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 فهرس الجداول

 رقم الصفحة الجدول رقم الجدول
 20 الدول ترتيب حسب 1022 عام المباشر األجنبي االستثمار ورصيد تدفق 2

1 
 قامت التي اإلصالحات عدد مع بالمقارنة 1024 األعمال أنشطة ممارسة تقرير في المتقدمة الدول
 بها

22 

 10 1021/1023 خالل وترتيبها اإلصالحات من عدد أكبر حققت التي تاالقتصادا 3

 12 بها قامت التي اإلصالحات وعدد 1024 األعمال أنشطة ممارسة تقرير في العربية الدول ترتيب 4

 16 2102 – 2102 – 2102 األعمال أنشطة ممارسة تقرير في سورية مؤشرات 2

 12 1024 لتجاريا النشاط بدء مرحلة في سورية مؤشرات 6

 12 1024 البناء تراخيص استخراج مرحلة في سورية مؤشرات 7
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 31 1024 المستثمرين حماية مرحلة في سورية مؤشرات 22

 33 1024 الضرائب دفع مرحلة في سورية مؤشرات 21

 33 1024 الحدود عبر التجارة مرحلة في سورية مؤشرات 23

 34 1024 العقود إنفاذ مرحلة في سورية مؤشرات 24

 32 1024 التجاري النشاط تصفية مرحلة في سورية مؤشرات 22

 36 1024-1023 لألداءمدى اقتراب سورية من الحد األعلى  26

 37 1023-1002 بين سورية في تمت التي اإلصالحات 17
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 خلفية عامة: :أوالا 

على الصعيد االقتصادي، يعتمد بالدرجة األولى على  السيماتؤكد معظم التجارب العملية أن تقدم الدول في مختلف المجاالت، 
سيما في  القيام بدور متزايد في خطط وبرامج التنمية، ال فيالقطاع الخاص  ودعمتحسين مناخ االستثمار، وبيئة أداء األعمال، 

يجاد فرص العمل،  الدول النامية وفي مقدمتها الدول العربية. ذلك أن وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية، ويقوم باالستثمارات، وا 
وتحسين مستوى اإلنتاجية، من شأنه أن يؤدي إلى تشجيع النمو وتوسيع الفرص المتاحة. كما أن تعزيز نمو القطاع الخاص 

ن لديه الرغبة واألفكار الجديدة أن يبدأ نشاطه التجاري، كما يمكن فيها للشركات يقتضي توافر بيئة إجرائية، يمكن فيها مم
 االستثمار والنمو وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل.

، والذي يقيس تنافسية الدول من خالل بحث صدار تقرير ممارسة أنشطة األعمالبإ 1003ومنذ عام WB ويقوم البنك الدولي 
مية وحماية حقوق الملكية، على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مدى دورة حياتها والعمل أثر اإلجراءات الحكو 

ية وحماية ألنشطة األعمال التجار  الناظمةعلى تحسينها واالرتقاء بها. ويعرض التقرير مؤشرات كمية لقياس اإلجراءات الحكومية 
 بلدًا.  222حقوق الملكية في 

على أن النشاط االقتصادي يتطلب قواعد رشيدة مثل قواعد إلثبات حقوق  ألساسي لتقرير ممارسة أنشطة األعمالويقوم المنطلق ا
الملكية وبيانها، وخفض تكلفة تسوية المنازعات، وزيادة إمكانية التنبؤ بالتفاعالت االقتصادية، وتزويد الشركاء التعاقديين بسبل 

ية ضد أي تعسف أو سوء استغالل، ويتمثل الهدف في تصميم إجراءات حكومية تتسم بالكفاءة، لتوفير الحماية القانونية األساس
 والبساطة في التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها.

بلدًا، في حين  233مجموعات من المؤشرات في  2وغطى  1003" في عام 1004وصدر أول تقرير "ممارسة أنشطة األعمال 
مجموعات من المؤشرات  20، ويغطي الحادي عشروهو اإلصدار  1023" عام 1024 ير "ممارسة أنشطة األعمالصدر تقر 

حماية وتسجيل الملكية، والحصول على االئتمان، و والوصول إلى الكهرباء، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، 
نفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، باإلضافة إلى بيانات خاصة بالقواالمستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، و  عد ا 

  لتوظيف العاملين.اإلجرائية 

نحاء ألنشطة األعمال في مختلف أ الناظمةويتتبع التقرير من خالل مؤشراته التغييرات التي تطرأ على اإلجراءات الحكومية 
في اإلجراءات الحكومية في معظم دول العالم، ويواصل  إصالحاً  1000أكثر من  1004العالم. وقد سجل التقرير منذ عام 

إصالح هذه اإلجراءات والتشريعات المتعلقة بالشركات في بعض المجاالت بوتيرة أسرع  السياسات في جميع أنحاء العالم واضعو
رنة والمؤسسات الفعالة، بما في ذلك . كما أن اإلجراءات الحكومية الموذلك على خلفية األزمة المالية واالقتصادية العالمية

شهار اإلفالس تسهل إعادة  الكفوءة، اإلجراءات التي تتميز بالكفاءة لبدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات، وأنظمة اإلعسار وا 
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مان ض علىاإلجراءات الحكومية المبسطة  تساعدتوزيع العمالة ورأس المال، ويساعد في التعافي من األزمة االقتصادية. كما 
تاحة المزيد من فرص العمل.   تخفيض الحواجز بين القطاعات الرسمية وغير الرسمية، وا 

  تملكالليست االقتصادات التي  سهولة ممارسة أنشطة األعمالكما أن االقتصادات التي تحصل على الترتيب المرتفع في 
 سوق العمل دون إعاقة نمو قطاع األعمال. ميتنظل الضرورية جراءاتاإلقواعد و التشريعات وقوانين، بل التي لديها 

 :ممارسة أنشطة األعمال : المجاالت التي يغطيها تقريرثانياا 

يص بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيعد تقرير ممارسة أنشطة األعمال أداة قياس كمي لإلجراءات الحكومية المتعلقة بكل من 
، والحصول على االئتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر وتسجيل الملكيةوالوصول إلى الكهرباء، البناء، 

نفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري   لتوظيف العاملين.باإلضافة إلى بيانات خاصة بالقواعد اإلجرائية ، الحدود، وا 

ين عتمد النوع األول على نصوص القواننوعين من البيانات، حيث ي على ممارسة أنشطة األعمال ويتم االستناد في إعداد تقرير
واإلجراءات الحكومية وتفسيراتها، بينما يعتمد الثاني على مؤشرات الوقت والحركة التي تقيس درجة الكفاءة والتعقيد في تحقيق 

 أحد األهداف اإلجرائية. 

 :ممارسة أنشطة األعمال تقرير: المجاالت التي ال يغطيها ثالثاا 

وذلك لفهم  ،تي ال يغطيها تقرير ممارسة أنشطة األعمال تضاهي في أهميتها معرفة المجاالت التي يغطيهاإن معرفة المجاالت ال
 . عند تفسير البيانات المحددات التي ينبغي أخذها بعين االعتبار

 محدودية النطاق: .2

ءات الحكومية واإلجراءات مجااًل، ويهدف على وجه التحديد إلى قياس اإلجرا 22يركز تقرير ممارسة أنشطة األعمال على 
 التقرير:  ، وبالتالي فإنالبيروقراطية ذات الصلة بمراحل حياة منشآت األعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم

  ،ال يقيس جميع أوجه بيئة أنشطة األعمال التي تهم الشركات أو المستثمرين أو جميع العوامل التي تؤثر على القدرة التنافسية
، ، ومهارات العمللفسادن، واستقرار االقتصاد الكلي، واااألمبدرجة ، العوامل المتعلقة على سبيل المثالاالعتبار، ب فهو ال يأخذ

 .باالستثمار األجنبي المتعلقةكما أنه ال يركز على اإلجراءات الحكومية  ،المؤسسات وكفاءة
 مة لألسواق، ولكليهما أهمية بالغة في فهم بعض األسباب ال يقوم بتقييم متانة النظام المالي أو اإلجراءات الحكومية المنظ

 .األزمات المالية واالقتصاديةالكامنة وراء 
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  فعلى سبيل المثال، ال تغطي المؤشرات المتعلقة ببدء النشاط التجاري أو حماية  ،يغطي جميع اإلجراءات الحكوميةال
جراءات  تغطي مؤشرات توظيف العاملين جميع جوانب القوانين واإلالمستثمرين جميع الجوانب المتعلقة بالتشريعات التجارية. وال

 . السالمة في أماكن العمل أو الحق في التفاوض الجماعيمثل  للعمل الناظمةالحكومية 

 االستناد إلى سيناريوهات الحاالت المعيارية: .1

ية ذات افتراضات محددة، فعلى سبيل يتم بناء مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة األعمال على أساس سيناريوهات حاالت معيار 
المحدودة  ، ذلك أن الشركاتوأن تكون الشركة محدودة المسؤوليةالمثال أن تقع الشركة في أكبر مدينة تجارية في البلد المعني، 

ألعمال ا شركات األعمال التجارية شيوعًا في معظم بلدان العالم، كما أن زيادة الفرص أمام مشاريع أنواعالمسؤولية هي أكثر 
م في رأس على مساهمته فقط ن الدخول في مشاريع األعمال عندما تكون الخسائر المحتملة مقتصرةيالتجارية، يشجع المستثمر 

 المال.

 التركيز على القطاع الرسمي من االقتصاد: .3

ة جراءات الحكومييفترض تقرير ممارسة أنشطة األعمال في سياق بناء مؤشراته، أن أصحاب األعمال على دراية بجميع اإل
السارية، وأنهم يتقيدون بها. لكن من الناحية العملية فإنهم قد يمضون وقتًا طوياًل في سعيهم لمعرفة الجهات المختصة والمستندات 

وعندما تصبح اإلجراءات الحكومية أكثر صعوبة، ترتفع مستويات النشاط االقتصادي غير  الالزم استيفاؤها وتقديمها إليهم.
وعادًة ما تنمو الشركات في القطاع غير الرسمي بوتيرة أبطأ من مثيالتها في القطاع الرسمي، ذلك أنها تعاني من الرسمي. 

ضعف شديد في إمكانية الحصول على االئتمان، وتوظف عددًا أقل من العمال، ويبقى العاملون في هذا القطاع خارج مظلة 
 الحماية التي توفرها نظم وقوانين العمل.

