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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   
حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   

سالم ارجمند و دوست عزیز  

ه گرو .شیراز تهیه شده است بازرگانی اتاق و برخاًاتاق بازرگانی ایران ، سازمان توسعه تجارتاغلب توسط ه شده فایل های ارائ

حرفه ای و پروانه کارگزاری  و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینبازرگانی تجارت طالیی با داشتن 

باشد.  ذیل می ه دهنده خدماتآفریقای جنوبی ارائ چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک امورگمرکی

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم

 ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان،  تهران)امام خمینی و شهریار(، بندر عباس،  بندر خرمشهر 

 آموزش های تخصصی صادرات و واردات، ترخیص کاال و ...

 مشاوره در خصوص صادرات و واردات 

 مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی)منبع یابی، پرداخت و ترخیص کاال(

 مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی)بازاریابی صادرات، حضور در نمایشگاه، تهیه کاتالوگ، ثبت برند و ترخیص کاال(

 مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت )بخش بندی بازار، سیستم تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط(

 هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل، ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین، کره، اتحادیه اروپا و ترکیه               
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شابک: 978-964-468-174-5
راهنماي تجارت با کشور سوریه

شناسنامه پدیدآورندگان:
سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان: دکتر محمدعلی ضیغمی
مدیر طرح: رضا توفیقی

مجري طرح: آزاده زارعی، مهرداد وفا
مدیرهنري: فرشته سعیدا

شناسنامه کتاب:
چاپ اول: فروردین ماه 1388

تیراژ: 3000 نسخه
قیمت: 40000 ریال

ویرایش، صفحه آرایی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه ها، سازمان توسعه تجارت ایران
تلفن: 22664031-2

www.tpo.ir :نسخه الکترونیکی کتاب
E.mail: info@tpo.ir
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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

بوده ایم.  جهانی»  یکپارچه  اقتصادي  « نظام  تدریجی  تکوین  شاهد  گذشته،  سالهاي  طی 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
به  مشتریان  گسترده  دسترسی  و  ارتباطات  توسعه  یک سو  از  است.  پی داشته  در  سالها 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواستهاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روشهاي اصالح شده، امکان پاسخگویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
حاکم  پارادایم  وضعیت،  این  است.  داده  بازار  و  مشتري  رضایت  موجد  عوامل  به  را  خود 
فرصتها  و  بازار  کننده  تعیین  نقش  و  داده  تغییر  بازار  نفع  به  را  بازار  ـ  صنعت  روابط  بر 
به  اگر  است.  نشانده  آن  محدودیتهاي  و  فرصتها  و  تولید  جاي  به  را  آن  محد ودیتهاي  و 
بازارها،  شناخت  و  مطالعه  ضرورت  آنگاه  بیافزاییم،  نیز  را  بازارها  شدن  جهانی  مهم،  این 
بخشهاي آن و راهکارهاي بازاریابی براي کسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبی 

نمایان می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسبت به گذشته که قلمرو فعالیتها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیلهاي 
مربوط به فرصتهاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمانها باید عناصر 

غیر قابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
در تمام محیطهاي کسب و کار، شرایط نامطمئن به وسیله عناصر غیرقابل کنترل به وجود 
می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن اضافه 
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با  بتواند  بهتر  که  می کند  طراحی  نحوي  به  را  خود  بازاریابی  برنامه   موفق  مدیر  می کند. 
شرایط نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از: 
 عوامل سیاسی ـ قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساختها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
کسب  و  ورود  براي  ایرانی،  شرکتهاي  از  حمایت  راستاي  در  و  جهت  این  به  است.  شده 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتابهایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتابها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به دلیل تغییرات 
سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپهاي بعدي  نسبتاً 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
کتابهاي  مجموعه  تولید  و  تهیه  دست اندرکاران  همه  همکاري  از  می دانم  الزم  پایان  در 
روابط  تنظیم  و  بازاریابی  «معاون  ضیغمی  محمدعلی  دکتر  آقاي  جناب  ویژه  به  حاضر 
سازمان» و جناب آقاي رضا توفیقی، «مدیر طرح» و کلیه کارشناسان سازمان که با این 
خانم  سرکار  از  همچنین  بنمایم.  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  نموده اند،  همکاري  مجموعه 
در  ایشان  تالشهاي  خاطر  به  بازرگانی  نشر  و  چاپ  شرکت  همکاران  و  اصغرپور  محبوبه 

طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             مهدي غضنفري   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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 نام کشور 
جمهورى عربى سوریه1

 موقعیت جغرافیایى
کشور سوریه در جنوب غربی آسیا و کنار دریاي مدیترانه واقع شده است.

 مساحت
کشور سوریه با 185180 کیلومتر مربع وسعت، هشتاد و هفتمین کشور جهان است و در 

مقایسه با ایران، کمى بیشتر از 10 درصد مساحت ایران، وسعت دارد.

 جمعیت
در  موجود  اطالعات  و  آمار  آخرین  براساس 
 19/31 کشور  این  جمعیت   2007 سال 
میلیون نفر مى باشد. جمعیت این کشور جوان 
بوده و 60/1 درصد آن در گروه سنى 15-64 

سال قرار دارند.

1. Syrian Arab Republic

اطالعات پایه
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 شهرهاى مهم
پایتخت کشور سوریه دمشق1 نام دارد و شهرهاى حلب2، حمص3 و حما4 از جمله شهرهاى 

مهم این کشور مى باشند.

 همسایگان
کشور سوریه از شمال به ترکیه، از غرب به لبنان و دریاى مدیترانه و از جنوب به اردن و 

از جنوب غربى به فلسطین و از شرق به عراق محدود مى شود.

1. Damascus
2. Aleppo
3. Homs
4. Hama
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 واحد پول
واحد پول این کشور پوند سوریه (لیر)، مى باشد و 
براساس گزارش منتشر شده در تاریخ 2008/1/9 
توسط بانک تجارى این کشور1 نرخ تبدیل آن به 

دالر آمریکا و نیز یورو به شرح ذیل بوده است:
دالر آمریـکا: خریـد 47/90، فروش 48/20  

پوند سوریه
یـورو: خریـد 70/41، فـروش 70/81  پوند 

سوریه

 تفاوت زمان با ایران
ساعت کشور سوریه 00 : 02+ ساعت GMT مى باشد و تفاوت زمانى کشور سوریه با ایران 

1/30- است.

1. Commercial Bank
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در این فصل مروري بر محیط سیاسی و قانونی کشور سوریه، عوامل مؤثر بر این محیط و 
برخى قوانین حاکم بر این کشور خواهیم داشت.

1. محیط سیاسی
در این قسمت سعی می کنیم تصویري کلی از وضعیت سیاسی سوریه ارائه نماییم. نخست 
تاریخچه اي از نحوه تشکیل حکومت بیان خواهیم کرد و پس از آن ارکان حکومت و افراد 

سیاسی را معرفی می کنیم.

1-1. تاریخچه
سوریه از لحاظ تاریخى تا قبل از قرون جدید شامل کشورهاى سوریه کنونی، لبنان کنونی 
و قسمتهایى از اردن و فلسطین بود. این کشور یکى از قدیمى ترین مناطق مسکونى آسیا 
محسوب مى گردد و در هزاره سوم قبل از میالد، قوم سامى آمورى در سوریه ساکن شده 
و تشکیل حکومت دادند که تا سال 1700 قبل از میالد این حکومت ادامه یافت. در قرون 
پیش از میالد این کشور بارها به تصرف مصرى ها، آشورى ها، بابلى ها و ایرانیان درآمد و 
هر یک از این حاکمان بر آن در فواصل مدید و یا کوتاهى حکومت کردند. منطقه اى که 
بر  مشتمل  که  است  شام  بالد  یا  کبیر  سوریه  واقع  در  مى شود  خوانده  سوریه  هم اکنون 
فلسطین، لبنان و اردن بوده است. سورى ها در واقع در ابتدا دولت خود را بخش کوچکى از 
منطقه وسیع ترى که صرفاً نام آن را با خود داشت تصور مى کردند و زمامداران اولیه سورى 
از شناسایى نهاد دولت احتراز مى نمودند و هیچ گونه تمایلى در تحکیم عوامل وحدت در 

داخل مرزها نداشتند.

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی
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در میان مناطق پرتنش کره زمین، منطقه مدیترانه که به سمت خاورمیانه کشیده مى شود، 
منطقه بسیار پراهمیتى به شمار مى آید و در حقیقت حادترین مسائل ژئوپلتیکى در منطقه 

خاورمیانه قرار دارد.
به نظر مى رسد مهم ترین دلیل وجود تنش بالقوه در منطقه حضور اسرائیل مى باشد که با 
غصب سرزمین فلسطین و توسعه طلبى روزافزون خود همواره موجب تقویت عامل تنش 

در منطقه مى باشد.
موقعیت  از  مدیترانه  منطقه  در  سوریه  کشور 
ویژه اى برخوردار است و مى توان گفت که این 
آفریقا  و  آسیا  اروپا،  قاره  سه  ارتباط  پل  کشور 

مى باشد.
همچنین این کشور با دارا بودن 186 کیلومتر 
ساحل در دریاى مدیترانه با کشورهاى این منطقه 
ارتباطی دارد به ویژه اینکه از طریق خطوط لوله 
نفتى  نیازهاى  از  بخشى  بانیاس  بندر  در  نفت 
این  از  و  مى نماید  تأمین  را  همسایه  کشورهاى 

طریق در معادالت منطقه اى نقش دارد.

1-2. نوع حکومت و ارکان اصلى کشور
حکومت سوریه مطابق آنچه که در قانون اساسی این کشور آمده، جمهوري است. ارکان 

قوة  و  جمهور  رئیس  پارلمان،  را  کشور  این  حکومت  اصلی 
قضائیه تشکیل می دهد. در ادامه به معرفی هر یک از این 

نهادها می پردازیم:
1-2-1. رئیس جمهور

رئیس جمهور به عنوان باالترین مقام رسمى براى یک دوره 
قانون  طبق  مى گردد.  انتخاب  مردم  سوى  از  ساله  هفت 
اساسى این کشور، نخست وزیر سومین مقام رسمى کشور 
پس از رئیس جمهور و معاون اول او مى باشد. رئیس جمهور 
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سوریه در حال حاضر آقاى بشار اسد 1 مى باشد.
به طورکلى رئیس جمهور کنترل و نظارت کامل بر وزرا، معاون خود، نخست وزیر و معاون 
نخست وزیر دارد و انتخاب و یا عزل آنان نیز به عهده او مى باشد. عالوه بر این مجلس 
زیر نظر رئیس جمهور اداره  سوریه و دیگر مؤسسات نظامى و غیرنظامى سوریه مستقیماً 

مى شود.
همچنین رئیس جمهور مى بایست عرب، سورى و بهره مند از حقوق مدنى و سیاسى باشد. 

