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 الدراسات والتقارير التي أعدها المرصد الوطني للتنافسية والمتوفرة على الموقع اإللكتروني

 
 

 .2112التقرير الوطني لتنافسية االقتصاد السوري  .1

 .2111التقرير الوطني الثاني لتنافسية االقتصاد السوري  .2

 .2112-2111تقرير استدامة تنافسية االقتصاد السوري  .3

 .2111ن التجارة العالمية سورية في تقرير تمكي .4

 التنافسية في الفكر االقتصادي. .5

 .2111-2111مؤشرت تنافسية االقتصاد السوري  قراءة في .6

 .2111-2112قراءة في مؤشرات تنافسية االقتصاد السوري  .7

 .2117التقرير الوطني األول لتنافسية االقتصاد السوري  .8

 مجموعة واسعة من الدراسات القطاعية وهي: .2

 اإلصالح المالي والضريبي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورية تقييم أثر .1

 تنافسية قطاع األلبان في سورية .2

 استراتيجية تنمية قطاعات النسيج زالصناعات الغذائية والخضار والفواكه في سورية .3

 نافسية قطاعات التوابل ومستحضرات التجميل واألحذية في سوريةت .4

 وريةقطاع األحجار المزخرفة في س .5

 تحديد عناقيد صناعية ذات قدرة تصديرية كامنة في سورية .6

 استراتيجية التصدير الوطنية في سورية .7
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 تنافسية قطاع السياحة في سورية .8

 تنافسية قطاع األعشاب الطبيعية في سورية .2

 تحديث سياسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورية واقتراح توصيات لمسودة قانون لها .11

 توصيات لتنمية قطاع تربية النحل في سورية .11

 خريطة المسح المؤسساتي في سورية .12

 االبتكار ونقل التقانة ودورها في زيادة تنافسية القطاع الخاص في سورية .13

 تنمية قطاع الصناعات اإلبداعية في سورية .14

 اإلعسار واإلفالس والتصفية .15

 :رية حول تنافسية االقتصاد السوريمن النشرات الدو  عدد .11

 دور البنية التحتية المادية في تعزيز تنافسية االقتصاد السوري .1

 دور الجاهزية التقانية في تعزيز تنافسية االقتصاد السوري .2

 السياسة المالية والتنافسية .3

 الدين العام والتنافسية .4

 دور الصحة في تعزيز تنافسية االقتصاد السوري .5

 القتصاد السوريدور التعليم العالي والتدريب في تعزيز تنافسية ا .6

 
 