 :ومع االستثمار األجنبي المباشر : عالقة ارتباط تقرير ممارسة أنشطة األعمال مع التقارير الدوليةرابعاا 

األخرى في ترتيب البلدان، تمثل إحدى طرق اختبار  الدولية تقرير ممارسة أنشطة األعمال مع التقاريرإن معرفة عالقة ارتباط 
ي مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى االقتصاد قة االرتباط معتقرير ممارسة أنشطة األعمال. وفي هذا الصدد فإن عال

المرتبطة  OECDمجموعة مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  في حين عالقة االرتباط مع، 0824تبلغ WEF العالمي 
ويبين الشكل  .0842تبلغ  ات اإلدارية،والتي تقيس التحكم باألسعار ونظام التراخيص واإلجراء ،بقياس تنظيم أسواق المنتجات

تقرير ممارسة أنشطة األعمال وتقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى االقتصادي ( عالقة االرتباط بين 2التالي رقم )
 العالمي سنويًا.
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 (2رقم ) الشكل

 عالقة االرتباط بين تقرير ممارسة أنشطة األعمال وتقرير التنافسية العالمية

 

ة، في مليون دوالر أمريكي من االستثمارات األجنبية المباشر  203324اقتصادات في التقرير  20جذبت أول  ،1022وفي عام 
لم كما ارات األجنبية المباشرة، مليون دوالر أمريكي من االستثم 243361ذات الترتيب المتوسط  حين جذبت االقتصادات العشر

مليون دوالر أمريكي من االستثمارات  23127اكز العشر األخيرة في التقرير من جذب أكثر من تستطع االقتصادات التي احتلت المر 
( جذب االستثمارات األجنبية المباشرة للدول التي احتلت المراكز العشر األولى 2األجنبية المباشرة. ويبين الجدول التالي رقم )

 .1022ى رصيد هذه االستثمارات لديها عام والعشر المتوسطة والعشر األخيرة في التقرير باإلضافة إل

 (2رقم ) الجدول

 حسب ترتيب الدول  1022تدفق ورصيد االستثمار األجنبي المباشر عام 

 رصيد االستثمار األجنبي المباشر تدفق االستثمار األجنبي المباشر 
 7623426 203324 التي احتلت المراكز العشر األولى في الترتيب االقتصادات

 223776 243361 صادات العشر ذات الترتيب المتوسطاالقت

 23272 23127 االقتصادات التي احتلت المراكز العشر األخيرة في الترتيب
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 تقرير ممارسة أنشطة األعمال:ل: االستنتاجات الرئيسية خامساا 

 ، وتمكن صانعي القرار من االطالعتمكن البيانات الرقمية والمقارنات المرجعية أن تؤدي إلى الكشف عن التحديات المحتملة
في تحقيق النتائج المرجوة. وقد أدت سلسلة تقارير ممارسة أنشطة األعمال  الدولية الممارساتأفضل على الدروس المستفادة و 

 واإلصالحات المرتبطة بها إلى استخالص االستنتاجات التالية:

 جم القطاع غير الرسمي من االقتصاد.ح رتأسيس الشركات وصغ إجراءاتوجود عالقة ارتباط بين خفض  .0
 األعمال وتعزيز إنتاجية الشركات والحد من الفساد. قطاعانخفاض تكلفة الدخول إلى األسواق يؤدي إلى تشجيع تنظيم  .2
 تبسيط إجراءات تأسيس الشركات يؤدي إلى زيادة فرص العمل المتاحة. .2
 لتنافسية في التجارة، والتي تؤثر عليها جودة إنفاذ العقود.تشكل جودة اإلجراءات التعاقدية ألي بلد مصدرًا للمزايا ا .2
عالقة ارتباط بين زيادة تبادل المعلومات عبر مراكز المعلومات االئتمانية من جهة، وارتفاع ربحية المصارف وانخفاض  وجود .5

 مستوى المخاطر من جهة أخرى.

 : منهجية إعداد تقرير ممارسة أنشطة األعمال:سادساا 

 ر ممارسة أنشطة األعمال إلى نوعين من البيانات، هما:يستند تقري

 القوانين واإلجراءات الحكومية وتفسيراتها. .0
مؤشرات الوقت والحركة التي تقيس درجة الكفاءة في تحقيق الهدف اإلجرائي، حيث يقسم التقرير كل إجراء أو معاملة إلى  .2

 خطوات منفصلة.

رسة الحقيقية وليس إلى القوانين المدونة. ويعتمد تقرير سهولة ممارسة أنشطة ويستند عنصر التكلفة وعنصر الوقت إلى المما
ص يوالمحاسبة والتخل مهني يعمل معظمهم في سلك المحاماة 012211على مدخالت ومساهمات أكثر من  1024األعمال 
لمنشآت  صورات وتجارب منفردة. كما ال يتم استقصاء منشآت األعمال أو الشركات والتي تعكس في الغالب توالهندسة الجمركي

يكون أكثر دراية ومعرفة وبالتالي شركة سنويًا،  200األعمال، ذلك أن المحامي المتخصص في قوانين الشركات يسجل حوالي 
 باإلجراءات من صاحب عمل الذي يسجل الشركة مرة واحدة فقط.

قوانين العمل والعمال، وممثلين عن الشركات  مع فريق استشاري يشمل محامين في مجال WBوتعمل مجموعة البنك الدولي 
والعاملين، وخبراء من منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمراجعة 

 هذه المنهجية وتطويرها بشكل مستمر.
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، والترتيب الذي العشرةتوسط ترتيبها في المراحل م على أساس 222إلى  2البلدان من ويرتب مؤشر ممارسة أنشطة األعمال 
يحصل عليه البلد في كل مرحلة هو عبارة عن متوسط ترتيب مكوناته. وفي حال عدم توفر أية قوانين أو إجراءات حكومية تغطي 

إجراءات حكومية  مجااًل معينًا، أو في حال عدم استخدام اإلجراءات الحكومية عمليًا على الرغم من توفرها، أو في حال وجود
متناقضة تحظر هذه الممارسات، يحصل البلد على عالمة "غير مطبق" والتي تهوي بالبلد إلى أدنى ترتيب له في المؤشر المعني. 

وتقيس مؤشرات ممارسة أنشطة  ويشير الترتيب األعلى إلى أن اإلجراءات الحكومية أكثر بساطة، وأن حقوق الملكية أكثر قوة.
 التالية: األعمال النقاط

 .درجة تعقيد اإلجراءات الحكومية مثل عدد إجراءات تأسيس مشروع 
 .النتائج المترتبة على االلتزام بمتطلبات اإلجراءات الحكومية مثل الوقت والتكلفة إلنفاذ العقود 
 .نطاق وسائل الحماية القانونية للملكية مثل حماية المستثمرين ضد ممارسات أعضاء مجلس اإلدارة 
 رونة لوائح العمل وقوانينه.درجة م 
 .العبء الضريبي الواقع على منشآت األعمال 

 : المراحل التي يغطيها تقرير ممارسة أنشطة األعمال:سابعاا 

يغطي تقرير ممارسة أنشطة األعمال اإلجراءات الحكومية وحماية حقوق الملكية على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة 
ويقيس درجة تعقيد القوانين والتشريعات وتكلفتها من خالل مراحل بدء النشاط التجاري، واستخراج ا، الحجم على مدى دورة حياته

تراخيص البناء، والوصول إلى الكهرباء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود. باإلضافة إلى قياس قوة الحقوق 
ماية المستثمرين، إنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، وتوظيف العاملين. القانونية من خالل مراحل الحصول على االئتمان، وح

 كما يلي:

 بدء النشاط التجاري: .2

يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعمال اإلجراءات والوقت والتكلفة والحد االدنى لرأس المال الالزمة لتأسيس شركة محلية ذات 
مؤشرات فرعية تأخذ كل  4. ويستند ترتيب البلدان إلى مجموعة من االفتراضاتمسؤولية محدودة وتشغيلها، وذلك باالستناد إلى 

 ، وهي:%12منها وزنًا قدره 

  ،اإلجراءات: عدد اإلجراءات الالزمة للتسجيل في أكبر مدينة تجارية وتتضمن اإلجراءات السابقة للتسجيل مثل اسم الشركة
 واإلجراءات الالحقة للتسجيل مثل ختم الشركة.

 :عدد األيام التقويمية الالزمة للتسجيل وليس أيام العمل فقط.  الوقت 
 .التكلفة: كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد، وتشمل التكاليف الرسمية فقط 
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 .الحد األدنى لرأس المال المدفوع: كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد 

 استخراج تراخيص البناء: .1

ة األعمال اإلجراءات والوقت والتكلفة التي تتكبدها إحدى مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة يقيس تقرير ممارسة أنشط
للحصول على كافة الموافقات الضرورية لبناء مستودع تجاري وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي واالتصاالت وذلك 

 ، وهي:%3383رات فرعية تأخذ كل منها وزنًا قدره مؤش 3 البلدان إلىباالستناد إلى مجموعة من االفتراضات. ويستند ترتيب 

 وتوصيل الخدمات إليه اإلجراءات: عدد اإلجراءات الالزمة لبناء مستودع وتسجيله . 
 .الوقت: عدد األيام التقويمية الالزمة لبناء مستودع في مدينة رئيسية وليس أيام العمل فقط 
 وتشمل التكاليف الرسمية فقط.التكلفة: كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد ، 

 الوصول إلى الكهرباء: .3

يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعمال اإلجراءات والوقت والتكلفة التي تتكبدها إحدى مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة 
رعية تأخذ كل منها مؤشرات ف 3البلدان إلى وذلك باالستناد إلى مجموعة من االفتراضات. ويستند ترتيب  للحصول على الكهرباء

 ، وهي:%3383وزنًا قدره 

  للحصول على الكهرباءاإلجراءات: عدد اإلجراءات الالزمة . 
  في مدينة رئيسية وليس أيام العمل فقط. لتوصيل الكهرباءالوقت: عدد األيام التقويمية الالزمة 
 ة فقط.التكلفة: كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد، وتشمل التكاليف الرسمي 

 تسجيل الملكية: .4

يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعمال سلسلة اإلجراءات والوقت والتكلفة لقيام منشأة بشراء عقار من منشأة أخرى ونقل سند الملكية 
من أجل التوسع، واستخدامه كضمان للحصول على قروض جديدة، أو بيعه إلى منشأة أخرى. وذلك باالستناد إلى مجموعة من 

 ، وهي:%3383مؤشرات فرعية تأخذ كل منها وزنًا قدره  3ترتيب البلد إلى ت. ويستند االفتراضا

  اإلجراءات: عدد اإلجراءات الالزمة لنقل سند الملكية الخاص بعقار نقاًل قانونيًا في أكبر مدينة تجارية وتشمل اإلجراءات
 ية.ءات الالحقة للتسجيل مثل تسجيل سند الملكالسابقة للتسجيل مثل سداد الضرائب المستحقة على نقل الملكية واإلجرا