اهم وظایف رئیس جمهور در سوریه به شرح زیر است:
 صدور فرمانها و تصویب نامه ها بر طبق قوانین

 اعـالن جنگ، صلح، بسـیج عمومى پـس از موافقت شـوراى خلـق و اعالم حالت 
فوق العاده

 انتخـاب رؤسـاى نمایندگیهـاى سیاسـى و پذیرش اسـتوارنامه رؤسـاى هیأتهاى 
نمایندگى خارجى

 فرماندهى کل ارتش و نیروهاى مسلح
 امضا و الغاى عهدنامه هاى بین المللى

 عفو و اعاده حیثیت از اشخاص
 مسئولیت قوه مقننه به هنگام انحالل شوراى خلق (مجلس) تا تشکیل مجدد آن

1-2-2. هیأت دولت
طبق ماده 115 قانون اساسى این کشور، هیأت دولت یکى از شوراهاى عالى اجرایى و 
وزیر  نخست  مى گردد.  تشکیل  وزرا  و  معاونین  نخست وزیر،  از  که  است  حکومت  ادارى 
فعلی سوریه ناجی عطري می باشد. نخست وزیر بر فعالیتهاى وزرا نظارت مى کند و طبق 
ماده 116 قانون اساسى نخست وزیر، معاونین و وزرا و معاونین ایشان نزد رئیس جمهور 
سوگند یاد مى کنند و طبق ماده دیگرى نخست وزیر و وزرا در مقابل رئیس جمهور مسئول 
مى باشند و مى بایست هیأت دولت جدید برنامه هاى کلى خود را به مجلس تقدیم نماید 
و هر سال نیز براساس بند 2 ماده 118 موظف مى باشد گزارشى از فعالیتهاى انجام شده 

طبق برنامه هاى توسعه تقدیم مجلس نماید.

1. Bashar Al-Asad
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طبق ماده 127 قانون اساسى وظایف هیأت دولت در سوریه به شرح ذیل مى باشد:
 آماده نمودن سیاستهاى کلى نظام و اجراى آن با مشارکت رئیس جمهور

 هماهنگى بین وزارتخانه ها، ادارات و ارگانهاى دولتى
 تهیه الیحه بودجه
 تهیه لوایح دولت

 تهیه برنامه هاى توسعه و سرمایه گذارى
 اعطاى وام

 امضاى موافقت نامه ها و یادداشتهاى تفاهم
 صدور تصویب نامه ها و آیین نامه هاى اجرایى قوانین

1-2-3. قوه مقننه
سابقه مجلس در این کشور به سال 1919 یعنى قبل از استعمار فرانسه باز مى گردد و 
سوریه اولین کشور عربى است که در آن مجلس تأسیس گردیده است. نام اولین مجلس 
اردن  لبنان،  مانند  کشورها  دیگر  از  اعضایى  که  بود  بزرگ)  سوریه  کشور (کنفرانس  این 
سال 1923 دومین  فرانسه در  استعمار  داشتند. در دوران  آن حضور  فلسطین نیز در  و 
مجلس سوریه تشکیل شد که داراى 30 عضو بود. پس از پایان دوره استعمار بار دیگر 
مجلس با ساختارى جدید شکل گرفت و از سال 1943 تا 1947 مجلس با 124 عضو 
تشکیل گردید و پس از جنبش اصالحى حافظ اسد1، قانون جدید مجلس نوشته شد. طبق 
قانون اساسى سوریه انتخابات مجلس مى بایست در خالل 90 روز پس از پایان کار دوره 
قبل تشکیل گردد. رئیس جمهورى دستور برگزارى انتخابات را صادر مى نماید و رأى گیرى 
باید با آزادى کامل انجام گیرد و کاندیداها مى توانند نمایندگانى را جهت نظارت بر حسن 

برگزارى انتخابات در حوزه هاى انتخابى داشته باشند.
مجلس جدید پس از اعالم نتایج انتخابات طى 15 روز بنا به دستور رئیس جمهور تشکیل 
مى گردد. طبق ماده 61 قانون اساسى این کشور مجلس در طول سال سه اجالسیه خواهد 
داشت. مجلس خلق در طول سال براى تاریخ شش ماه متناوب تشکیل مى گردد. اجالسیه 

1. Hafez-Al-Asad
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اول و دوم 45 روز و اجالسیه سوم سه ماه خواهد بود که البته رئیس جمهور، رئیس مجلس 
نمایندگان  کنند.  درخواست  فوق العاده  اجالسیه هاى  مى توانند  نمایندگان  سوم  یک  یا  و 
مجلس خلق سوریه طبق ماده 66 قانون اساسى داراى مصونیت مى باشند. دورة مجلس در 
سوریه هر چهار سال یک بار مى باشد و اعضاى آن طى انتخابات عمومى برگزیده مى شوند. 

طبق قانون اساسى این کشور مجلس این کشور داراى وظایف ذیل است:
 معرفى کاندیداى ریاست جمهورى

 تصویب قوانین
 بررسى سیاست کلى وزارتخانه ها و تصویب آن

تصویب برنامه هاى کالن 5  ساله
 تصویب برنامه هاى بودجه ساالنه

 تصویب موافقت نامه ها و قراردادهاى بین المللى
 تصویب عفو عمومى
 ارائه طرح به مجلس

 استیضاح هیأت وزیران و یا وزیر
 قبول و یا رد استعفاى هر یک از نمایندگان مجلس

 رأى عـدم اعتماد بـه هیأت دولت یا یکى از وزرا با درخواسـت حداقـل پنج نفر از 
نمایندگان

 تشکیل کمیسیون هاى مجلس
 برگزارى رفراندوم ریاست جمهورى بنا به درخواست رئیس مجلس

 قبول استعفاى رئیس جمهور
 موافقت با اعالم صلح

 درخواست بازنگري در قانون اساسی با رأي یک سوم نمایندگان
کارگران،  به  کرسى   127 تعداد  این  از  که  مى باشد  نفر   250 مجلس  نمایندگان  تعداد 
مانند  جامعه  اقشار  باقى  به  کرسى  و 123  دارد  اختصاص  کشاورزان  و  دولت  کارمندان 

صاحبان صنایع، تجار، پزشکان و وکال اختصاص دارد.
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از 250 کرسى مجلس 176 کرسى متعلق به جبهه ملى پیشرو به شرح ذیل مى باشد:
حزب بعث 131 نفر (52/4  درصد)

باقـى احزاب جبهـه 32 نفر (12/8  درصد) شـامل: جنبش سوسیالیسـتهاى عرب 
(6 کرسـى)، حزب کمونیست سـوریه (8 کرسـى)، اتحادیه سوسیالیستهاى عرب 
(7 کرسـى)، حزب وحدت گرایان سوسیالیسـت (7 کرسـى)، حزب وحدت گرایان 

دموکرات (4 کرسى) و نهایتًا 83 کرسى نیز به افراد مستقل اختصاص دارد.
کاندیداهایى که در لیست جبهه ملى ترقى خواه مى باشند نیاز به هزینه تبلیغاتى ندارند 
اما کاندیداهاى مستقل به هزینه بسیارى نیاز دارند. طبق ماده 107 قانون اساسى سوریه، 

رئیس جمهور مى تواند مجلس را منحل کند.
زنان در این کشور برخالف دیگر کشورهاى عربى نقش نسبتاً فعالى در مجلس خلق این 
کشور ایفا کرده اند. براى اولین بار زنان در سال 1949 حق شرکت در انتخابات و رأى دادن 
را در کشور به دست آوردند و در سال 1961 به ایشان اجازه داده شد به عنوان داوطلب 

نمایندگى حضور پیدا کنند.
1-2-4. قوه قضائیه

حکم  در  دادگسترى  وزیر  و  مى باشد  نیز  قضایى  عالى  شوراى  رئیس  رئیس جمهور، 
دادستان کل کشور است. پس از به قدرت رسیدن بشار اسد کمیته هاى تخصصى براى 
حساس  دستگاه هاى  در  اصالحاتى  انجام  و  قوانین  تغییر  زمینه  در  پیشنهادهایى  ارائه 
دولت به ویژه بخش قضایى تشکیل گردید. مهم ترین اقدامات براى اصالح  بخش قضایى 
در سوریه استقالل آن، بهبود وضعیت معیشتى قضات، بازنگرى دادگاه هاى ویژه، قانون 
جدید دادگاه ها، تالش براى راه اندازى مرکز دادگاه منطقه اى و کاهش محدوده فعالیتهاى 

دادگاه هاى سیاسى عنوان شده است.
قضایى،  دادگاه  مى گردند:  تقسیم  بخش  دو  به  عمدتًا  کشور  این  در  دادگاه ها 
و دادگاه ادارى که هر یک زیرمجموعه هاى خود را دارا مى باشند. از سال 1973 دادگاه 
عالى قانون اساسى به عنوان بدنه اصلى و ثابت ساختار سیستم قضایى کشور شناخته شد 
و در واقع این دادگاه عالى ترین دادگاه مى باشد. این دادگاه مرکب از رئیس قوه قضاییه و 
چهار قاضى است که به وسیلۀ حکم ریاست جمهورى براى یک دورة چهار ساله که قابل 
تمدید نیز هست انتخاب و تعیین مى گردند. از صالحیتهاى این دادگاه مى توان به موارد 

ذیل اشاره نمود: 
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 بررسى حقوقى تبعیت قوانین از قانون اساسى و احکام قانونى
 رسیدگى راجع به صحت انتخابات نمایندگان مجلس مردمى سوریه

 محاکمه (احتمالى) رئیس جمهور به دلیل اعمال غیرقانونى
 رسیدگى به تضاد قوانین، دادگاه ها و تشخیص دادگاه صالحیت دار در هنگام اختالف 
بین سیسـتم قضایى دادگاه ها و دیگر دسـتگاه هایى که صالحیت قضایى دارند. از 
دیگر دادگاه هاى سوریه مى توان دادگاه عمومى قضایى، دادگاه ادارى، دادگاه نظامى 

و نیز دادگاه هاى شرع را نام برد.

