا، 0) المغامر؟ المال رأس من تمويل على ،عالية مخاطرة

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال المصدر:

 Soundness of Banksمتانة النظام المصرفي  2.10
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غير صارمة على = 6، صارمة جداً = 0؟ )ما مدى صرامة التشريعات المتعلقة بتدفقات رأس المال العالمية في بلدك
 (اإلطالق

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي قتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى اال

 Regulation of Securities Exchangesتشريعات تداول األوراق المالية  2.17

= تتمتع بميزانية 6= تفتقر إلى السيولة، وتحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية، 0بلدك؟ ) في المصرفي النظام متانة تقيِّم كيف
 بشكل عام( سليمة

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Legal Rights Indexقوة الحقوق القانونية  2.12

 = فعالة جدًا(6= غير فعالة على اإلطالق، 0بلدك؟ ) في المالية األوراق تداولات تشريع تقيِّم كيف

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى 

 Technological Readinessالجاهزية التقانية  1

 Availability of Latest Technologiesالتقانات  أحدث توفر 1.12

 على نطاق واسع( ومستخدمة متوفرة= 6= غير متوفرة، 0) بلدك؟ في التقانات أحدث توفر مدى ما

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Firm-level Technology Absorptionاالستيعاب التقاني للشركات  1.11

= قادر بشكل 6اإلطالق، = غير قادر على 0الحديثة؟ ) التقانات استيعاب بلدك في األعمال قطاع يستطيع حد أيإلى 
 كبير(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 FDI and Technology Transferاالستثمار األجنبي المباشر ونقل التقانة  1.13

= مصدر حيوي 6= ال يساهم أبدًا، 0) بلدك؟ إلى الحديثة التقانات جلب في المباشر األجنبي االستثمار يساهم حد أي إلى
 (الحديثةللتقانات 
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 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Internet Usersمستخدمي اإلنترنت  9.04

 1121نسبة مستخدمي اإلنترنت | 

 شهرًا الماضية. 05خالل الـ  من أي مصدر )متضمنة الهواتف النقالة( مستخدمي اإلنترنت نسبةيقيس هذا المتغير 

 5100واالتصاالت  االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤشرات تقانة المعلومات المصدر:

 Broadband Internet Subscriptionsمشتركي حزم اإلنترنت العريضة  9.05

 5101نسمة |  011عدد مشتركي حزم اإلنترنت العريضة لكل 

 5100واالتصاالت  مؤشرات تقانة المعلومات المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت،

 Internet Bandwidthعرض نطاق اإلنترنت  9.06

 5101عرض نطاق اإلنترنت )كيلوبت/ثانية( لكل نسمة | 

 5100واالتصاالت  االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤشرات تقانة المعلومات المصدر:

 Market Sizeحجم األسوق  21

 Domestic Market Size Indexحجم األسواق المحلية  10.01

مجموع الناتج المحلي اإلجمالي، مضافًا إليه قيمة المستوردات من السلع والخدمات، مطروحًا منه قيمة الصادرات من 
 5101)األفضل( |  6-0السلع والخدمات، بمقياس بين 

 حسابات المؤلفينالمصدر: 

 Foreign Market Size Indexحجم األسواق الخارجية  10.02

 5101)األفضل( |  6-0قيمة الصادرات من السلع والخدمات بمقياس بين 

 .GDPتقدر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

 حسابات المؤلفينالمصدر: 
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 Gross Domestic Product( PPP )بمعادل القوة الشرائية GDP الناتج المحلي اإلجمالي 10.03

 1121بماليين الدوالرات األمريكية |  على أساس معادل القوة الشرائية الناتج المحلي اإلجمالي

 ؛ مصادر محلية1122التوقعات االقتصادية العالمية  قاعدة بيانات المصدر : صندوق النقد الدولي،

 Imports as a Percentage of GDPالمستوردات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي  10.04

 1121المحلي اإلجمالي |  الناتج من كنسبة مئوية والخدمات إجمالي قيمة المستوردات من السلع

، وحدة االستخبارات 1122المصدر: منظمة التجارة العالمية، قاعدة بيانات اإلحصائيات: السلسلة الزمنية للتجارة الدولية 
 CountryData Database 1122االقتصادية، 

 Business Sophisticationتطور األعمال  22

 Local Supplier Quantityعدد الموردين المحليين  22.12

 (متوفرون بكثرة =6، غير متوفرون بكثرة= 0بلدك؟ ) مدى توفر الموردين المحليين ما

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Local Supplier Qualityنوعية الموردين المحليين  22.11

 جدًا( جيدة= 6جدًا،  متدنية= 0الموردين المحليين في بلدك؟ ) نوعيةكيف تقيِّم 

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 State of Cluster Developmentدرجة تطور العناقيد الصناعية  22.13