 .الوقت: عدد األيام التقويمية الالزمة لنقل الملكية وليس أيام العمل 
 .التكلفة: كنسبة مئوية من قيمة العقار، وتشمل التكاليف الرسمية فقط 

 الحصول على االئتمان:  .5
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فالس المقرضين والتي تصف مدى فعالية قوانين الضمانات واإليقيس تقرير ممارسة أنشطة األعمال الحقوق القانونية للمقترضين و 
في تسهيل اإلقراض وحماية حقوقهم، باإلضافة إلى نوعية نظم المعلومات االئتمانية ونطاق تغطيتها والتي تصف مدى تغطية 

باالستناد  ت االئتمان. وذلكالمعلومات االئتمانية ونطاقها ونوعيتها وسهولة الحصول عليها في السجالت العامة والخاصة لمعلوما
 إلى مجموعة من االفتراضات. ويستند ترتيب البلدان إلى مؤشرين فرعيين، هما:

  (: وهي مدى حماية حقوق المقترضين من خالل قوانين الضمانات العينية واإلفالس، 20-0الحقوق القانونية )مؤشر قوة
ات واإلفالس في تسهيل اإلقراض وحماية حقوق المقترضين . وتصف مدى فعالية قوانين الضمان%61.2ويأخذ وزنًا قدره 

 والمقرضين.
  (: نطاق المعلومات االئتمانية ونوعيتها ومدى توفرها من خالل السجالت العامة 6-0االئتمانية )مؤشر عمق المعلومات

 .%3782 هقدر  معلومات االئتمانية، ويأخذ وزناً والخاصة لل

 حماية المستثمرين: .6

سة أنشطة األعمال شفافية معامالت األطراف ذوي العالقة، ومسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن االستغالل يقيس تقرير ممار 
المشروع للمعلومات الداخلية السرية، وقدرة المساهمين على مقاضاة أعضاء مجالس اإلدارة في حال ارتكابهم أي شكل من غير 

مؤشرات فرعية، تأخذ كل منها  3فتراضات. ويستند ترتيب البلدان إلى أشكال سوء السلوك. وذلك باالستناد إلى مجموعة من اال
 ، وهي:%3383وزنًا قدره 

  وهي قدرة المساهمين على تحميل أعضاء مجالس اإلدارة المسؤولية، (20-0)مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجالس اإلدارة :
 تتضمن التعويضات، وسداد األرباح، والغرامات،وقدرتهم على رفع دعوى بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسريان القانون و 

 والسجن.
  وهي المتطلبات الخاصة بالموافقة واإلفصاح عن معامالت األطراف ذوي العالقة. (20-0)مؤشر نطاق اإلفصاح : 
  ناء وهي نوع األدلة والقرائن التي يمكن جمعها قبل المحاكمة وأث (:20-0)مؤشر سهولة قيام المستثمرين بإقامة الدعاوى

 سيرها، والقدرة على االطالع مباشرة على المستندات الداخلية للشركة المعنية واالستعانة بمدقق حكومي.

 دفع الضرائب: .7

العبء الضريبي الذي تتحمله شركة صغيرة أو متوسطة الحجم إضافة إلى عدد يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعمال مجموع 
االمتثال لقوانين الضرائب خالل سنة معينة. وذلك باالستناد إلى مجموعة من المدفوعات ومجمل الوقت الذي تستغرقه في 

 ، وهي:%3383مؤشرات فرعية، يأخذ كل منها وزنًا قدره  3االفتراضات. ويستند ترتيب البلدان إلى 
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  نقل الملكية و  الدخل والتأمينات االجتماعية وضريبة البيئة ضريبةالمدفوعات: إجمالي عدد مرات دفع الضرائب بما في ذلك
 . وغيرها

 .الوقت: عدد الساعات الالزمة سنويًا إلعداد اإلقرارات الضريبية وسداد الضرائب 
  إجمالي سعر الضريبة: وهي االلتزامات الضريبية للشركة كنسبة مئوية من األرباح قبل تحمل كافة األعباء الضريبية. وتشمل

ضريبة على األمالك، والعقارات، والضريبة على نقل الملكية، والضريبة ضريبة األرباح، واشتراكات الضمان االجتماعي، وال
على توزيعات أرباح األسهم، والضريبة على األرباح الرأسمالية، والضرائب على الصفقات، والمعامالت المالية، ورسوم النظافة، 

 وضرائب المركبات، واستهالك الوقود، وغيرها.

 التجارة عبر الحدود: .8

ارسة أنشطة األعمال عدد المستندات الالزمة الستيفاء معامالت االستيراد والتصدير وما يتعلق بذلك من وقت يقيس تقرير مم
وتكلفة )باستثناء التعريفات الجمركية( بالنسبة لعمليات التصدير واالستيراد عن طريق النقل البحري. وتغطي هذه المؤشرات 

مارك والميناء، وكذلك أثناء النقل الداخلي إلى أكبر مدينة تجارية في البلد المعني. المستندات واإلجراءات الالزم استيفاؤها في الج
، %3383مؤشرات فرعية، يأخذ كل منها وزنًا قدره  3وذلك باالستناد إلى مجموعة من االفتراضات. ويستند ترتيب البلدان إلى 

 وهي:

 ندات ة المستندات الالزمة إلتمام التصدير واالستيراد ومنها المستعدد المستندات الالزمة إلتمام التصدير واالستيراد: وتشمل كاف
 المصرفية ومستندات التخليص الجمركي ومستندات المناولة ومستندات النقل. 

  عدد األيام التقويمية الالزمة إلتمام التصدير واالستيراد: وتشمل إعداد المستندات، والتخليص الجمركي، والرقابة الفنية، وأعمال
 اولة في الميناء، ومحطة البضائع، والنقل الداخلي. وال تدخل في الحساب المدة الزمنية التي يستغرقها النقل البحري.المن

 21ات سعة ذ التكلفة الالزمة إلتمام التصدير واالستيراد: وتشمل التكاليف الرسمية المستخدمة على حاوية بالدوالر األمريكي 
 بالمستندات والتخليص الجمركي والوسطاء الجمركيين ورسوم المناولة والنقل الداخلي. المتعلقةجميع التكاليف  إدراج، ويتم قدماً 

 إنفاذ العقود: .9

والتكلفة ومدى تعقيد اإلجراءات لتسوية دعوى تجارية بين شركتين محليتين. وذلك يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعمال الوقت 
 ، وهي:%3383مؤشرات فرعية، يأخذ كل منها وزنًا قدره  3ترتيب البلدان إلى باالستناد إلى مجموعة من االفتراضات. ويستند 

 .نفاذه  عدد اإلجراءات: وهي عدد إجراءات رفع دعوى قضائية والحصول على حكم وا 
  الوقت: وهي األيام التقويمية التي يستغرقها الفصل في نزاع تجاري أمام المحكمة، وتشمل وقت إقامة الدعوى وسير المحاكمة

نفاذه.و   الحصول على حكم وا 
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 .التكلفة: وهي أتعاب المحامين والرسوم القضائية ورسوم اإلنفاذ كنسبة مئوية من قيمة المطالبة 

 تصفية النشاط التجاري: .20

تمال )النسبة المئوية من موجودات التفليسة( والمخرجات )اح والتكلفة )بالسنوات( يقوم تقرير ممارسة أنشطة األعمال بدراسة الوقت
بإجراءات دعاوى شهر اإلفالس التي تكون مؤسسات محلية طرفًا فيها والنتائج المترتبة عليها، وذلك  ةالمتعلق ستمرار الشركة(ا

 باالستناد إلى مجموعة من االفتراضات. ويستند ترتيب البلدان إلى مؤشر فرعي واحد، وهو: 

 ل سعر اإلقراض واحتمال استمرار الشركة في مزاولة عملها. معدل استرداد الدين: وهو دالة الوقت والتكلفة وعوامل أخرى مث
وتحسب مقدار السنتات التي يستردها الدائنون عن كل دوالر. مع األخذ باالعتبار القيمة الحالية للديون المستردة مع استقطاع 

 التكاليف الرسمية إلجراءات اإلعسار ومراعاة استهالك األصول.
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 1024 األعمال أنشطة ممارسة تقرير في العربية والدول المتقدمة الدول أداء
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 :1024الدول المتقدمة في تقرير ممارسة أنشطة األعمال أوالا: 

خالل  طبقت التي اإلصالحات عن المائة في 22 بزيادة ذلك ،1021/1023 خالل إصالحاً  132 اقتصادًا بتطبيق 224قام 
 بين نم وكوسوفو والفلبين الروسي واالتحاد ورواندا أوكرانياتعد و سهولة،  أكثر األعمال ئةبي جعل وبالتالي 2100/2102

ويشير التقرير إلى أن البلدان مرتفعة الدخل األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .سيناتح األكثر االقتصادات
OECD ر عمال، في حين تعتبر منطقتا إفريقيا وجنوب سسيا األكثمازالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة األ
 صعوبة.

نغ كونغ ونيوزيلندا هو  ، تليهاعلى التوالي تصدرت سنغافورة ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة األعمال ثامنالوللعام 
لترتيب العالمي في تقرير ممارسة أنشطة األعمال ترتيب البلدان التي احتلت قمة ا (1)والواليات المتحدة. ويبين الجدول التالي رقم 

 :1021/1023خالل عام  قامت بهاباإلضافة إلى عدد اإلصالحات التي  1024

 (1الجدول رقم )

 قامت بهاعدد اإلصالحات التي بالمقارنة مع  1024الدول المتقدمة في تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

 عدد اإلصالحات دولة( 289الترتيب ) الدولة
 1 2 سنغافورة

 2 1 هونغ كونغ

 2 3 نيوزيلندا

 0 4 الواليات المتحدة

 0 2 الدنمارك

 3 6 ماليزيا

 2 7 كوريا الجنوبية

 2 2 جورجيا

 0 2 النرويج

 1 20 المتحدة المملكة

بها في ممارسة وترتي 1021/1023( االقتصادات التي حققت أكبر عدد من اإلصالحات خالل 3يبين الجدول التالي رقم )كما 
 . 1024أنشطة األعمال 
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 (3الجدول رقم )

 1021/1023 خالل وترتيبها اإلصالحات من عدد أكبر حققت التي االقتصادات

 اإلصالحات التي قامت بها دولة( 289)ترتيب ال الدولة 

 221 أوكرانيا 2

لملكية، اتسجيل ، الكهرباء على الحصول، استخراج تراخيص البناء، بدء النشاط التجاري
شاط تصفية الن، التجارة عبر الحدوددفع الضرائب، إنفاذ العقود، ، الحصول على االئتمان

 التجاري.