1-3. افراد و گروه هاي بانفوذ
به طورکلى هرگونه حضور و تحرك در اقتصاد این کشور (از پایین به باال) منوط به رعایت 

مالحظات و منافع صاحبان نفوذ و سرمایه و قدرت است.
واسطه هاى فراوانى در اقتصاد سوریه وجود دارند که تعامل با آنها باید با شناخت کامل 
از توانمندى ها و وابستگى واسطه باشد و در غیر این صورت منجر به افزایش هزینه ها و 

سردرگمى شرکتها مى گردد.

1-4. وضعیت ریسک سیاسى
براساس گزارش اتحادیه اروپا در سال 2007 باالترین میزان ریسک در این کشور مربوط به 
عدم ثبات سیاسى این کشور در منطقه مى باشد که منجر به بروز اثرات منفى در سیاست 
و اقتصاد و روابط خارجى آن مى گردد. از سوى دیگر این موضوع مى تواند موجب تغییر 
اولویتها و برنامه هاى دولت سوریه و تحت الشعاع قرار دادن برنامه هاى اصالحى و نیز بروز 

تأثیراتى در اقتصاد کالن این کشور گردد.
به طورکلى مى توان گفت نوع و عمق ارتباطات سیاسى حاضر مى تواند بر اندازه و دامنه 
برنامه هاى مورد نظر این کشور تأثیر بسزایى داشته باشد و هرگونه خللى در این ارتباطات 
مى تواند منجر به کاهش همکاریهاى دو و یا چندجانبه گردد. همچنین طبق ارزیابی هاي 
انجام شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، این کشور در طبقه بندي ریسک رتبه 
5 را دارا است و سقف اعتبارات کوتاه مدت براي این کشور معادل 50 میلیون دالر و براي 

اعتبارات میان مدت و بلندمدت معادل 100 میلیون دالر است.
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2. محیط قانونی
قانونی  زیرساختهاي  با  که  است  آن  نوبت  سوریه  کشور  سیاسی  وضعیت  بررسی  از  بعد 
این کشور آشنا شویم. در این قسمت آن دسته از قوانینی را که براي برقراري ارتباطات 
و مناسبات تجاري و بازرگانی ضروري هستند، به طور خالصه معرفی می کنیم. اطالعات 
ارائه شده در این قسمت، نشانگر پتانسیلهاي کمی موجود در قوانین سوریه براي برقراري 
روابط تجاري می باشند و بدیهی است که در مرحله عمل، بایستی به طور مستقیم به متن 

این قوانین مراجعه و با جزئی نگري بیشتري سنجیده شود.

2-1. قانون سرمایه گذاري خارجی
سوریه در سال 1991 به منظور افزایش درآمد ملى و فرصتهاى شغلى و در راستاى اهداف 
در  قانون  این  رساند.  تصویب  به  را  خارجى»  سرمایه گذارى  کشور «قانون  توسعه  برنامه 
سالهاى 2000 و 2002 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به موجب آن شرایط سرمایه گذارى 
 10 تا   5 بین  واردات،  ممنوعیت  رفع  مالیاتها،  سقف  کاهش  گردید.  جذاب تر  و  آسان تر 
سال معافیت مالیاتى، تسهیل تسعیر ارزهاى خارجى و امکان افتتاح حساب ارزى در 
بانکهاى داخلى، قابلیت انتقال کل سرمایه در صورت انصراف از ادامه کار، امکان اجاره و 
یا خرید ملک توسط سرمایه گذار، 7 سال معافیت مالیاتى در صورتى که طرح در مناطق 
روستایى اجرا گردد و یا اشتغال قابل مالحظه اى ایجاد نماید، تسریع در صدور مجوز 
تشویق  منظور  به  که  بود  امورى  از  لیرى  وام  از  استفاده  نهایتًا  و  سرمایه گذارى  براى 
سرمایه گذاران به تصویب دولت سوریه رسید. در این رابطه در سال 2003 تعداد زیادى 
پروژه پیشنهادى به شوراى عالى سرمایه گذارى سوریه به تصویب رسید و اکنون تعدادى از 
آنها در دست اجرا مى باشد. در این کشور شورایى تحت عنوان شوراى عالى سرمایه گذارى 
به ریاست نخست وزیر و عضویت وزراى اقتصادى از جمله وزیر اقتصاد و بازرگانى، دارایى، 
و  بوده  سرمایه گذارى  امور  عهده دار  صنایع  و  نقل  و  حمل  نباتات،  اصالح  و  کشاورزى 

درخصوص طرحهاى ارائه شده اظهارنظر مى نمایند.
شوراى سرمایه گذارى حداکثر 15 روز فرصت دارد تا نسبت به پروژه هاى ارائه شده اعالم نظر 
نماید. طرحهایى که از شوراى سرمایه گذارى مجوز اقدام دریافت مى کنند، امکان وارد کردن 
ماشین آالت و خودرو موردنیاز و مصالح و اقالم الزم براى راه اندازى طرح بدون پرداخت 
تصویب  بدو  از  که  است  ذکر  شایان  مى آورند.  دست  به  نیز  را  گمرکى  عوارض  و  مالیات 
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قانون سرمایه گذارى خارجى در سوریه جمعاً حدود 10 میلیارد لیر سرمایه خارجى جذب 
بخشهاى صنعتى و کشاورزى سوریه گردیده و بهبود شرایط اقتصادى کشور، افزایش بهاى 
نفت، رشد محصوالت کشاورزى به ویژه زیتون و مرکبات طى سالهاى اخیر، افزایش میزان 
شدن  اجرایى  بانکى،  سیستم  اصالح  کنار  در  فارس  خلیج  حوزه  کشورهاى  توریستهاى 
موافقت نامه تجارت آزاد عربى متشکل از 15 کشور تا سال 2007 و همچنین نهایى شدن 
مذاکرات اقتصادى شراکت سوریه با اتحادیه اروپایى و احتمال امضاى نهایى آن در آینده 

نزدیک عواملى است که جاذبه سرمایه گذارى در سوریه را بیشتر کرده است.

2-2. قانون سرمایه گذارى 
اتباع  و  غیرمقیم  و  مقیم  سورى  شهروندان  سرمایه گذارى هاى  خصوص  در  قانون  این 
کشورهاى عربى و خارجى در چارچوب طرحهاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و سیاسى 
کشور قابل اجرا مى باشد. احکام این قانون درخصوص طرحهاى توسعه اقتصادى و اجتماعى 

مورد تأیید شوراى عالى سرمایه گذارى در زمینه هاى ذیل قابل اجرا مى باشد:
 طرحهاى کشاورزى (گیاهى یا دامى) از جمله طرحهاى ساخت تولیدات کشاورزى

 طرحهاى صنعتى بخشهاى خصوصى و مشترك (اشتراك بخش خصوصى و دولتى)
 ج) طرحهاى حمل و نقل

 طرحهایى که با تصمیم شورا مشمول این قانون مى گردد.
جهت اعالم موافقت با طرحهاى فوق الذکر موارد ذیل مى بایست لحاظ گردد.

 طرح مى بایست در راستاى اهداف برنامه توسعه کشور باشد.
 طرح حتى االمکان از منابع داخلى قابل دسترس در اقتصاد ملى استفاده کند.

 در افزایش درآمد ملى و فرصتهاى شغلى سهیم باشد.
 موجب افزایش صادرات و سامان بخشیدن به واردات گردد.

 از ماشین آالت و فناورى نوین و تناسب با نیازهاى اقتصاد ملى استفاده کند.
 ارزش اقالم ثابتى که قرار است در طرح مورد استفاده قرار گیرد (از قبیل ماشین آالت 
و ابزار تجهیزات و دسـتگاه ها و خودروهاى ویژه طرح و سـایر وسـایل تولیدى که 
منحصراً براى طرح از خارج خریدارى شـده اسـت) نباید از 10 میلیون لیر سـورى 

کمتر باشد. این رقم توسط شوراى وزیران قابل اصالح است.
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شوراى عالى سرمایه گذارى متشکل از افراد ذیل است:
 رئیس شوراى وزیران                                                                  رئیس شورا
 معاون رئیس شوراى وزیران در امور اقتصادى                                       نایب رئیس
 معاون رئیس شوراى وزیران در امور خدمات                                          عضو شورا
 وزیر کشاورزى و اصالح نباتات                                                              عضو شورا
 وزیر حمل و نقل                                                                                    عضو شورا
 وزیر خواروبار و بازرگانى داخلى                                                             عضو شورا
 وزیر اقتصاد و بازرگانى خارجى                                                              عضو شورا
 وزیر صنایع                                                                                            عضو شورا
 وزیر مشاور در امور برنامه                                                                      عضو شورا
 وزیر دارایى                                                                                           عضو شورا
 مدیر دفتر سرمایه گذارى                                                                              منشى

رئیس شورا مى تواند طبق صالحدید خود از کارشناسان و صاحب نظران در مسائل مورد 
به هم  حضور  رأى  حق  داشتن  بدون  شورا  جلسات  در  تا  آورد  به عمل  دعوت  شورا  بحث 
رسانند. شورا با فراخوانى رئیس آن، حداقل ماهى دو بار و نیز هر بار که ضرورت ایجاب 
سرمایه گذارى  دفتر  یک  وزیران  شوراى  رئیس  دستور  به  مى دهد.  جلسه  تشکیل  کند 
وابسته به معاونت اقتصادى رئیس شوراى وزیران ایجاد مى گردد. مأموریت دفتر مذکور 
و  شورا  مصوبات  اجراى  پیگیرى  و  شورا  به  دست اندرکار  ارگانهاى  طرحهاى  ارائه  و  تهیه 
دریافت شکایت سرمایه گذاران و رسیدگى به آنها و انجام سایر مأموریتهاى محوله شورا 

مى باشد.
طبق اصل 9 این قانون گزارشها و اطالعات ویژه اى که سرمایه گذاران در خصوص طرحهاى 
خود ارائه مى دهند نباید منتشر شود و یا در دسترس قرار گیرد. و طبق اصل 10 قانون 
سرمایه گذارى طرحهاى مصوب، طبق مفاد این قانون مشمول معافیتها و مزایا و تسهیالت 

و تضمینها خواهند شد.
همچنین طبق اصل 11 این قانون طرحهایى که مجوز احداث دریافت مى نمایند طبق مفاد 

این قانون حق وارد کردن اقالم ذیل را خواهند داشت:
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خودروهاى  و  تجهیزات  و  دستگاه ها  و  ماشین آالت  به  طرح  نیازهاى  تمام  الف) 
موردنیاز و اتوبوس و مینى بوس و سایر اقالم الزم براى اجرا یا توسعه یا مدرنیزه 