= منتشرة في 6= ال وجود لها، 0) بلدك؟ اقتصاد في العميقة التشابكات ذات المتطورة الصناعية العناقيد انتشار مدى ما
 مجاالت عديدة(

 1005و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Nature of Competitive Advantageطبيعة الميزة التنافسية  22.14
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= ترتكز على انخفاض التكاليف أو الموارد 0ماهي الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركات المحلية في األسواق العالمية؟ )
 منتجات وعمليات فريدة ومتميزة( = ترتكز على6الطبيعية المحلية، 

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال المصدر: المنتدى االقتصادي

 Value Chain Breadthدرجة اكتمال سلسلة القيمة  22.11

= تختص بشكل أساسي 0) ؟بلدك في ر نشاطها في سلسلة القيمة بشكل واسع أم محدودالتصدي شركاتتمارس  هل
اإلنتاج بما في ذلك  سلسلة= تمارس نشاطها في كافة مراحل 6دة من سلسلة اإلنتاج مثل استخراج الموارد، و بمراحل محد

 مرحلة التصميم واإلنتاج والخدمات اللوجستية وخدمات مابعد البيع(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Control of International Distributionحكم بالتوزيع العالمي الت 22.10

بل = ال يتم أبدًا، 0بلدك؟ ) من انطالقاً  يتم الذي العالمي والتسويق بالتوزيع الوطنية الشركات تحكم درجة تقيِّم كيف
 = يتم بشكل كبير بوساطة شركات محلية(6، فقط بوساطة شركات أجنبية

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى 

 Production Process Sophisticationدرجة تطور العمليات اإلنتاجية  22.17

نات إنتاج انتاج على اليد العاملة أو تقاإل= غير متطورة، تعتمد أساليب 0) بلدك؟ في اإلنتاجية اتالعملي تطور درجة ما
 أفضل أساليب اإلنتاج في العالم( من = متطورة للغاية،6قديمة، 

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Extent of Marketingالكفاءات التسويقية للشركات  22.12

 واسع جدًا( شكل= ب6جدًا، بشكل محدود = 0) بلدك؟ في متطورة تسويقية ناتاوتق أدوات الشركات تستخدم درجة أي إلى

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Willingness to Delegate Authorityالرغبة بتفويض الصالحيات  22.11

، اإلدارة العليا تسيطر على كافة منخفضة= 0) بلدك؟ في بالصالحيات المرؤوسين تفويضفي  رغبة اإلدارة كيف تقيم
 اآلخرين األقل درجة( والمدراء األقسام إلى رؤساء بشكل كبير الصالحيات، يتم تفويض كبيرة= 6القرارات الهامة، 
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 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Innovationاإلبداع واالبتكار  21

 Capacity for Innovationالقدرة على االبتكار   21.12

إجراء  = عبر6، فقط = عبر التراخيص أو تقليد الشركات األجنبية0) بلدك؟ في التقانات على الشركات تحصل كيف
 أبحاث وتطوير منتجات وعمليات خاصة بها(

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي رأي قطاع األعمال المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح

 Quality of Scientific Research Institutionsجودة مؤسسات البحث العلمي  21.11

 األفضل عالميًا(من = 6جدًا،  ضعيفة= 0) بلدك؟ في العلمي البحث مؤسسات لجودة تقييمك هو ما

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي 

 Company Spending on R&Dإنفاق الشركات على البحث والتطوير  21.13

بشكل = تنفق 6والتطوير،  البحث= ال تنفق األموال على 0بلدك؟ ) في والتطوير البحث على الشركات تنفق حد أي إلى
 والتطوير( البحثعلى  كبير

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمالالمصدر: المنتدى 

 University-industry Collaboration inالتعاون بين الشركات والجامعات في البحث والتطوير  21.14

R&D 

يوجد = 6، يوجد تعاونال = 0)بلدك؟  في والتطوير البحث في والجامعات األعمال قطاع بين ما تعاون يوجد مدى أي إلى
 (تعاون على نطاق واسع

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Gov’t Procurement of Advanced Tech. Productsتوفير الحكومة للتقانات المتقدمة  21.11

وبشكل  = نعم6= ال على اإلطالق، 0بلدك؟ ) في التقاني االبتكار على الحكومية بالمشتريات المتعلقة القرارات تساعد هل
 فعال للغاية(
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 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 Availability of Scientists and Engineersتوفر العلماء والمهندسين  21.10

 (على نطاق واسع متوفرون= 6، غير متوفرين= 0بلدك؟ ) في نيوالمهندس العلماء توفر مدى ما

 5100و 5101، المتوسط المرجح لعامي المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مسح رأي قطاع األعمال

 USPTO Patent Grantsنسمة  عدد براءات االختراع لكل مليون 12.07

 5101لكل مليون نسمة |  5101عام عدد براءات االختراع التي منحت في 

 المصدر: مكتب الواليات المتحدة للبراءات والعالمات التجارية، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للسكان



 