 31 رواندا 1
 مايةحتسجيل الملكية، الحصول على االئتمان، ، استخراج تراخيص البناءبدء النشاط التجاري، 

 لتجاري.تصفية النشاط ا التجارة عبر الحدود،، الضرائب دفع، المستثمرين

 21 الروسي االتحاد 3
التجارة ، كيةتسجيل المل، الكهرباء على الحصول، استخراج تراخيص البناء، بدء النشاط التجاري

 .عبر الحدود
 .الضرائب دفع، الحصول على االئتمان، استخراج تراخيص البناء 202 الفلبين 4
 تسجيل الملكية.ج تراخيص البناء، بدء النشاط التجاري، استخرا 26 كوسوفو 2
 .تصفية النشاط التجاريالحصول على االئتمان، بدء النشاط التجاري،  260 جيبوتي 6
  .العقود إنفاذ، تسجيل الملكيةبدء النشاط التجاري، الحصول على االئتمان،  267 ديفوار كوت 7

 240 بوروندي 2
 دفع كية،تسجيل المل، اءالكهرب على الحصول، استخراج تراخيص البناء، بدء النشاط التجاري

 . التجارة عبر الحدود، الضرائب

 12 مقدونيا جمهورية 2
 ،تسجيل الملكية، الحصول على االئتمان، الكهرباء على الحصول، استخراج تراخيص البناء

 .المستثمرين حماية، دفع الضرائب
 . بالضرائ دفع، استخراج تراخيص البناء، بدء النشاط التجاري 72 غواتيماال 20

 :1024: الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة األعمال ثانياا 

، 16/222 في المرتبة السعودية هايتل، 13/222 واحتلت المرتبة، تقريرال في العربية الدول قائمة العربية اإلمارات دولة تصدرت
والمركز  13تراوح الترتيب ما بين المركز  ويالحظ أن هناك تفاوتًا كبيرًا في ترتيب الدول العربية على الصعيد العالمي، حيث

ترتيب الدول العربية في  (4)عربيًا. ويبين الجدول التالي رقم االولى  دول مجلس التعاون الخليجي المراكز واحتلتعالميًا.  227
 .20121023/وعدد اإلصالحات التي قامت بها خالل عام  1024تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
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 (4الجدول رقم )

 قامت بهاوعدد اإلصالحات التي  1024ترتيب الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

 الترتيب عالمياا  الدولة الترتيب عربياا 
 دولة 289

 عدد اإلصالحات

 (المستثمرين حمايةومرحلة مرحلة الوصول إلى الكهرباء، ومرحلة تسجيل الملكية، ) 3 13 اإلمارات 2
 0 16 السعودية 1

 )مرحلة الحصول على االئتمان( 2 46 البحرين 3
 0 47 عمان 4

 (مرحلة دفع الضرائب) 2 42 قطر 2
 0 22 تونس 6

 )مرحلة بدء النشاط التجاري، ومرحلة تسجيل الملكية، ومرحلة دفع الضرائب( 3 27 المغرب 7
 (المستثمرين حمايةمرحلة ) 2 204 الكويت 2
 0 222 لبنان 2

 0 222 األردن 20

 0 212 مصر 22

 0 233 اليمن 21

 (مرحلة بدء النشاط التجاري) 2 232 فلسطين 23
 0 242 السودان 24

  0 222 العراق 22

  0 223 الجزائر 26

 (يتصفية النشاط التجار  و، مرحلة الحصول على االئتمانو )مرحلة بدء النشاط التجاري،  3 260 جيبوتي 27
 0 265 سورية 28

 0 273 ياموريتان 22

 0 227 ليبيا 10

 فلسطينو  الكويتو  قطرو  البحرينو إصالحات  3 بـوالمغرب وجيبوتي إصالحًا، أبرزها اإلمارات  23قامت الدول العربية بـ  وقد
:1023لتقرير ممارسة أنشطة األعمال الدول العربية وفقًا  قامت بهاوفيما يلي أبرز اإلصالحات التي ، إصالح واحدب  

 الوقت تقليلو  الموقع في التفتيش عمليات إلى الحاجة إلغاء خالل من الكهرباء على لحصولسهيالت لت دمتق: اإلمارات 
 عززت، وقد ةالملكي نقل رسوم وتخفيض األراضي، تسجيلل العمل ساعات زيادةوقامت ب، جديدة اتصاالت لتوفير الالزم
 رالتقري في العالقة ذوي األطراف لمعامالت أكبر إفصاح متطلبات إدخال طريق عن المستثمرين حمايةمؤشر  من

 .لسوء السلوك راءالمد مقاضاة الممكن من تجعل والتي لبورصةاو  السنوي
 لتجزئةا تجار من الدفع معلومات جمع في البدء خالل من االئتمانية المعلومات إلى الوصول قامت بتحسين: البحرين. 
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  :الشركات. على الدخل ةضريبب المرتبطة المتطلبات بعضبإلغاء قامت قطر 
 اإللكتروني إليداعا استخدام زيادةو ، الملكية لتسجيل الالزم الوقت تقليلو ، الشركات تسجيل رسومقامت بتخفيض : المغرب 

 .االجتماعي الضمان الشتراكات الدفع ونظام
 الشركة لأعما لمراجعة حسابات مراجع تعيين السماح لهم طريق عن المستثمرين حمايةمؤشر  عززت: الكويت. 
  :المطلوب. المال لرأس األدنى الحد بإلغاءقامت فلسطين 
 لغاء ،التسجيل إجراءات تبسيطب قامت: جيبوتي ، وعززت محدودةال مسؤوليةال ذات للشركات المال رأسل األدنى الحد وا 

، ضمانك ستخدامهاا يمكن التي المنقولة األصول نطاق من يوسع والذي الجديد التجاري القانون تبني خالل من نظامها
 اتواإلجراء الخطوات بشأن واضحة قواعد وحددت الجديدة، التجارية مدونتها خالل من اإلعسار حاالت تسويةب قامتو 

  . المتاحة البدائل من لكل
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 1024 سورية في تقرير ممارسة أنشطة األعمالمؤشرات 
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 :المراحل العامة - 1024ية مراحل ممارسة أنشطة األعمال في سورأوالً: 

ويعود هذا التراجع إلى غياب ، 065/081إلى المرتبة  021/085تراجعت سورية في تقرير ممارسة أنشطة األعمال من المرتبة 
 عدم، ذلك أن 081/081والذي أدى إلى تراجع سورية إلى المركز األخير في هذه المرحلة بيانات استخراج تراخيص البناء  قياس
 من مالرغ على عملياً  الحكومية اإلجراءات استخدام عدم حال في أو معينًا، مجاالً  تغطي حكومية إجراءات أو قوانين ةأي توفر
 يرغ" عالمة على البلد يحصل الممارسات، هذه تحظر متناقضة حكومية إجراءات وجود حال في أو ،أو عدم قياسها توفرها
حات إجراء الدول األخرى عددًا أكبر من اإلصال، باإلضافة إلى المعني المؤشر في له ترتيب أدنى إلى بالبلد تهوي والتي" مطبق

ضافة دول جديدة أخرى إلى التقرير ذات ترتيب أفضل من سورية  .1وا 

أجرت إصالحًا واحدًا عام  ، لكنها2102عام  تسهل ممارسة أنشطة األعمال صالحاتإ تقم بأيلم التقرير أن سورية ويبين 
في مرحلة الحصول على االئتمان، ذلك أنها قامت بإجراء تحسين في الوصول إلى المعلومات االئتمانية عن طريق إنشاء  1021

نظام إلكتروني لتبادل البيانات بين جميع المصارف ومؤسسات التمويل والمصرف المركزي. وبالتالي ارتفعت نسبة تغطية السجالت 
 العام الحالي. %1.1من السكان البالغين، وارتفعت إلى  %482إلى  %387العامة للمعلومات االئتمانية من 

الكهرباء كنسبة  الوصول إلىانخفاض مؤشر تكلفة و  ،الحد األدنى لرأس المالو بدء النشاط التجاري انخفاض تكلفة تقرير الكما بين 
انخفاض معدل و  في مؤشر التجارة عبر الحدود، والتصدير إلتمام االستيراد والوقتالتكلفة وارتفاع  من متوسط الدخل القومي للفرد

 باإلضافة إلى ثبات قيمة باقي المؤشرات وعدم تراجع قيمة أي منها.استرداد الدين، 

تحتل سورية موقعًا في وسط الترتيب في بعض المراحل مثل الوصول إلى الكهرباء وتسجيل الملكية في المركز وفي الوقت الذي 
نفاذ  220/222زال تحتل موقعًا متأخرًا في مراحل أخرى مثل الحصول على االئتمان في المركز ، إال أنه أنها ما ت21/222 وا 

بالمقارنة  1024ترتيب سورية في تقرير ممارسة أنشطة األعمال  (2)ويبين الجدول التالي رقم  .272/222العقود في المركز 
 .10232و 1102مع 

 

 

  

                                                           
 تحليل الترتيب يجب أن يأخذ باالعتبار التفاوت بين المجاالت التي يغطيها التقرير8 1
الصادر العام الماضي يختلف عن الترتيب المذكور في الجدول، نظرًا إلعادة ترتيب البلدان بعد  1023ترتيب سورية في تقرير ممارسة أنشطة األعمال  2

 .1024تقرير عام إضافة بلدين إلى 
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 (2الجدول رقم )

 1024 – 1023 – 1021 األعمال أنشطة مارسةم تقريرمؤشرات سورية في 

رقم 
 المؤشر

 Indicator 2012 المؤشر

 دولة 283

2013 

 دولة 285
2014 

 دولة 289
 Doing Business (Rank) - 247 265 ممارسة أنشطة األعمال )الترتيب( 

 Start a business (Rank) - 234 235 بدء النشاط التجاري )الترتيب( 1

 The number of procedures 7 7 7 عدد اإلجراءات 

 Time (days) 13 23 23 الوقت )باأليام( 

 Cost (% of income per capita) 17.1 2286 2182 التكلفة )% من متوسط الدخل القومي للفرد( 

 
الحد األدنى لرأس المال )% من متوسط 

 الدخل القومي للفرد(

Minimum capital (% of income 

per capita) 32283 30682 11286 

 استخراج تراخيص البناء )الترتيب( 2
Dealing with construction 

permits (Rank) - 239 289 

 غير مطبق The number of procedures 23 13 عدد اإلجراءات 
 غير مطبق Time (days) 104 204 الوقت )باأليام( 
 غير مطبق Cost (% of income per capita) 504.1 42382 من متوسط الدخل القومي للفرد( التكلفة )% 
 Access to electricity (Rank) - 87 81 الوصول إلى الكهرباء )الترتيب( 3