کردن طرح
ب) خودروهاى سرویس دهى سیاحتى

ج) مصالح و اقالم الزم براى راه اندازى طرح
تشخیص تعداد و نوع وسایل نقلیه مذکور در بندهاى (الف) و (ب) این اصل طبق اصول 
مصوب شورا بر عهده ارگان دست اندرکار خواهد بود. واردات اقالم مذکور در بندهاى فوق 
بدون در نظر گرفتن ضوابط توقیف، ممنوعیت و محدودیت واردات و بدون توجه به نظام 

واردات مستقیم از کشور سازنده و مقررات ارزى قابل انجام است.
اهداف  براى  منحصراً  که  شرط  این  با  فوق  اصل  (الف)  بند  در  مذکور  واردات  همچنین 
مورد نظر طرح استفاده گردد از تمامى مالیاتها و عوارض شهردارى، گمرکى و غیره معاف 

خواهد بود.
و  سهام  همراه  به  شوند  شناخته  مجاز  قانون  این  ضوابط  مطابق  که  مشترکى  شرکتهاى 
دارایى ها و سود سهام آنها از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات امالك و زمینهاى مورد 
بر  سرمایه گذارى  یا  تولید  عملى  شروع  تاریخ  از  سال  هفت  مدت  به  شرکت  بهره بردارى 

حسب نوع طرح معاف خواهند شد.
قانون  این  ضوابط  مطابق  که  غیرمشترکى  شرکتهاى  یا  و  اشخاص  به  متعلق  طرحهاى 
مجاز شناخته شوند به همراه سود و سود سهام آنها از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات 
امالك و زمینهاى مورد بهره بردارى شرکت به مدت پنج سال از تاریخ شروع عملى تولید 
یا سرمایه گذارى بر حسب نوع طرح معاف خواهند بود. عالوه بر تسهیالت تصریح شده در 
مقررات و ضوابط ارزى معمول، سرمایه گذار مى تواند براى طرح خود یک حساب ارزى در 

بانک تجارت سوریه افتتاح نماید.
همچنین سرمایه گذار مى تواند براى طرح خود، مطابق مقررات معمول در بانکهاى کشور 

از پول رایج محلى (با ضمانت سپرده هاى خصوصى خود) از بانک استقراض کند.
سرمایه گذاران سورى مقیم خارج و سرمایه گذاران تبعه کشورهاى عربى و خارجى مجازند 
پنج سال پس از پایان یافتن مدت سرمایه گذارى در طرح، ارزش خالص سهم خود را به 
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صورت ارز و براساس ارزش فعلى طرح در تاریخ انصراف و مطابق دستورالعملهاى اجرایى 
شورا در این خصوص به خارج عودت دهند. چنانچه طرف سرمایه گذار در فعالیت خود با 
مانع یا با شرایطى مواجه شود که از نظر شورا خارج از اراده اش باشد مى تواند سرمایه خود 
را شش ماه پس از تاریخ ورود و با همان ترتیبى که وارد کشور شد مجدداً به خارج عودت 
دهد. در موارد خاص شورا مى تواند مجوز بازگرداندن سرمایه خارجى به خارج را بدون 

توجه به محدودیت زمانى مذکور صادر نماید.
سود و بهره اى که عاید سرمایه خارجى سرمایه گذار مى گردد همه ساله طبق احکام این 
قانون قابل ارسال به خارج است. اجازه ارسال سرمایه خارجى سرمایه گذار همراه با سود و 
عایدات آن به خارج مطابق احکام اصل 23 این قانون (با همان نوع ارز وارد شده یا با هر 

نوع ارز دیگر قابل معامله) بر عهده بانک مرکزى سوریه است.
چنانچه بین سرمایه گذاران اتباع کشورهاى عربى و خارجى (که طرحهاى آنان مشمول 
احکام این قانون مى باشد) و دستگاه ها و مؤسسات دولتى سوریه اختالفاتى بروز کند و به 

طریق دوستانه فیصله نیابد، به نحو ذیل حل و فصل مى گردد:
 رجوع به داورى

 رجوع به داورى قضات سورى
 رجـوع بـه داورى دادگاه عربـى سـرمایه گذارى که بـه موجـب موافقت نامه عربى 
یکسان سازى سرمایه گذارى در کشورهاى عربى مصوب سال 1980 تشکیل گردیده 

است.
اختالفات طبق احکام موافقت نامه تضمین و حمایت از سرمایه گذارى که فى مابین جمهورى 

عربى سوریه و کشور سرمایه گذار به امضا رسیده است حل و فصل مى گردد.
سرمایه گذاران اتباع کشورهاى عربى یا خارجى مى توانند دارایى هاى سرمایه گذارى شده 
خود در طرحهاى تصویب شده را نزد مؤسسه عربى تضمین سرمایه گذارى یا هر مؤسسه 

دیگر با اخذ موافقت از ارگان دست اندرکار بیمه نماید.
از  یکى  در  که  خارجى  و  عربى  کشورهاى  تبعه  تکنسین هاى  و  کارگران  و  کارشناسان 
طرحهاى مصوب به کار اشتغال دارند مى توانند 50 درصد از خالص دستمزد و حقوق و 
مزایاى خود و 100 درصد از پاداشهاى دریافتى خود در پایان خدمت را به صورت ارزى 

به خارج انتقال دهند.
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همچنین سرمایه گذاران مى بایست براى اجراى طرح و استفاده از احکام این قانون تقاضاى 
خود را (همراه با اسناد و مدارك معرف ساختار و شالوده و اهداف طرح و توجیه اقتصادى 
و  نمایند.  ارائه  موافقت  اخذ  جهت  مربوطه  وزارتخانه  به  آینده)  در  آن  حقوقى  شکل  و 
وزارتخانه مربوطه طى مدت سی روز از تاریخ ارائه تقاضا، طرح را مطالعه و نظر خود را 
اعالم و آن را به شورا ارجاع مى دهد و شورا تصمیم خود را در مورد طرح طى مدت سى 

روز از تاریخ دریافت تقاضا از ارگان دست اندرکار اتخاذ مى نماید.
چنانچه صاحب طرح اقدامات جدى براى شروع طرح طى مدت یک سال از تاریخ صدور 
مجوز به عمل نیاورد، شورا مى تواند دستور موافقت خود را ملغى نماید مگر آن که دالیل 

موجه و مورد قبولى براى شورا جهت تمدید زمان اجرا وجود داشته باشد.
تجارت  قانون  در  مذکور  بازرگانى  رسمى  دفاتر  از  مى بایست  شده  تصویب  طرح  صاحب 
رسمى  حسابدار  یک  توسط  شده  تأیید  زیان  و  سود  و  ساالنه  بودجه  و  نماید  استفاده 
طى مدت چهارماه از پایان سال مالى طرح را ارائه نماید و از یک دفتر مخصوص جهت 
ثبت جزئیات مربوط به هزینه هاى طرح که براساس مفاد این قانون از معافیتها یا مزایا 
تصرفهاى  و  دخل  و  هزینه ها  گردش  روند  و  نماید  استفاده  است  برخوردار  تسهیالتى  یا 

فوق العاده اى که روى آن انجام مى گردد را ثبت کند.
همچنین در صورت درخواست اطالعات و گزارشهاى مربوط به طرح توسط شورا یا ارگان 
دست اندرکار صاحب طرح ملزم به ارائۀ آن مى باشد و چنانچه صاحب طرح این موارد را 
رعایت ننماید شورا مى تواند با صدور مصوبه اى کل یا بخشى از معافیتها و مزایا و تسهیالت 

ارائه شده براى طرح را تا زمان اجراى ضوابط مذکور به حالت تعلیق در آورد.
وزارت  سایت  در  سوریه  سرمایه گذارى  قانون  کامل  متن  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت 

صنایع این کشور به آدرس www.syrianindustry.org قابل دسترسى مى باشد.

2-3. قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتی
مناطق آزاد سوریه در سواحل مدیترانه و فرودگاه بین المللی دمشق و نیز در سایر مناطق 
مهم داخلی این کشور واقع شده اند تا از اهمیت ویژه استراتژیک برخوردار گردند. فعالیتهاي 
مجاز در مناطق آزاد سوریه شامل فعالیتهاى تجارى، صنعتى و بازار آزاد مى باشد. از جمله 
مزایاى سرمایه گذارى در مناطق آزاد سوریه مى توان به معافیت از مالیات و عوارض، آزادى 
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نقل و انتقال سرمایه و سود، آزادى در استخدام نیروى کار داخلى و خارجى در پروژه هاى 
مناطق مذکور، ارائه گواهى مبدأ سوریه یا منطقه آزاد براى محصوالت تولید شده در این 
مناطق و فراهم آوردن تمامى زیرساختهاى الزم براى پروژه هاى مناطق آزاد از قبیل آب، 

برق، تلفن، اتوبان، فاضالب و ... اشاره نمود.
التاکیا،  بندر  حلب2،  آزاد  منطقه   ،1 التاکیا  منطقه  از  عبارت اند  کشور  این  آزاد  مناطق 
منطقه آزاد عدرا 3، منطقه آزاد فرودگاه بین المللى دمشق، منطقه آزاد بندر طرطوس4 

و منطقه آزاد دمشق.

2-4. قوانین گمرکی
سایر  به  را  مالیات  پرداخت  بدون  و  کاال  موقت  ورود  اجازه  ذیل  موارد  در  سوریه  دولت 

کشورها اعطا مى نماید:
 پروژه هاى خارجى: یک شرکت خارجى مجرى پروژه در سوریه مى تواند براى تکمیل 
پروژه هـاى مورد نیاز سـوریه اقدام بـه واردات تجهیزات یا کاالى مـورد نظر نماید 

مشروط بر اینکه پس از خاتمه کار آن تجهیزات یا کاال را مجدداً صادر نماید.
 سـازمانهاى بین المللى: این سازمانها مى توانند اقدام به واردات تجهیزات یا وسایل 

مورد نظر نمایند مشروط بر آنکه آن تجهیزات یا وسایل مجدداً صادر گردد.
 توریست: افرادى که به عنوان توریست به سوریه سفر مى نمایند مى توانند براى تردد 

از وسایل نقلیه شخصى به مدت 3 ماه و با قابلیت 1 ماه تمدید استفاده نمایند.
 نمایشگاه هاى تجارى: شـرکت کنندگان در این نمایشگاه مى توانند کاالهاى خود را 
براى بازدید بدون پرداخت مالیات به سـوریه وارد نمایند مشروط بر آنکه در خاتمه 

تمامى کاالها مجدداً صادر گردند.
 کارخانه هـا: کارخانه ها فعال در سـوریه مى توانند مواد خـام مورد نیاز خود را بدون 
پرداخت مالیات وارد این کشور نمایند مشروط بر اینکه با هدف صادرات محصوالت 

خود در این کشور فعالیت نمایند.
برخى کاالهایى که واردات آنها به این کشور ممنوع است:

1. Latakia
2. Aleppo
3. Adra
4. Tartus
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 مواد مخدر
 اسلحه

 برخى مواد غذایى ـ فرآورى شده به جز کنسرو ماهى و آن دسته از مواد غذایى که 
مشمول پیمان گفتا1 هستند.

 مواد خام براى تهیه لوازم آرایشى
 مشـروبات الکلى و تنباکو (تنها دولت سـوریه مى تواند مشروبات الکلى و تنباکو را 

براى فروش به بازارهاى داخلى وارد نماید).
الزم به ذکر است این کشور تعداد اقالم فهرست کاالهاى ممنوعه را در مورد کشورهاى 

عضو گفتا کاهش داده است.

2-5. قوانین بانکى
به طورکلى سیستم بانکى در سوریه 
کشور  این  دولت  کنترل  تحت 
کشور  این  بانکهاى  کلیه  و  مى باشد 
زیر نظر وزارت اقتصاد و تجارت آن 

فعالیت مى نمایند.
نظام  اصالح  برنامه هاى  از  یکى 
اقتصادى دولت سوریه اجازه تأسیس 

و فعالیت بانکهاى خصوصى در این کشور است که هم اکنون نیز تعدادى بانک خصوصى 
در این کشور فعالیت مى نمایند.

طبق قانون بانکى سوریه کشورهاى خارجى در حال حاضر اجازه تأسیس شعبه را در این 
کشور ندارند لیکن تأسیس بانک مشترك با رعایت میزان سهم 51 درصد طرف سورى و 
49 درصد طرفهاى خارجى بالمانع است. الزم به ذکر است که در سا ل هاي اخیر تأسیس 
بانک مشترك ایران و سوریه از طرف دولت جمهوري اسالمی ایران و جمهوري عربی 

سوریه مورد اهتمام ویژه قرار دارد.

1. Greater Arab Free Trade Area (GAFTA)
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آدرس  به  کشور  این  مرکزى  بانک  وب سایت  در  سوریه  کشور  مالى  و  بانکى  قوانین 
http://www.banquecentral.gov.sy و نیز در وب سایت بانک تجارى سوریه1 به عنوان 
بزرگ ترین بانک دولتى این کشور به آدرس http://www.cbs-bank.com قابل دسترسی 

است.

2-6. قوانین مالکیت فکري
در زمینۀ قانون گذارى عربى و اسالمى بر حق مالکیت اندیشه در عرف و قوانین به صورت 
عبارتهاى محکم و کیفرهاى بازدارنده توجه کامل شده است. البته این مالحظات و قوانین 
در سطح نظرى باقى مانده است و در حقیقت به مرحله اجرا و فعلیت نرسیده است. این 
عبارات و نصوص گاهى در حقوق عمومى مشخص شده و موارد خاص به آن اشاره گردیده 
است مانند آنچه که در قوانین جزایى و قوانین مطبوعات و نشر کشور سوریه وجود دارد.

گاهى نیز در حقوق خصوصى به آن اشاره شده است مانند آنچه که در قوانین حمایت 
از مؤلف وجود دارد. همراه با پیشرفتهاى صنعتى و فناوري و شکل گیرى نهادهاى بسط 
اطالعات و اخبار و تولیدات رایانه اى که اهمیت آن پس از کنفرانس پاریس در سال 1978 
نوامبر  در  مؤلف  حقوق  پشتیبانى  جهت  عربى  پروتکل  یک  تصویب  بر  توافق  شد  آشکار 
1981 در بغداد انجام شد. البته این پروتکل تصنیفات مورد پشتیبانى را به کتاب محدود 
نوشته ها  دیگر  و  جزوه  رساله،  کتاب،  شامل  که  نمود  ارائه  آن  براى  فهرستى  بلکه  نکرد، 
کاستهاى  دینى،  مسایل  درسها،  سخنرانى ها،  مانند  مواردى  شامل  همچنین  مى گردد. 
نمایشى و کاستهاى موسیقى مى شوند که به طور شفاهى دریافت مى گردند. افزون بر این 

شامل موارد ذیل نیز مى گردد: 
نوشته هایى در زمینه برنامه هاى مختلف، نمایشها، بازیهاى صامت، فیلمنامه هاى سینمایى، 
برنامه هاى پخش رادیویىـ  تلویزیونى (سمعى و بصرى) کارهاى تصویرى با خطوط و رنگها، 
معمارى، کنده کارى و مجسمه سازى، هنرهاى آرایشى و تجملى، کتیبه سازى، عکاسى و 
تصویرهاى گرفته شده با دوربین، کارهاى هنرى، تصویرهاى تشریحى و توضیحى، نقشه ها 
و طرحهاى جغرافیایى، طرحها و نقشه هاى مربوط به هنر عکاسى و هنر معمارى و دیگر 

هنرها و سایر علوم.

1. Commercial Bank
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کنفرانس 25 آوریل سال 2000 با حضور مسئوالن مراکز اطالع رسانى و ارتباطات جمهورى 
عربى سوریه و لبنان پیرامون پیشرفت و توسعه اطالعات نقطه عطف بود. در این کنفرانس 
عالوه بر طرح مباحث علمى که نقش مهمى را در جریان اطالعات ایفا مى کند، بر ضرورت 
احترام به حقوق مالکیت فکرى در بخش اطالعات و اخبار تأکید گردید و مقرر شد که این 
مهم از طریق سرعت بخشیدن به تصویب قوانین حمایت از مالکیت فکرى و نیز ضرورت 
تمهید اجراى راه حلى براى استیفاى منافع و مصالح تولید و مصرف کننده در دو کشور 
سوریه و لبنان مورد تأکید قرار گیرد. در پى این کنفرانسها و گردهمایى هاى منطقه اى، 
بین المللى و یا دو جانبه کشورهاى عربى اقدام به صدور و تصویب قوانین ویژه اى نمودند 
که از مالکیت فکر و اندیشه حمایت کند. به عنوان نمونه قانون حمایت از حقوق مؤلف در 
این کشور را مى توان نام برد که به عنوان بخشى از حقوق عمومى پیشین آن کشور تصویب 
گردید و مى توان آن را نمونه اى در زمینۀ حمایت از حقوق مؤلف در زمینه ها و روشهاى 

اختراع و ابداع به شمار آورد.
قوانین سوریه مالکیت فکرى را در ماده 64 قانون اساسى خود با این عبارت بیان نموده 
مى باشد  علمى  دستاوردهاى  تکمیل کننده  که  آنچه  هر  و  علمى  بحث  یا  علم  که  است 
رکن اساسى در پیشرفت جامعه اشتراکى عربى به شمار مى آید و برعهده دولت است 
که حمایت فراگیر خود را از حقوق مؤلفین و مخترعین که در خدمت مصالح و منافع 

مردم هستند تقدیم بدارد و از آنان حمایت کامل نماید.
ماده 52 قانون مدنى سوریه تصریح مى کند که همه شهروندان حق دارند با آزادى کامل 
و  ابراز  را  خود  نظرات  و  عقاید  وسایل،  دیگر  یا  نوشته  یا  گفتار  قالب  در  آشکار  به طور  و 
اعالم نمایند. همچنین ماده 89 قانون مدنى آن کشور بر مواردى تصریح مى کند که شامل 
بر  فرانسه  سلطه  زمان  در  نیز  این  از  پیش  مى گردد.  مؤلف  حقوق  هنرى،  ادبى،  مالکیت 
سوریه و لبنان مصوبه شماره 228 در تاریخ 1924/11/17 صادر شد که در ماده 140 آن 
آمده است که آثار هنرى و ادبى هرگونه محصول یا تولید فکرى را صرف نظر از نوع و ارزش 
شامل مى گردد و تفاوتى در این مورد نیست که تألیفات علمى، تاریخى و موسیقى باشد و 
یا همانند سخنرانى ها و دروس به صورت شفاهى باقى بمانند و یا مانند نمایشهاى صامت 

و نیز اشیاء مصنوعى مانند طرح معمارى، نقشه، سینما و عکس باشند.
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پس از آن قانون کیفرى سوریه به اجرا درآمد که بر مالکیت ادبى و هنري تصریح مى کرد 
و در این قانون تصریح گردیده که اثر ادبى و هنرى شامل هر محصول فکرى (صرف نظر 
تکرار  هم  قانون  این  مصادیق مزبور در  موارد و  همان  آن) مى گردد و  ارزش  و  قیمت  از 

گردیده است.
قانون کیفرى سوریه ترجمه، تطبیق، اصالح و نقل را همانند اثر ادبى و هنرى به شمار 
مى آورد که باید مانند حقوق اصل اثر رعایت گردد. همچنین مجموعه هاى منتخب و نیز 
مجموعه آثارى که گردآورى آنها توسط یک مؤلف، شیوه و سبک ویژه اى به اثر مى بخشند 
و نیز سخنرانى ها و دروس اساتید و نیز هرگونه تعبیر شفاهى از یک اندیشه چه اینکه 
مکتوب گردد یا به وسیله اى مانند کاست و مانند آن ارائه گردد و نیز نقل متون خطى و 

قدیمى و نشر آن همه داراى حقوق مخصوص و الزم الرعایت هستند.
قانون کیفرى سوریه مقاالت ادبى، سیاسى و علمى (غیر از داستانها و گزارشها) را تا زمانى 
که در روزنامه ها و مجالت منتشر نشده است متعلق به مؤلف آن مى داند ولى آنچه را که 
انتشار یافته و از ترجمه آن منع نشده مى توان استفاده نمود البته مشروط بر اینکه منبع 
و نام مؤلف آن ذکر گردد. ولیکن حوادث گوناگون و اخبار روزانه که هیچ ویژگى نداشته 
و عادى محسوب مى گردد مى توان بدون اجازه و بدون ذکر منبع آن، نقل و ترجمه نمود. 
این قانون اجازه مى دهد که از یک اثر ادبى، هنرى و علمى جهت تألیف کتابهاى درسى و 
تحلیل اقتباس کرد و یا جهت نقد مقاله یا کتابى دیگر مورد استناد قرار داد و البته شرط 