 The number of procedures 2 2 2 عدد اإلجراءات 

 Time (days) 72 72 72 الوقت )باأليام( 

 Cost (% of income per capita) 24084 20182 62182 التكلفة )% من متوسط الدخل القومي للفرد( 

 Registering property (Rank) - 81 81 تسجيل الملكية )الترتيب( 4

 The number of procedures 4 4 4 عدد اإلجراءات 

 Time (days) 19 22 22 الوقت )باأليام( 

 Cost (% of property value) 27.9 1782 1782 التكلفة )% من قيمة العقار( 

 Access to credit (Rank) - 277 280 الحصول على االئتمان )الترتيب( 5

 (20-0مؤشر قوة الحقوق القانونية ) 
Strength of legal rights index (0-

10) 1 2 2 

 (6-0) مؤشر عمق المعلومات االئتمانية 
The depth of credit information 

index (0-6) 2 1 1 

 
معلومات تغطية السجالت العامة لل

 االئتمانية )% من عدد السكان الراشدين(

Public registry coverage Credit 

Information (% of the adult 

population) 
3.7 482 7 

 
تغطية المراكز الخاصة للمعلومات 

 االئتمانية )% من عدد السكان الراشدين(

Centers cover private credit (% of 

the adult population) 0 0 0 

 حماية المستثمرين )الترتيب( 6
The protection of investors 

(Rank) 
- 223 225 

 Extent of disclosure index (0-10) 7 7 7 (20-0مؤشر نطاق اإلفصاح ) 

 
مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجالس 

 (20-0)اإلدارة 

Index scope of responsibility of 

the members of the Board of 

Directors (0-10) 
2 2 2 



27 

 

رقم 
 المؤشر

 Indicator المؤشر
2012 

 دولة 283

2013 

 دولة 285
2014 

 دولة 289

 
مؤشر سهولة قيام المستثمرين بإقامة 

 (20-0)الدعاوى 

The ease of investors for a 

prosecution (0-10) 1 1 1 

 (20-0)مؤشر قوة حماية المستثمرين  
Strength of investor protection 

index (0-10) 
4.7 487 487 

 Paying taxes (Rank) - 227 210 دفع الضرائب )الترتيب( 7

 Payments (number per year) 19 22 22 المدفوعات )عدد المرات سنويًا( 

 Time (hours per year) 336 336 336 الوقت )بالساعات سنويًا( 

 Total tax rate (% of profit) 39.7 3287 3287 إجمالي سعر الضريبة )% من األرباح( 

 10 10 20 )%( Profit tax ضريبة األرباح )%( 

 2283 2283 19.3 )%( Business tax ضريبة العمل )%( 

 082 082 082 )%( Other taxes ضرائب أخرى )%( 

 Cross-border trade (Rank) - 230 247 الحدود )الترتيب( التجارة عبر 8

 عدد المستندات الالزمة إلتمام التصدير 
Number of documents required to 

export 
8 2 2 

 الوقت الالزم إلتمام التصدير )أيام( 
The time required to complete the 

export (days) 
15 22 10 

 
التكلفة الالزمة إلتمام التصدير )بالدوالر 

 األمريكي لكل حاوية(

Cost required to export (U.S. $ 

per container) 
1,190 23220 23740 

 م االستيرادعدد المستندات الالزمة إلتما 
Number of documents required to 

import 
9 2 2 

 الوقت الالزم إلتمام االستيراد )أيام( 
The time required to complete the 

import (days) 
21 12 16 

 
التكلفة الالزمة إلتمام االستيراد )بالدوالر 

 األمريكي لكل حاوية(

Cost to import (U.S. $ per 

container) 
1,625 23612 13072 

 Enforcing contracts (Rank) - 279 279 إنفاذ العقود )الترتيب( 9

 Time (days) 872 271 271 الوقت )باأليام( 

 Cost (% of claim) 29.3 1283 1283 التكلفة )% من قيمة المطالبة( 

 The number of procedures 55 22 22 عدد اإلجراءات 

 Closing a business (Rank) - 322 210 تجاري )الترتيب(تصفية النشاط ال 10

 Duration (years) 4.1 482 482 المدة الزمنية )بالسنوات( 

 التكلفة )% من قيمة موجودات التفليسة( 
Cost (% of the value of the assets 

of the bankruptcy) 
9 2 2 

 
قيد  2 – قيد البيع بشكل مجزأ 0) المخرجات

 (تلة واحدةالبيع ك
Outcome (0 as piecemeal sale and 

1 as going concern( 0 0 0 

 معدل استرداد الدين )سنت عن كل دوالر( 
Recovery rate (cents on the 

dollar) 
27.5 1782 1287 
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 :المراحل بالتفصيل – 1024 في سورية مراحل ممارسة أنشطة األعمالثانياً: 

 بدء النشاط التجاري: .0

 (6) رقم ولالجد

 1024 مرحلة بدء النشاط التجاري في سورية مؤشرات

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

 (1)نيوزيلندا  37 93 120 117 50 134 135 بدء النشاط التجاري )الترتيب(
 *(1)نيوزيلندا  6 6 5 7 7 7 7 عدد اإلجراءات

 (0.5)نيوزيلندا  8 6 9 12 2 13 13 يام(الوقت )باأل
التكلفة )% من متوسط الدخل القومي 

 للفرد(
 (0.0)سلوفينيا  6.4 2187 7682 22.3 287 15.6 2182

الحد األدنى لرأس المال )% من متوسط 
 الدخل القومي للفرد(

11286 30682 0.0 0.0 3487 2381 0.0 
 اقتصاداً  221

(0.0)* 

يبلغ عدد . و 37واإلمارات المركز  20في مرحلة بدء النشاط التجاري، في حين احتلت مصر المركز  232ز احتلت سورية المرك
من متوسط الدخل القومي للفرد، في حين  %2182يومًا وتكلف  23 وتستغرقإجراءات  7إجراءات تأسيس مشروع في سورية 

في اإلمارات. كما أن  للفرد من متوسط الدخل القومي %684 كلفةتأيام، وتبلغ ال 2 وتستغرقفي لبنان  2يبلغ عدد اإلجراءات 
لرأس المال من متوسط الدخل القومي للفرد بعد تخفيض الحد  %11286الحد األدنى لرأس المال لبدء النشاط التجاري فيبلغ 

حد أدنى لرأس  لديهم يوجد اقتصادًا شملهم التقرير ال 221ليرة سورية. إال أنه يوجد  4003000للشركات المحدودة المسؤولية إلى 
  المال لبدء النشاط التجاري.

ه مع نشر و السجل التجاري وصدور قرار التأسيس من مديرية التجارة الداخلية،  الحصول علىتقديم طلب وتتضمن اإلجراءات 
يداع ،الجريدة الرسميةالنظام األساسي في  ات ؤسسة التأمينوتسجيل العمال في م ،الحد األدنى لرأس المال في المصرف وا 

يمكن تسجيل الشركات عبر  يوجد نظام النافذة الواحدة وال كما ال .أيام 3 يستغرقوالذي  والحصول على ختم للشركة ،االجتماعية
 اإلنترنت.
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 استخراج تراخيص البناء: .4

 (7) رقم الجدول

 1024 استخراج تراخيص البناء مرحلة في سورية مؤشرات

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

استخراج تراخيص البناء 
 )الترتيب(

289 239 249 111 279 248 5 
 ، الصينهونغ كونغ

(1) 

 12 20 10 17 12 23 غير مطبق عدد اإلجراءات
 ، الصينهونغ كونغ

(6) 
 (26.0)سنغافورة  44 264 146 70 272 104 غير مطبق الوقت )باأليام(

التكلفة )%من متوسط الدخل 
 القومي للفرد(

 1.1))قطر  2180 24182 32182 42282 20280 42382 غير مطبق

نظرًا ألنها أخدت قيمة "غير مطبق" والتي تعني أنه لم يتم قياس  1في مرحلة استخراج تراخيص البناء 222احتلت سورية المركز 
في األردن  27في حين يبلغ عدد اإلجراءات  58واإلمارات المركز  222ز احتلت األردن المركو  اإلجراءات أو أنها متناقضة.

من متوسط الدخل القومي للفرد  %20280يومًا في اإلمارات، وتكلف  44ويومًا في األردن،  70في اإلمارات، وتستغرق  21و
 في اإلمارات. %2180في مصر، وفقط 

الحصول على سند ملكية األرض من مديرية المصالح  تتضمن أن اإلجراءات 2102ويبين تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
ويشكل أكثر  وماً ي 30تقديم طلب بيان عقاري، والحصول على موافقة مخطط المشروع من نقابة المهندسين ويستغرق العقارية، و 

المياه والهاتف يومًا، والتقدم بطلب للحصول على  30ستغرق ، والحصول على رخصة البناء ويمن نصف التكلفة اإلجمالية
 يوجد نظام النافذة الواحدة. ، كما اليوماً  12وتستغرق  وتوصيلها

  

                                                           
1
 

ن توفرها، أو في حال وفي حال عدم توفر أية قوانين أو إجراءات حكومية تغطي مجاالً معيناً، أو في حال عدم استخدام اإلجراءات الحكومية عملياً على الرغم م

 لبلد إلى أدنى ترتيب له في المؤشر المعنيوجود إجراءات حكومية متناقضة تحظر هذه الممارسات، يحصل البلد على عالمة "غير مطبق" والتي تهوي با
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 الوصول إلى الكهرباء: .3

 (2) رقم الجدول

 1024 الوصول إلى الكهرباء مرحلة في سورية مؤشرات

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

اإلمار تركيا لبنان األردن مصر
 ات

األداء 
 األفضل

 (1) أيسلندا 4 49 52 41 205 87 81 ()الترتيب الوصول إلى الكهرباء

 3 4 5 5 7 2 2 عدد اإلجراءات
 اقتصاداً  20
(3)* 

 (17)ألمانيا  32 70 75 47 54 72 72 الوقت )باأليام(

التكلفة )% من متوسط الدخل 
 القومي للفرد(

 (0.0)اليابان  1282 47283 2280 17683 33784 20182 62182

واإلمارات  22ولبنان المركز  42في مرحلة الوصول إلى الكهرباء، في حين احتلت األردن المركز  21احتلت سورية المركز 
من متوسط  %62182يومًا وتكلف  72إجراءات وتستغرق  2. ويبلغ عدد إجراءات الحصول على الكهرباء في سورية 4المركز 

يومًا في مصر،  24، وتستغرق في كل من األردن ولبنان 2ومارات في اإل 3الدخل القومي للفرد، في حين يبلغ عدد اإلجراءات 
في  %2280من متوسط الدخل القومي للفرد في األردن، و %17683يومًا في اإلمارات. وتكلف  32ويومًا في األردن،  47و