آن ذکر منبع است.
قانون گذارى سورى در قوانین کیفرى خود سه ماه تا دو سال زندان و از صد تا پانصد 
نموده  اشاره  هنرى  و  ادبى  آثار  غاصب  براى  مجازات  دو  این  از  یکى  به  یا  جریمه  لیره 
است. هر فردى که امضا مؤلفى را جعل کند و یا عالمتى را به قصد فریب مشترى و یا 
به دست آوردن سود غیرمشروع مورد استفاده قرار دهد و یا اثرى ادبى هنرى را جعل 
نماید و یا به هر نحوى عملى را انجام دهد که به حقوق مالکیت ادبى و هنرى لطمه وارد 

گردد به وسیله جریمه مذکور مجازات مى گردد.
 با این وجود قوانین و مالحظات فوق در زمینۀ مالکیت فکرى به مرحلۀ عمل نزدیک نشده 
است و این گونه تعدیها همانند سنگى در راه اختراعات و ابداعات ایجاد مانع کرده است و 
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قانون گذار سورى جهت کاهش تبعات منفى این تجاوزات اقدام به صدور قانون حمایت از 
حقوق مؤلف (به شماره 12 و به تاریخ 2001/2/27) نموده است. قانونى که بر گستردگى 
این حمایت تصریح مى نماید و مصنفاتى را که از این حمایت حقوقى برخوردارند را معین 
ساخته و خاطرنشان مى سازد که تصنیفات مورد حمایت، تصنیفاتى هستند که شهروندان 
و  تولید  را  آن  هستند  کشور  این  شهروند  حکم  در  که  کسانى  و  سوریه  عربى  جمهورى 
منتشر مى سازند و نیز تصنیفاتى که مؤلفین آن در حال اقامت در کشور سوریه تولید و 
منتشر مى نمایند و کتابها و تألیفاتى که منطبق بر قراردادهاى فرهنگى و غیرفرهنگى و 
در التزام جمهورى عربى سوریه است. این قانون صراحتاً متذکر مى گردد که همۀ آثار به 
ویژه تصنیفات هنرى، هنرهاى تجمسى، هنرهاى تصویرى، نقشها و برنامه هاى صوتى و 
تصویرى از حمایت قانون برخوردارند و تنها استثنا مربوط به اسناد رسمى و اخبار روزانه 

انتشار یافته و یا پخش رادیو تلویزیونى است. 

قانون حمایت از حقوق مؤلف حق او را در مورد میزان و شیوة نشر، شیوة بهره بردارى از 
تصنیف توسط دیگرى را از جهت مالى مورد بررسى قرار داده است و حق تغییر اصالح و 
ویرایش را تنها به مؤلف اختصاص داده و از حقوق او مى داند. این قانون ارتباط اثر با مؤلف 
را صرفاً با ذکر نام مؤلف روى اثر دانسته و براى او این حق را قرار داده است که هرگونه 
اجازة  مى تواند  مؤلف  دهد.  قرار  اعتراض  مورد  را  خود  تصنیف  به  نسبت  تجاوز  و  تعرض 

اقتباس یا هر نوع برداشت دیگر از تصنیفش را پس از انتشار صادر کند.
قانون گذار در حمایت از حقوق مؤلف حقوق پرداخت حق التألیف را نیز کارشناسى و مورد 
توجه قرار داده است از زمان پرداخت تا یک سال پس از آن حقوق مربوط به انتشار به 
او واگذار مى گردد. قانون مذکور زمان حمایت را پنج سال از تاریخ اولین پرداخت رسمى 

قرار داده است.
قانون گذار سورى احکام تصنیفات مشترك را نیز بررسى کرده و هر آنچه را که مربوط به 
آن مى گردد توضیح داده است، افزون بر آن آزادى بهره بردارى و استفاده از تصنیفات مورد 
حمایت را بررسى نموده است و در این زمینه به اقدامات و تدابیر حمایتى متوسل شده 
و تأسیس وزارت فرهنگ با مدیریت ویژه را تصویب نمود که از وظایف آن ثبت حقوق 
مؤلف و پیگیرى حمایتى این حقوق مى باشد که البته وظایف حوزة مدیریت و شیوه هاى 
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اجرایى آن و اقدامات و تدابیر آن به گونه اى که فراتر از احکام امانت سپارى قانونى نباشد 
با تصمیمات وزیر، معین و مشخص مى گردد. سرانجام قانون گذار شرایط و حاالت تعرض 
پرداخت  و  جریمه  زندان،  مانند  پیشگیرانه اى  کیفرهاى  با  را  مؤلف  حقوق  به  تجاوز  و 
خسارت بررسى نموده به گونه اى که به تحدید مجازات کسانى مى پردازد که مخالف احکام 
این قانون رفتار نمایند و افزون بر این خاطرنشان مى سازد که در تملک حق استفاده و 
بهره بردارى، ضرورت دارد تا سند یا مدرکى را که حقوق نشر، توزیع و فروش آن را در 

داخل یا خارج کشور واگذار کرده است.
وضع و اجراى قانون حمایت از حقوق مؤلف از طریق ارتقا آگاهى و بینش قانونى مردم 

موجب پشتیبانى از این حقوق و عدم تعرض و تجاوز به حقوق دیگران مى گردد.

2-7. بخشهایی از قوانین سوریه
در این قسمت فرازهایی را از قوانین مهم جاري در کشور سوریه بیان می کنیم:

مله حبسـهاى  حمل و اسـتفاده از مواد مخدر در این کشـور مجازات سـختى از ج 
طوالنـى و بعضًا اعدام را به دنبال خواهد داشـت. بر این اسـاس دولت براى مهار و 

کنترل این جرایم اقدامات سختگیرانه اى را در مبادى ورودى اعمال مى نماید.
 عکس بردارى از مراکز نظامى و تأسیسات دولتى ممنوع و ترددها تحت کنترل قرار 
دارد همچنیـن در اماکن زیارتى فقط با هماهنگى و کسـب اجازه از مأمورین دولت 

سوریه مى توان اقدام به عکس بردارى کرد.
 تبدیـل دالر و ارز خارجـى در خیابانها، مغازه ها و صرافیهـاى غیرقانونى، ممنوع و 
خالف قانون محسـوب شـده و در این خصـوص براى متخلفیـن مجازاتهایى مانند 

زندان یا جریمه هاى نقدى در نظر گرفته مى شود.
 براى رانندگى در سـوریه مى بایسـت گواهى نامه ملى آن کشـور یا یک گواهى نامه 

بین المللى در اختیار باشد.
 عمومًا افرادى که به هر عنوان توسـط مقامات قضایى این کشـور به زندان محکوم 
مى شـوند مى بایسـت دوران محکومیت خود را در زندانهاى محلى سـوریه سپرى 

نمایند.
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3. عضویت در پیمانهاى اقتصادى و نهادهاى بین المللى
سوریه عالوه بر سازمان ملل متحد در بسیارى از آژانسها و نهادهاى تخصصى این سازمان 
و همچنین برخى از سایر سازمانهاى منطقه اى، بین المللى و جهانى عضویت دارد که برخى 

از آنها عبارت اند از:
تجارت  براى  ملل  سازمان  کمیسیون  تعهد2،  عدم  جنبش  اسالمى1،  کنفرانس  سازمان 
و  اقتصادى  کمیسیون  متحد4،  ملل  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  سازمان  توسعه3،  و 
اقتصادى  توسعه  بانک  عرب7،  اتحادیه  پول6،  بین المللى  صندوق  آسیا5،  غرب  اجتماعى 
عرب8، صندوق توسعه اقتصادى و اجتماعى عرب9، صندوق پول اعراب10، سازمان خواروبار 
و کشاورزى ملل متحد11، گروه 24 12، گروه 77 13، آژانس بین المللى انرژى اتمى14، بانک 
بین المللى ترمیم و توسعه وابسته به بانک جهانى15، اتاق بازرگانى اسالمى16، بانک توسعه 

اسالمى17 و ... .

1. OIC
2. NAM
3. UNCTAD
4. UNESCO
5. ESCWA
6. IMF
7. AL
8. ABEDA
9. AFESD
10. AMF
11. FAO
12. G-24
13. G-77
14. IAEA
15. IBRD
16. ICC
17. IDB
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در این فصل با محیط فرهنگى کشور سوریه آشنا خواهیم شد و به طور خالصه به برخى از 
ویژگیهاى اصلى فرهنگى این کشور از جمله دین، زبان، الگوى زندگى، نهادهاى اجتماعى، 
عادات خرید و مصرف، تعطیالت، اعیاد، فرهنگ مذاکره و ارزشهاى غالب اشاره خواهیم 

کرد.

1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست ارکان اصلی تشکیل دهندة فرهنگ کشور سوریه، نظیر مذهب و 

زبان را معرفی می کنیم و سپس با آداب و رسوم کلی این سرزمین آشنا خواهیم شد.

1-1. مذهب
سنى،  مسلمانان  را  کشور  این  جمعیت  درصد   74
16   درصد مسلمانان شیعه، اسماعیلى و دروزى و 10 

درصد را مسیحیان تشکیل مى دهند.
مسیحیان حدود 10 فرقه مذهبى دارند که عبارت اند از: 

ارتدوکس یونانى، ارتدوکس ارمنى، ارتدوکس سورى، تسطوریان، التین، کاتولیک ارمنى، 
کاتولیک یونانى، کاتولیک سورى، مارونیت و پروتستان.

1-2. زبان
عربى زبان اصلى و رسمى است که 90 درصد مردم به آن تکلم مى کنند. 6 درصد مردم 

به زبان کردى و مابقی به سایر زبانها سخن مى گویند.

فصل دوم
محیط فرهنگی
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1-3. الگوى زندگى 
بسیارى از رفتارها و اعمال مردم سوریه از نقطه نظر فرهنگى و مذهبى با مردم کشورمان 
تشابه دارد. به عنوان مثال سوریها نسبت به امر ازدواج همانند ایرانیان اهمیت بسیارى 
قائل مى باشند و در مورد موضوعاتى مانند هدایا، میهمانى ها، مراسم بزرگداشت، مراسم 

ازدواج با ایرانیان سالیق نسبتاً مشترکى دارند.
در بعد پوشش نیز به ویژه پوشش سنتى بین مردم کشورمان 
بین  در  هنر  دارد.  وجود  مشترکاتی  سوریه  کشور  مردم  و 
سوریها جایگاه رفیع و کهنى دارد و آنان به صنایع دستى 
در  خوبى  به  موضوع  این  و  مى دهند  اهمیت  بسیار  خود 

شهرى تاریخى مانند دمشق آشکار است.
مهارت سوریها در قالبدوزى، سفالگرى و تزئینات از نسلى به نسل دیگر منتقل مى گردد. 