 في اإلمارات. %1282لبنان، وفقط 

يومًا. وتركيب  34لقيام بأعمال التوصيل ويستغرق وايومًا،  32وتتضمن اإلجراءات تقديم طلب الحصول على الكهرباء ويستغرق 
  يوجد نظام النافذة الواحدة. ، والأيام 5العداد والتوصيل النهائي للكهرباء من قبل المؤسسة العامة للكهرباء ويستغرق 

 تسجيل الملكية: .2

 (2) رقم الجدول

 1024 تسجيل الملكية مرحلة في سورية مؤشرات

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

 (1)جورجيا  4 50 221 104 205 81 81 تسجيل الملكية )الترتيب(

 (*2)اقتصادًا  4 2 6 8 7 2 4 4 عدد اإلجراءات

 (*280ا )نيوزيلند 6 6 25 21 63 22 22 الوقت )باأليام(

 084 480 282 7.5 0.7 1782 1782 من قيمة العقار( التكلفة )%
 اقتصادات 2
(080*) 
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. ويبلغ 4واإلمارات  20، وتركيا المركز 202في حين احتلت مصر المركز  في مرحلة تسجيل الملكية 21احتلت سورية المركز 
في حين يبلغ عدد  من قيمة العقار. %1782يومًا وتكلف  22إجراءات وتستغرق  4عدد إجراءات تسجيل الملكية في سورية 

أيام في  6يومًا في األردن، و 12في تركيا، وفقط إجراءين في اإلمارات، وتستغرق  6واألردن، في  7ومصر  في 2اإلجراءات 
 في اإلمارات. %084في لبنان، و %282من قيمة العقار في مصر، و %087أيام في اإلمارات. وتكلف  6تركيا، و

 4تغرق الضرائب ويسإشعار دفع الحصول على كية و دفع ضريبة نقل الملو  ،الحصول على شهادة الملكيةوتتضمن اإلجراءات 
 يوجد نظام النافذة الواحدة. يومًا، وال 24ويستغرق  أيام، وتسجيل العنوان الجديد

 الحصول على االئتمان: .5

 (20) رقم الجدول

 1024 الحصول على االئتمان مرحلة في سورية مؤشرات

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

 (*2)  ماليزيا 86 86 209 170 86 277 280 الحصول على االئتمان )الترتيب(

 4 4 3 2 3 2 2 (20-0مؤشر قوة الحقوق القانونية )
  اقتصاداً  20

(10)* 

-0مؤشر عمق المعلومات االئتمانية )
6) 

 *(6) اقتصاداً  32 5 5 5 2 6 1 1

ومات تغطية السجالت العامة للمعل
االئتمانية )% من عدد السكان 

 الراشدين(

7 482 5.3 180 2281 1780 5.8 
 البرتغال 

(100.0)* 

تغطية المراكز الخاصة للمعلومات 
االئتمانية )% من عدد السكان 

 الراشدين(

080 080 19.6 0.0 0.0 7287 27.0 
  اقتصاداً  11

(100.0)* 

. وبلغ مؤشر 26االئتمان، في حين احتلت مصر وتركيا واإلمارات المركز  في مرحلة الحصول على 220احتلت سورية المركز 
)األفضل(،  6-0بمقياس من  1)األفضل(، وبلغ مؤشر عمق المعلومات االئتمانية  20-0بمقياس من  2قوة الحقوق القانونية 

 اناتالبي لتبادل إلكتروني نظامعد إنشاء من عدد السكان الراشدين ب %7وازدادت تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية إلى 
حين يبلغ  . في، وال تملك سورية مراكز خاصة للمعلومات االئتمانيةالمركزي والمصرف التمويل ومؤسسات المصارف جميع بين

مصر، في  6في تركيا واإلمارات، ويبلغ مؤشر عمق المعلومات االئتمانية  4وفي مصر ولبنان،  3مؤشر قوة الحقوق القانونية 
من عدد السكان  %2281في كل من لبنان وتركيا واإلمارات. وتبلغ نسبة تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية  2و

في تركيا،  %7287الخاصة للمعلومات االئتمانية في تركيا. في حين تبلغ نسبة تغطية المراكز  %1780الراشدين في لبنان، و
 في اإلمارات. %17.0و
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 لتزاماتا، ودفع كضمانات للحصول على قروضإمكانية استخدام الموجودات المنقولة  عدمقوة الحقوق القانونية مؤشر  ويبين
يوجد  ما أنه الكالضريبية عندما يتخلف المدين عن الدفع قبل إشهار اإلفالس أو عند تصفية الشركة.  االلتزاماتالدائنين قبل 

زي، إال لألفراد والشركات في المصرف المركالتصريح عن كافة التسهيالت  ويتم في سورية مراكز خاصة للمعلومات االئتمانية،
من االطالع  للمقترض ال يمكن، كما وشركات المرافق العامة تسجيل المعلومات االئتمانية من تجار التجزئة والدائنين ال يتمأنه 

 ة عنه.معلوماته االئتمانية، وال تسجل كافة المعلومات اإليجابية والسلبيعلى 

 حماية المستثمرين: .6

 (22رقم ) الجدول

 1024 حماية المستثمرين مرحلة في سورية مؤشرات

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

 (1) نيوزيلندا  98 34 98 170 147 223 225 حماية المستثمرين )الترتيب(

 6 9 9 4 5 7 7 (20-0مؤشر نطاق اإلفصاح )
 اقتصاداً  20

(10)* 

مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجالس 
 (20-0اإلدارة )

 (10)كمبوديا  7 2 1 4 3 2 2

مؤشر سهولة قيام المستثمرين بإقامة 
 (20-0الدعاوى )

  (10)* اقتصاداً  3 2 2 5 1 3 1 1

 (9.7)  نيوزيلندا 280 683 280 380 3.7 487 487 (20-0مؤشر قوة حماية المستثمرين )

. ويبلغ مؤشر نطاق 34وتركيا  247في حين احتلت مصر المركز في مرحلة حماية المستثمرين،  222احتلت سورية المركز 
 20-0بمقياس من  2)األفضل(، ومؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة  20-0بمقياس من  7اإلفصاح في سورية 

)األفضل( وبالتالي بلغ قيمة مؤشر قوة حماية  00-0بمقياس من  1الدعاوى  )األفضل( ومؤشر سهولة قيام المستثمرين بإقامة
 في تركيا. 683في مصر، و 387)األفضل(، في حين بلغ قيمة المؤشر  20-0بمقياس من  487المستثمرين في سورية 

ين عن الصفقة ب ويبين مؤشر نطاق مسؤولية اعضاء مجلس اإلدارة قدرة حملة األسهم على تقديم شكوى عن أي ضرر ناتج
افقة ، وعدم طلب تقرير مراجع الحسابات الخارجي قبل المو البائع والمشتري، وقدرتهم على تحميل المدير التنفيذي مسؤولية ذلك

كما يبين مؤشر سهولة قيام المستثمرين بإقامة الدعاوى عدم قدرة حملة األسهم  على العمليات التجارية بين األطراف المعنية.
 على وثائق الصفقات قبل رفع الدعوى أو خالل المحاكمة. على االطالع
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 دفع الضرائب: .7

 (21) رقم الجدول

 1024 دفع الضرائب مرحلة في سورية مؤشرات

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

 (1) اإلمارات  1 72 39 35 148 227 210 دفع الضرائب )الترتيب(

 4 22 19 25 29 22 22 المدفوعات )عدد المرات سنويًا(
هونغ كونغ، 

 (*3) الصين
 (12) اإلمارات  12 116 180 151 392 336 336 الوقت )بالساعات سنويًا(

  14.9 4081 30.2 28.9 42.6 3287 3287 إجمالي سعر الضريبة )% من األرباح(

، واإلمارات المركز 32ولبنان المركز ، 32، في حين احتلت األردن المركز في مرحلة دفع الضرائب 210المركز احتلت سورية 
من  %3287ساعة، ويبلغ إجمالي سعر الضريبة  336مرة سنويًا، وتستغرق  22األول عالميًا. ويبلغ عدد مرات دفع الضريبة 

ساعة  116وساعة في لبنان،  220في اإلمارات، وتستغرق  4وفي تركيا،  22األرباح. في حين يبلغ عدد مرات دفع الضريبة 
 %2482في لبنان، و %3081من األرباح في األردن، و %1282ساعة في اإلمارات، ويبلغ إجمالي سعر الضريبة  21في تركيا، و

 في اإلمارات.

 300ت ساعة، في حين يستغرق دفع ضريبة دخل الشركا 36وتستغرق  ،في سورية ويتم تسديد رسوم التأمينات االجتماعية شهرياً 
 .سنوياً  ساعة

 التجارة عبر الحدود: .8

 (23) رقم الجدول

 1024 التجارة عبر الحدود مرحلة في سورية مؤشرات

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

 (1) سنغافورة  4 86 97 57 83 230 247 الحدود )الترتيب( التجارة عبر

 (*1) أيرلندا  3 7 4 5 8 2 2 الالزمة إلتمام التصدير عدد المستندات

 (*6)  اقتصاداً  5 7 13 22 13 12 22 10 الوقت الالزم إلتمام التصدير )أيام(
التكلفة الالزمة إلتمام التصدير 
 )بالدوالر األمريكي لكل حاوية(

 (450) ماليزيا  622 990 1,080 825 625 23220 23740

 (2)* أيرلندا 5 2 7 7 10 2 2 مة إلتمام االستيرادعدد المستندات الالز 

 (4) سنغافورة  7 14 30 15 15 12 16 الوقت الالزم إلتمام االستيراد )أيام(
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سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

التكلفة الالزمة إلتمام االستيراد 
 )بالدوالر األمريكي لكل حاوية(

 (440)  سنغافورة 622 23132 1,365 23132 790 23612 13072

، واإلمارات 26، وتركيا المركز 23في مؤشر التجارة عبر الحدود، في حين احتلت مصر المركز  247ز احتلت سورية المرك
يومًا وتكلف  10مستندات، وتستغرق إجراءات التصدير  2ويبلغ عدد المستندات الالزمة إلتمام التصدير في سورية  48المركز 
مستندات، وتستغرق إجراءات  2مستندات الالزمة إلتمام االستيراد دوالر أمريكي للحاوية الواحدة. في حين يبلغ عدد ال 23740

في األردن  2دوالر أمريكي للحاوية الواحدة. وبالمقابل يبلغ عدد المستندات الالزمة للتصدير  12072يومًا، وتكلف  16االستيراد 
دوالر أمريكي في مصر،  612كلف أيام في اإلمارات، وت 7ويومًا في مصر،  21إجراءات التصدير لبنان، وتستغرق في  4و
 7دوالر أمريكي في اإلمارات. في حين يبلغ عدد المستندات الالزمة إلتمام االستيراد  622ودوالر أمريكي في األردن،  212و

 720أيام في اإلمارات، وتكلف  7ويومًا في مصر،  22في اإلمارات. وتستغرق  2وتركيا في  2وفي كل من األردن ولبنان 
 دوالر أمريكي في اإلمارات. 622ومريكي في مصر، دوالر أ

وتتضمن وثائق التصدير بوليصة الشحن والبيان الجمركي والفاتورة التجارية وشهادة المنشأ ورخصة التصدير وتقرير التفتيش، في 
االستيراد وشهادة  ةحين تتضمن وثائق االستيراد شهادة المنشأ والفاتورة التجارية والتصديق القنصلي والبيان الجمركي ورخص

  معايير الجودة.

 إنفاذ العقود: .9

 (24) رقم الجدول

 1024 إنفاذ العقود مرحلة في سورية مؤشرات 

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

 (1) اللوكسمبورغ  200 38 216 133 156 279 279 إنفاذ العقود )الترتيب(

 (150) سنغافورة  524 420 721 689 1,010 271 271 )باأليام(الوقت 

 (0.1) بوتان  19.5 24.9 30.8 31.2 26.2 1283 1283 التكلفة )% من قيمة المطالبة(

  (*12) سنغافورة  49 36 37 38 42 22 22 عدد اإلجراءات

. ويبلغ عدد إجراءات 32، وتركيا المركز 216ركز في مرحلة إنفاذ العقود، في حين احتلت لبنان الم 272احتلت سورية المركز 
من قيمة المطالبة. في حين يبلغ عدد إجراءات إنفاذ  %1283يومًا، وتكلف  271، وتستغرق إجراء 22إنفاذ العقود في سورية 

يومًا في  214ويومًا في تركيا،  410ويومًا في األردن،  622في تركيا. وتستغرق  26في لبنان، و 37وفي األردن،  32العقود 
 في اإلمارات. %2282من قيمة المطالبة في تركيا، و %1482اإلمارات. وتكلف 
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 يومًا، في حين 114يومًا، ويستغرق إنفاذ الحكم  220يومًا، ويستغرق الحصول على حكم  22ويستغرق رفع الدعوى القضائية 
 إنفاذ العقود. %282م القضائية والرسو  %482أتعاب للمحامي و %2683 تبلغ من قيمة المطالبةإن التكلفة 

 تصفية النشاط التجاري: .01

 (22) رقم الجدول

 1023 تصفية النشاط التجاري مرحلة في سورية مؤشرات

سورية  المؤشر
1024 

سورية 
1023 

 األداء األفضل اإلمارات تركيا لبنان األردن مصر

 (1) ان الياب 101 230 93 113 146 322 210 تصفية النشاط التجاري )الترتيب(

 (0.4) أيرلندا  3.2 3.3 380 380 4.2 482 482 )بالسنوات( الوقت

التكلفة )% من قيمة موجودات 
 التفليسة(

 (*2)  النرويج 20 15 22 20 22 2 2

 – مجزأ بشكل البيع قيد 0) المخرجات
 (واحدة كتلة البيع قيد 2

0 0 0 0 0 0 0  

معدل استرداد الدين )سنت عن كل 
 دوالر(

 (92.8) اليابان  29.4 1183 3184 27.2 16.9 1782 1287

، واإلمارات 230، وتركيا المركز 223تصفية النشاط التجاري، في حين احتلت األردن في مرحلة  210احتلت سورية المركز 
استرداد  ويبلغ معدلمن قيمة موجودات التفليسة،  %2سنة، وتكلف  482 اإلفالس شهر دعاوى جراءات. وتستغرق إ202المركز 
في  %10سنة في اإلمارات، وتكلف  381سنة في تركيا، و 383في حين تستغرق دعاوى إجراءات شهر اإلفالس  .%1782 الدين

 في اإلمارات. %1284في تركيا، و %1183في اإلمارات. ويبلغ معدل استرداد الدين  %10وفي تركيا،  %22واألردن، 

 :دا لأل األعلى الحد   منسورية  اقترابثالثاً: 

الحد األعلى لألداء في مرحلتي بدء النشاط التجاري والوصول إلى الكهرباء، في حين زادت الفجوة في  من فجوة سوريةخفضت 
( درجة اقتراب سورية 06التجارة عبر الحدود وتصفية النشاط التجاري. ويبين الجدول التالي رقم )استخراج تراخيص البناء و  حلامر 

 .2102و 2102ممارسة أنشطة األعمال  يكما يبين تقرير  من الحد األعلى لألداء
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 (26) رقم الجدول

 2102-2102 لألداء األعلى الحد   من سورية اقترابمدى 

 2013 المؤشر رقم المؤشر

 دولة 285
2014 

 التغير دولة 289

 -6.56 45.67 51.13 ممارسة أنشطة األعمال  

 4.57 74.13 69.56 بدء النشاط التجاري  1

 63.63- 0.00 63.63 استخراج تراخيص البناء 2

 0.92 76.76 75.84 الوصول إلى الكهرباء  3

 - 54.65 54.65 تسجيل الملكية  4

 - 18.75 18.75 الحصول على االئتمان  5

 - 46.67 46.67 حماية المستثمرين  6

 - 67.43 67.43 دفع الضرائب  7

 5.64- 55.51 61.15 الحدود التجارة عبر 8

 - 35.53 35.53 إنفاذ العقود  9

 1.88- 27.25 29.13 تصفية النشاط التجاري  10

إلى  2102عام  52.22سورية ابتعدت في الوصول إلى الحد األعلى لألداء في المؤشر اإلجمالي من  الجدول السابق أنيبين 
، جاريتصول إلى الكهرباء وبدء النشاط الالو  في مرحلتي الحد األعلى فجوة . كما يالحظ أنها اقتربت من2102عام  25.61

 في مراحل استخراج تراخيص البناء، وتصفية النشاط التجاري والحصول على االئتمان. وكانت واسعة 

 اإلجرا ات التي قامت بها سورية من أجل تبسيط ممارسة أنشطة األعمال:: رابعاً 

ستراتيجيات المناسبة وتنفيذ المبادرات واإلجراءات والتي من تعمل سورية على تطوير قطاع األعمال من خالل وضع الخطط واال
ت سورية باتخاذ قامحيث  .لصغيرة والمتوسطةالمؤسسات االسيما  شأنها أن تسهم بإيجاد بيئة تمكينية مناسبة لعمل قطاع األعمال

ألدنى عن طريق تخفيض الحد ا ورفع ترتيب سورية في التقريرممارسة أنشطة األعمال عدد من اإلجراءات الهادفة إلى تبسيط 
تاحة  حسين التجارة وتم ت ،أصدرت قانونًا تجاريًا جديداً كما  ،على شبكة االنترنت الحكوميةنماذج العدداً من المدفوع لرأس المال، وا 

لى إوقد أدى دخول المصارف الخاصة إلى السوق السورية  ،التسجيل الضريبي للشركات الجديدةعبر الحدود وتسهيل إجراءات 
 تسريع عجلة إصدار خطابات الضمان، مما أدى بدوره إلى خفض الوقت اإلجمالي إلتمام معامالت االستيراد والتصدير. 

وبينت سلسلة تقارير ممارسة أنشطة األعمال في سورية أنها قد حققت التقدم في مجاالت بدء النشاط التجاري والتجارة عبر 
مل وأطلقت وزارة العدل مشروعي أتمتة الع. إال أنها التزال دون المستوى المطلوب تمانوالحصول على االئ الحدود ودفع الضرائب

القضائي واإلداري ضمن برنامج اإلصالح القضائي الشامل بهدف تبسيط المعامالت والدعاوى واختصار مدد التقاضي والحد من 
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تحسين و  جراءات الحكومية الناظمة لقطاع األعمالوفيما يلي أبرز اإلصالحات التي تمت في سورية من أجل تبسيط اإل الفساد.
 :، ومنهاكما تبين سلسلة تقارير ممارسة أنشطة األعمال المناخ االستثماري

 (27) رقم الجدول

 1023-1002اإلصالحات التي تمت في سورية بين 

 1024تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
 ل ممارسة أنشطة األعمالأي إجراءات إصالحية فيما يتعلق بمراحب القياملم يتم 

 1023تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
 المصارف جميع بين البيانات لتبادل إلكتروني نظام إنشاء طريق عن االئتمانية المعلومات إلى الوصول بتحسين قامتمرحلة الحصول على االئتمان: 

 .المركزي والمصرف التمويل ومؤسسات
 1021تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
ليرة  4002000تم تخفيض الحد األدنى لبدء النشاط التجاري للشركات المحدودة المسؤولية من مليون ليرة سورية إلى مرحلة بدء النشاط التجاري: 

 ليرة سورية. 42000سورية إلى  ةلير  122000سوري، وتخفيض تكلفة النشر من 
 1022تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

لى تأسيس بمقدار الثلثين، وأصبحت الموافقة ع تم تخفيض الحد األدنى لبدء النشاط التجاري للشركات المحدودة المسؤوليةي: مرحلة بدء النشاط التجار 
 الشركة المركزية.

تم تخفيض حد اإلفصاح عن القروض للمصرف المركزي، وبالتالي ازدادت نسبة تغطية السجالت العامة للمعلومات مرحلة الحصول على االئتمان: 
 االئتمانية.