همچنین بانوان سورى به جواهرات و زیورآالت عالقمندند.
طعم خوش غذاها و پیش غذاهاى سورى تنها به دلیل نوع 
پخت آنها نیست، استفاده از مواد غذایى متنوع و ادویه هاى 
توجه  مورد  بیشتر  را  غذاها  این  آنها،  تهیه  در  مخصوص 

جهانگردان قرار مى دهد.
بسیار  زندگى  در  آسایش  و  آرامش  به  سوریه  کشور  مردم 
فکر  در  اینکه  از  بیش  گفت  مى توان  و  مى دهند  اهمیت 

فرداى خود باشند سعى مى کنند تا امروزشان را بهتر بگذرانند و از آن لذت ببرند.

1-4. نهادهاى اجتماعى و دینى
ساختار اجتماعى سوریه از چهار نهاد عرب، کرد، ارامنه و چرکسها تشکیل شده است که 

نسبت به مذهب طایفه هاى مهم سوریه خود به سه بخش تقسیم بندى مى شوند:
عیلى ها مى باشند.  الف) مسـلمانان: شامل سنیها، علویها، شـیعیان، دروزیها و اسما 
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سنیهاى سوریه در شهرهاى درعا1، حومه دمشق، دمشق، حمص2 و حومه آن، حلب3 
و حومـه آن زندگى مى کنند. کردها حدود 15 درصد از مجموع سـنیها را تشـکیل 
مى دهنـد و در مناطق دمشـق، حلب، مـرز ترکیه، ادلب4، ترمه5 و حسـکه6 تمرکز 
دارند. علویها در شـهرهاى دمشـق، حلب، الذقیه، طرطوس، حمص و حما7 مستقر 
هستند و شیعیان در دمشق و حومۀ درعا، حمص، حلب، حما و ادلب سکونت دارند 
و دروزیها در شهرهاى سویدا و حومۀ دمشق زندگى مى کنند. اسماعیلى ها نیز اکثراً 

در مناطق سلمیه8 و مصیاف9 تمرکز دارند.
 ب) مسـیحیان: به دو گروه عمده روم ارتدوکس وابسـته به کلیساى مشرق زمین و 

روم کاتولیک وابسته به کلیساى غرب واتیکان تقسیم مى گردند.
 ج) یهودیان: تعداد اندکى از یهودیان در سوریه زندگى مى کنند و این تعداد نیز در 

شهرهاى دمشق و حلب تمرکز دارند.
1-5. رسانه ها

بیشتر مؤسسات انتشاراتى در سوریه توسط سازمانهاى سیاسى، مذهبى و یا انجمنهاى 
حرفه اى اداره مى شوند. چندین رسانه مطبوعاتى نیز توسط وزراى دولت منتشر مى شوند 
و هر فردى که خواهان انتشار یک جریده جدید باشد مى بایست از دولت مجوز مخصوص 
دریافت نماید. یکى از مشخصه هاى اصلى مطبوعات سورى انعکاس مواضع آشکار دولت 
است. به عبارتى روزنامه هاى دولت ایده ها و افکار دولت را در این کشور نشان مى دهد و 
سیاست مداران خارجى نیز به منظور آشنایى با مواضع دولت سوریه با مراجعه به جراید 
دولتى از موضوع مورد نظر مطلع مى گردند. آژانس اطالعاتى سوریه «سانا»10 نام دارد و 
براى آژانسهاى خبرى خارجى بولتنهاى خبرى تهیه مى کند. به طور کلى مطبوعات سوریه 
اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصل نامه و ... به دو بخش دولتى و خصوصى تقسیم 

مى شوند که البته تعداد مطبوعات منتشره توسط بخش خصوصى اندك مى باشد.

1. Daraa
2. Homs
3. Aleppo
4. Idlib
5. Al-Raqqah
6. Al-Hasakah
7. Hama
8. Salmiyah
9. Musyaf
10. Sana
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1-6. ارزشهاى غالب، آداب و رسوم خاص
طبق اعالم، فرهنگ این کشور فرهنگى سورى، عربى، اسالمى و انسانى است که از ترکیب 
است.  یافته  ترکیب  امروزى  مفید  مفاهیم  و  قدیمى  ارزشمند  مفاهیم  و  رسوم  و  آداب 

و  آزاد  و  باز  فرهنگى  داراى  کشور  این 
نه انزواطلب و بسته مى باشد که مفهوم 
انسان در محور قرار داشته و افراط گرایى 
و هرگونه خشونت فکرى، قلبى، زبانى و 

عملى را مردود نموده است.
در  فرهنگى  مهم  ارزشهاى  جمله  از 
ذیل  موارد  به  مى توان  سوریه  کشور 

اشاره نمود:
ه خدا، یکپارچگى، روحیه جمعى و مشارکت و یکسانى طبقات مختلف اعتقاد ب 

 برقرارى دموکراسى و آزادى بیان، مساوات، عدالت، تعهد به حقوق بشر
 عدم خشـونت جسـمانى و فکرى (روحى) و توجه به قدرت بحث و گفتگو و عقاید 

دینى
 عشق به کار، اشتیاق به زندگى، ایثار

 اعتماد، محبت، صمیمیت
کارى، اخالق خوب، احساسات متعادل و بخشندگى پرهیز 

مردم سوریه آداب و رسوم ملتهاى دیگر از جمله کردها، ترکها، فارسها و ترکمنها را در 
خود ذوب کرده اند، تا جایى که این آداب و رسوم در خوراك، پوشاك و مسکن آنان نیز 
تأثیرگذار بوده است. مردم سوریه براى ایام خاص خود در طول سال آداب و رسوم ویژه اى 

دارند. 
در  را  فانوسهایى  تهنیت  براي  مردم  برخی  رمضان  مبارك  ماه  حلول  با  مثال  عنوان  به 
شب زنده دارى  به  را  شعبان  و  رجب  ماه  دو  و  مى آویزند  سردرخانه ها  و  بازارها  کوچه ها، 

مى پردازند.
در ماه رمضان برخى از مردم سوریه پس از اداى فریضه نماز صبح، کارهاى روزمره و عادى 
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خود را آغاز مى نمایند و عده اى دیگر تا نماز ظهر قرآن تالوت مى کنند.
در این ماه انس و الفت میان مردم سوریه بیشتر از سایر ایام سال دیده مى شود و کمک 
به نیازمندان و دادن زکات، صدقه، کفاره از اعمال ارزشمندى است که طى این ماه صورت 

مى گیرد.
مردان سورى در مراسم نماز عید فطر با لباس سنتى عربى که «جالبیه»1 یا «دشداشه»2 
نام دارد شرکت مى کنند. سوریها پس از پایان نماز عید و پیش از انجام هر کارى به زیارت 
اهل قبور مى روند و براى درگذشتگان خود فاتحه و قرآن مى خوانند. آنان پیش از غروب 
آخرین روز ماه رمضان قبور اموات خود را به آب مى شویند و روز عید شاخه هاى نوعى گیاه 

به نام «اس» یا شاخه هاى نخل و گاهى دسته اى از گل را روى قبول قرار مى دهند.
در سوریه مسلمانان و مسیحیان از رابطه بسیار خوبى برخوردارند و طبق یک رسم قدیمی 
در صورت تقارن زمانى عید قربان و کریسمس هر دو عید را با هم جشن مى گیرند و این 
اعیاد را فرصتى مناسب براى ایجاد همبستگى و مستحکم شدن هر چه بیشتر روابط و 
تحکیم وحدت ملى مى دانند. در این ایام رادیو و تلویزیون در طول روز به پخش موسیقى 
عربى و غربى و شعارهایى دینى مى پردازند و در شب عید کریسمس مردم به دور درخت 
کریسمس حلقه مى زنند و هزاران سورى بدون تعصب دینى در این کشور جشن مى گیرند 

و در این میان در حالى که صداى زنگ کلیسا نواخته مى شود، مؤذن نیز اذان مى گوید.

1-7. تعطیالت رسمی
فطر،  عید  قربان)،  (ضیافت  عیدالعدها  از:  است  عبارت  سوریه  در  تعطیالت  مهم ترین 
میالد حضرت رسول، روز انقالب، روز استقالل، روز کارگر، روز شهدا و آغاز سال نو (اول 

ژانویه).
مسلمانان این کشور مانند مسلمانان سایر کشورهاى جهان آداب و رسوم خاصى براى اعیاد 
و جشنهاى خود دارند و رفتارهاى مصرفى آنان طى روزهاى خاصى داراى تفاوتهایى با 
سایر ایام سال مى باشد. به عنوان مثال مردم در ماه رمضان هر روز صبح با آواز سحر که به 
آن «طبل زنى» مى گویند از خواب برمى خیزند و براى اقامه نماز و تهیه غذاى سحرى آماده 

1. Jalabia
2. Dashdasha
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گوشت،  سبزى،  شامل  غذاهایى  و  مى شوند  جمع  سحرى  سفره هاى  دور  آنان  مى شوند. 
ماهى، چاى، مربا، زیتون، تخم مرغ، پنیر، کباب و ساالد را به عنوان مهم ترین غذاهاى این 
ماه تناول مى کنند. هنگام افطار مردم ساکن در کنار سواحل دریا، برنج، ماهى، گوشت و 
سبزى مصرف مى کنند و در مناطق شمال شرقى غذاهایى از جمله برنج، گوشت و ماهى 
عربى همراه با ماست بیشتر استفاده مى گردد. در این ماه بازارها به فروش انواع حلواهاى 

معروف مانند نهش1 که از شکر، پسته و کره تهیه شده است مى پردازند.
همچنین در اعیاد دیگر مانند عید فطر، عید قربان و ... بانوان سورى شیرینى هاى سنتى 
تهیه مى کنند که از جملۀ آنها «معمول»2 نام دارد. این نوع شیرینى کلوچه هاى کوچک 
پر شده با مغز گردو، مغز پسته، خرما، کنجد و پودر نارگیل مى باشد. در آستانۀ اعیاد و 
جشنها بهاى شکر و پسته به عنوان دو مادة اصلى شیرینى هاى عربى افزایشى غیرمعقول 
مى یابد که این موضوع منجر به افزایش بهاى شیرینى جات حتى تا دو برابر قیمت آن در 

مقایسه با دیگر اوقات سال مى گردد.
مردم سوریه به منظور استقبال از اعیاد خود به نظافت خانه و خرید پوشاك و حتى نو کردن 
برخى از وسایل منزل با توجه به قدرت خریدشان مى پردازند. پذیرایى با شکالت، انواع 

شیرینى و آجیل از اعمالى است که سوریها در اعیاد و جشنهاى خود انجام مى دهند.