 1020تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
تاحة نماذج التسجيل عبر اإلنترنت.مرحلة بدء النشاط التجاري:   تم تخفيض الحد األدنى لبدء النشاط التجاري، وا 

 1009تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
 شتراط مشاركة المحامين في هذه اإلجراءات.في المحاكم وعدم ا ،تم إلغاء عملية تسجيل الشركاتمرحلة بدء النشاط التجاري: 
 .الضمان خطابات إصدار عجلة تسريع إلى أدى السورية السوق إلى الخاصة المصارف دخولمرحلة التجارة عبر الحدود: 

 1008تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
نشاء وحدة كبار المكلفين لتسريع مرحلة دفع الضرائب:   دفع الضرائب لدى كبار المكلفين.تم تخفيض معدالت الضرائب، وا 

لى صعوبة )أدى هذا اإلجراء إ بدء النشاط التجاري باشتراط نشر تأسيس الشركات في الجريدة الرسمية. إجراءاتتم زيادة مرحلة بدء النشاط التجاري: 
 البدء بالنشاط التجاري(
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 سيط اإلجراءات الحكوميةعمال وتبالسياسات المقترحة لتحسين بيئة األ
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 : السياسات اآلنيةأوالً: 

 مالحظات اإلجراء
   235/289 بدء النشاط التجاري .2
  ًا عن ضاستبدال اإلعالن عن تأسيس الشركة بالنشر اإللكتروني على موقع وزارة االقتصاد عو

 النشر في الجريدة الرسمية
- 

 بلدًا قام بهذا اإلجراء 112 ريإلغاء الحد األدنى لرأس المال لبدء النشاط التجا 
  بلد قام بهذا اإلجراء 202 اإلنترنت لدى العديد من الجهات عبرإتاحة كافة المستندات لتسجيل الشركات 
  289/289 استخراج تراخيص البناء .1
 لموافقة ا تلقائيًا نسخة من تخفيض عدد من إجراءات استخراج تراخيص البناء: مثل أن ترسل

 نه وبالتالي اختصار إجراءين اثنيبناء إلى مؤسسة االتصاالت ومؤسسة المياعلى الالنهائية 
- 

  81/289 الوصول إلى الكهرباء .3
 لفرد لتتناسب مع متوسط الدخل القومي ل إعادة النظر برسوم توصيل الكهرباء مع أجل تخفيضها

 والدول المجاورة
- 

  81/289 تسجيل الملكية .4
 بلدًا قام بهذا اإلجراء 22 إلنترنتتوفير العقود والمستندات عبر ا 
 بلدًا قام بهذا اإلجراء 24 من أجل اختصار الوقت الالزم للتسجيل وضع حدود زمنية إلزامية لتسجيل ملكية الشركات 
  280/289 الحصول على االئتمان .5
  السماح للمقترضين باالطالع على معلوماتهم االئتمانية وبالتالي رفع مؤشر عمق المعلومات

 ئتمانيةاال
 غير  والضمانات توسيع دائرة الضمانات المقبولة لدى المصارف مثل اآلالت واألصول المتداولة

 وبالتالي زيادة قوة الحقوق القانونية العينية

- 

 - 225/289 حماية المستثمرين .6
  210/289 دفع الضرائب .7
 ًا عن ربع سنوي عوض السماح بتقديم إقرارات مساهمات التأمينات االجتماعية ودفعها على شكل

 ساعة 202والوقت الالزم إلى  00عدد مرات دفع الضرائب إلى شهريًا، مما يؤدي إلى اختصار 
- 

  247/289 الحدود التجارة عبر .8
 فيضها لتتناسب مع الدول المجاورةإعادة النظر برسوم االستيراد والتصدير من أجل تخ - 
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  279/289 إنفاذ العقود .9
 إنشاء المحاكم التجارية اة المتخصصين بالدعاوى التجارية واإلسراع في زيادة أعداد القض

 المتخصصة
- 

 يطتبس أجل من مؤخراً  أطلق الذي واإلداري القضائي العمل أتمتة مشروع تنفيذ في اإلسراع 
تاحة إمكانية رفع الدعاوى إلكترونياً  الفساد من والحد التقاضي مدد واختصار اإلجراءات  وا 

- 

  210/289 شاط التجاريتصفية الن .20
  بلدًا قام بهذا اإلجراء 27 وضع حدود زمنية إلزامية لتصفية النشاط التجاري وبالتالي تخفيض المدة الزمنية 
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 على األمد القصير والمتوسط:ثانياا: 

 مالحظات اإلجراء
  235/289 بدء النشاط التجاري .2
  بلدًا قام بهذا اإلجراء 26 ت والوقت الالزم للتسجيلوبالتالي اختصار اإلجراءاإنشاء نظام النافذة الواحدة 
 لوقت وبالتالي اختصار اإلجراءات وا اإلنترنت عبرتسجيل الشركات  تقديم طلبات إتاحة إمكانية

 لبدء النشاط التجاريالالزم 
- 

  289/289 استخراج تراخيص البناء .1
  بلدًا قام بهذا اإلجراء 36 ناءقت الالزم الستخراج تراخيص البإنشاء نظام النافذة الواحدة وبالتالي اختصار اإلجراءات والو 
  81/289 الوصول إلى الكهرباء .3
 إنشاء نظام النافذة الواحدة وبالتالي اختصار اإلجراءات والوقت للحصول على الكهرباء - 
  81/289 تسجيل الملكية .4
 تسجيل الملكيةإنشاء نظام النافذة الواحدة وبالتالي اختصار اإلجراءات والوقت ل - 
  280/289 الحصول على االئتمان .5
 ة زيادة مؤشر قو و  توسيع حجم التمويل المقدم وبالتالي إطالق مؤسسة ضمان مخاطر القروض

 الحقوق القانونية
- 

  مات االئتمانية إنشاء مكاتب خاصة للمعلومات االئتمانية وبالتالي زيادة عمق المعلو - 
 - 225/289 حماية المستثمرين .6
  210/289 دفع الضرائب .7
 بلدًا قام بهذا اإلجراء 76 السماح بتقديم اإلقرارات الضريبية ودفعها إلكترونيًا وبالتالي اختصار الوقت الالزم لدفع الضرائب 
  247/289 الحدود التجارة عبر .8
  279/289 إنفاذ العقود .9
 بناء القدرات للقضاة والمحامين المتخصصين بالدعاوى التجارية - 
 االسراع في إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة - 

  210/289 تصفية النشاط التجاري .20
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 بعض الدراسات والمؤشرات والتقارير التي أعدها المرصد الوطني للتنافسية: 

 

 تاريخ اإلصدار اسم اإلصدار

  

 2102 2102 الجمهورية العربية السورية مؤشرات األمن الغذائي في

 2102 2102ت سورية في التقرير العالمي لفجوة الجندر قراءة في مؤشرا

 2102 2102 الجمهورية العربية السورية الصحة في تطور مؤشرات

 2102 2102مؤشرات سورية في التنمية البشرية 

 2102 2102 ممارسة أنشطة األعمال في سورية

 2102 2102قراءة في مؤشرات سورية في التقرير العالمي لفجوة الجندر 

 2102 2102مؤشر الترابط العالمي لسورية 

 2102 2102 مؤشر الرفاهية لسورية

 2102 أهمية التعليم والتدريب في تعزيز تنافسية االقتصاد السوري

 2102 2102مؤشر أداء الطاقة العالمي 

 2102 2102التقرير الوطني لتنافسية االقتصاد السورية 

 2102 2102-2100العالمية مؤشرات سورية حسب تقرير التنافسية 

 2102 2102 األمن الغذائي

 2102 دور البنية التحتية المادية في تعزيز تنافسية االقتصاد السوري

 2102 مؤشرات سورية في التقارير العالمية

 2102 دور الصحة في تعزيز تنافسية االقتصاد السوري

 2102 وريدور الجاهزية التقانية في تعزيز تنافسية االقتصاد الس

 2100 2100التقرير الوطني الثاني لتنافسية االقتصاد السوري 

 2100 2102-2100استدامة تنافسية االقتصاد السوري 

 2100 2100-2101قراءة في مؤشرات سورية في تقرير التنافسية العالمية 

 2100 التنافسية في الفكر االقتصادي

 2100 السياسة المالية والتنافسية

 2100 العام والتنافسيةالدين 
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إن إصالح مراحل ممارسة أنشطة األعمال يؤدي إلى تبسيط بيئة األعمال وتحسين المناخ االستثماري ودفع عجلة التنمية 
لغاء الحد  األدنى لبدء النشاط التجاري في سورية، حيث أن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة التأسيس وا 

يؤدي إلى تشجيع تأسيس المزيد من الشركات وتنظيم قطاع األعمال غير الرسمي، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل 
 وتخفيض معدل البطالة وزيادة الدخل القومي اإلجمالي.

أكبر من عمال البناء واالستفادة من  تتعدى فوائد إصالح نظام استخراج تراخيص البناء تحسين الترتيب إلى تشغيل عددو 
فرص عمل ترتبط ارتباطًا مباشرًا  01مقابل كل وب ،الحرف والخدمات ذات الصلة بذلك، وزيادة مستوى التشغيل في االقتصاد

 فرص عمل أخرى في االقتصاد المحلي. 8بمشروع البناء، تخلق 

ضمانات أو السمعة في السوق، قد أدى إلى صعوبة إن صرامة شروط الحصول على التمويل من المصارف مثل تأمين ال
إلى تفضيل الشركات العائلية االقتراض من األسرة واألصدقاء في حال احتياجها للتمويل  يؤديالحصول على القروض، مما 

زيادة عوضًا من اللجوء إلى المصارف. باإلضافة إلى أن غياب الثقة بين هيئة الضرائب والرسوم وقطاع األعمال يؤدي إلى 
 حجم القطاع غير الرسمي وزيادة حاالت التهرب الضريبي. 

، وعدم مواكبته للنمو السكاني وتطور في سورية كما أن محدودية االستثمارات في القطاع القضائي خالل العقدين األخيرين
والتدريب  األعمال، وما صاحبه من زيادة عدد القضايا وتنوعها، ونقص عدد القضاة وموظفي المحكمة المؤهلين

والتخصص، قد أدى إلى تعقيد إجراءات إنفاذ العقود وزيادة تأخير المحاكم، وبالتالي يفضل قطاع األعمال تسوية النزاعات 
التجارية خارج إطار المحاكم حتى لو تكبد تكاليف إضافية. كما أن إعطاء الفرصة لألعمال المتعثرة إلعادة الهيكلة 

باإلضافة إلى أن وجود المحاكم التجارية  المحافظة على الوظائف وعدم إعاقة نمو االقتصاد.واالستمرار في العمل يؤدي إلى 
المتخصصة تخفف العبء عن المحاكم المثقلة بالقضايا، وتؤدي إلى زيادة فرص حصول أطراف النزاع على حلول عادلة 

 وسريعة، وتخفيض التكلفة المترتبة على قطاع األعمال في إنفاذ العقود.

قليل األعباء المترتبة على الشركات وتبسيط اإلجراءات الحكومية وزيادة كفاءة المؤسسات العامة وحماية حقوق الملكية إن ت
يؤدي إلى زيادة تنافسية قطاع األعمال. كما أن تعزيز الشراكة والحوار بين الحكومة وقطاع األعمال يعتبر وسيلة لتعريف 

هة، وتوعية العاملين بالقطاع الحكومي بأهمية دور قطاع األعمال في تنفيذ هذه قطاع األعمال بما يتم من إصالحات من ج
 اإلصالحات وحشد الدعم الالزم لذلك وتأكيد الشفافية من جهة أخرى.
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mailto:info@ncosyria.com
mailto:info@ncosyria.com
http://www.ncosyria.com/
http://www.ncosyria.com/

	DB cover
	Doc1
	DB 3.pdf
	Doc1
	DB Back Cover