2. فرهنگ مذاکره
بعد از آشنایی با فرهنگ عمومی و عادتها و رفتارهاي معمول شهروندان و مردم سوریه، 
زمان آن فرا رسیده است تا کمی هم با آداب و رفتارهاي ایشان در مناسبات تجاري و 

مذاکرات مربوطه آشنا شویم.

2-1. دیدگاه کلى نسبت به ایران 
فرهنگى  قرابت  و  مذهبى  ارتباطات  کشورمان  مردم  و  سوریه  مردم  میان  به طورکلى 
تاریخى  و  متبرکه  اماکن  از  سالیانه  ایرانى  زائر  هزار   500 از  بیش  دارد.  وجود  بسیارى 
از  بسیارى  در  ایرانیان  دیدن مى نمایند و سرمایه گذارى هاى انجام شده توسط  سوریه 

1. Nahesh
2. Mamool
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اماکن متبرکه سوریه نشان از پیوند عمیق مذهبى مردم کشورمان با این سرزمین دارد. 
مردم سوریه از کاالهاى ایرانى استقبال مى کنند و گاهى چنانچه موضوع قیمت رقابتى 

از سوى سایر کشورها با کاالهاى ایرانى در میان نباشد، 
هر  مى دهند.  نیز  ترجیح  را  ایرانى  کاالهاى  خرید  بعضاً 
چند در برخی ابعاد فرهنگى و اجتماعی اختالفاتى وجود 

دارد.

2-2. آداب مذاکره
در کشور سوریه استفاده از لباسهاى رسمى در رنگهاى 

تیره در جلسات مذاکرات بسیار دیده مى شود. افراد مذاکره کننده عموماً با زبان انگلیسى 
آشنایى دارند. تعیین وقت مالقات قبلى الزامى و استفاده از کارتهاى ویزیت نیز رایج است. 
سوریها اغلب در مورد مسائل بازرگانى در مدت زمان کوتاهى با بیش از یک نفر مذاکره 
مى نمایند. همچنین براى مالقاتهاى بسیار رسمى و مهم از سالنهاى کنفرانس موجود در 
هتلها استفاده مى نمایند. باتوجه به مسلمان بودن اکثر سوریها و نفوذ اسالم در بخشهاى 

مختلف، در جلسات مذاکره عموماً از نوشیدنى هاى الکلى استفاده نمى گردد.
احوالپرسى و خوشامدگویى در سوریه به صورت در آغوش گرفتن و یا نگه داشتن دست 

طرف مقابل با دو دست مى باشد.
جلسات مذاکره در سوریه مى تواند طوالنى، پرهرج و مرج و گاهًا بدون نتیجه باشد. این 
جلسات ممکن است حتى با تأخیر آغاز گردد. تصمیمات و نتایج مورد نظر ممکن است 
در زمان مورد انتظار اتخاذ نگردد و گاهًا حصول به نتیجه در برخى مذاکرات به زمان 

طوالنى ترى نیاز داشته باشد.

2-3. تحلیل حرکات بدنی
در طول مذاکرات، بسیاري از رفتارهاي حرکتی طرف مقابل که برخاسته از مسائل فرهنگی 
است، گویاي عقیده و نقطه نظرات وي از مذاکرات در حال انجام است و یا بر آن تأثیر 
می گذارد. در این قسمت برخی از حرکات سورى ها را در طول مذاکرات، روانشناسی و 
رفتارهاي  مشابه  سوریها  حرکتی،  رفتارهاي  بسیاري  که  دید  خواهیم  می کنیم؛  تحلیل 

ماست.
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 تکان دادن سر به سمت جلو و عقب به معنی گوش دادن است.
 خیره شدن به چشمها به مدت طوالنى نوعی گستاخى است.

 دمیدن در بینى به معنی انزجار است.
 باز بودن دهان نشان دهنده گستاخى است.

 دست به سینه بودن گاهى به معناى مخالفت است.
 دست به کمر زدن به معناي مقاومت و خشم است.

 خواباندن یک زانو بر روى زانوى دیگر و قرار گرفتن انتهاى کفش به سـمت شـخص 
دیگر بی ادبی محسوب می شود.
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در این فصل به بررسی محیط اقتصادي کشور جمهوري عربی سوریه خواهیم پرداخت و 
مروري بر سیستم اقتصادي این کشور و مؤلفه هاي اصلی آن خواهیم داشت.

1. سیستم اقتصادى و نقش دولت
اندازه اى  تا  نفت  استخراج  بر  اتکاى  با  که  داشته  کوچکى  نسبتاً  ظرفیت  سوریه  اقتصاد 
تحرك یافته است. این کشور همواره نیازمند کمکهاى خارجى به ویژه از سوى کشورهاى 
نفتى و ثروتمند عرب مى باشد. در حقیقت تحوالت سیاسى سوریه که از سه دهه گذشته 
شروع شده است عمیقاً بر روى اقتصاد این کشور داراى تأثیر بوده است و مى توان گفت 
و  سوریه  منطقه اى  ژئوپلتیکى  وضعیت  به  باتوجه  مى بایست  را  سوریه  اقتصادى  سیستم 
تحوالت سیاسى داخلى که از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در 1963 آغاز گردید 
فعالیت  کاهش  به  منجر   1950-1960 دهه  در  سوریه  سیاسى  تغییرات  نمود.  بررسى 
اقتصادى بخش خصوصى و رونق فعالیتهاى اقتصادى بخش دولتى گردید. در دهه 1970-

1960 قدرت اقتصادى کشور با ایجاد دگرگونى تازه اى در اختیار زمین داران و تجار قرار 
گرفت و پس از آن در 1970 پس از به قدرت رسیدن حافظ اسد مجدداً قدرت اقتصادى 
سوریه به دست بخش عمومى افتاد. در اواخر دهه 1980 اقتصاد این کشور دچار بحران 
تازه اى شد و فساد و سوء مدیریت در بخش دولتى اثرات منفى بر ا قتصاد این کشور بر 
جاى گذاشت. از اولین کودتاى حزب بعث تا چندین سال گذشته، اساس ساختار اقتصادى 
این کشور بر پایه اصول سوسیالیستى و یا اقتصاد دولتى برنامه ریزى شده بود که باتوجه 
منطقه اى  همگرایى  برنامه هاى  که  سوریه  اقتصادى  سیاست  منطقه،  سیاسى  تحوالت  به 
و جهانى را دنبال مى کند، به تدریج تغییر یافت و به سوى اقتصاد آزاد و به عبارت دیگر 
نیز  حاضر  حال  در  رفت.  پیش  خارجى  سرمایه گذاران  جذب  و  خصوصى  بخش  تقویت 

فصل سوم
محیط اقتصادي
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سیاستهاى اخیر اصالح نظام اقتصادى و حفظ وضع موجود سیاسى به عنوان دو ایده مهم 
در سطح سران این کشور منجر به ارتقاى نقش بخش خصوصى در اقتصاد سوریه گردیده 

است.
على رغم اینکه دولت سوریه در سالهاى اخیر گامهاى مؤثرى در زمینه انجام اصالحات و 
بهبود زیر ساختهاى اقتصادى خود برداشته است که از مهم ترین آنها مى توان به آزادسازى 
نظام ارزى، صدور مجوز براى فعالیتهاى بانکهاى خصوصى و تأسیس بازار بورس، کاهش 
مالیات بر درآمد از 35 به 28 درصد به منظور تشویق فعالیتهاى اقتصادى و فراهم نمودن 
امکان خروج سود سرمایه گذارى از کشور اشاره نمود، لیکن نوع سیاست گذارى هاى دولت 
و فساد در بخشهاى اقتصادى، کمبود قوانین حقوقى و ساختار فنى ناکافى و نامتعادل از 
عوامل منفى تأثیرگذار بر نظام اقتصادى سوریه مى باشند. با این وجود مقامات اقتصادى 
و  مالى  منابع  جذب  و  شدن  جهانى  روند  با  کشور  کردن  هماهنگ  منظور  به  کشور  این 
انسانى بیشتر و بهتر، اقدامات گسترده اى را در زمینه اصالح قوانین، تغییر نظام بانکى، 
تقویت بخش خصوصى، احداث شهرکهاى صنعتى و اقتصادى و توسعه مدیریت کارامد 

آغاز نمودند که مهم ترین تأثیرات این اقدامات عبارت اند از:
بازنگرى در قانون تجارت

 بازنگرى در قوانین سرمایه گذارى خارجى
 صدور اجازه تأسیس بانکهاى مشترك با طرفهاى خارجى

 صدور اجازه تأسیس شرکتهاى بیمه خصوصى
 1 GAFTA حذف عوارض گمرکى بین سوریه و کشورهاى هم پیمان
حذف عوارض گمرکى بین سوریه و ترکیه با امضا موافقت نامه تجارت آزاد2 

 توسعه زیربناهاى صنعتى در بخش صنعت و انرژى
 تقویت بخش حمل و نقل و بهینه سازى تأسیسات بندرى

براى  جدیدى  ساله   5 برنامه  سوریه،  کشور  در  اقتصادى  اصالحات  پیشبرد  منظور  به 
آزاد  اقتصاد  سوى  به  کشور  این  حرکت  مسیر  که  گردیده  تهیه   2006 - 2010 سالهاى 

1. Greater Arab Free Trade Area
2. Free Trade Agreement
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اقتصادى  کالن  سیاستهاى  تدوین  در  دولت  مسئولیت  برنامه  این  در  مى نماید.  هموار  را 
و ترغیب بخش خصوصى به قوت خود باقى است، لیکن نقش جدید دولت با نقش آن 
در زمان اقتصاد برنامه ریزى شده متفاوت خواهد بود. به نظر مى رسد اجراى این برنامه 
وضعیت بخش خصوصى سوریه را که بیش از 40 سال زمینه چندانى براى رشد نداشته 

دگرگون خواهد کرد و گره اقتصاد برنامه ریزى شده در سوریه را خواهد گشود.
بهزیستى،  خدمات  گسترش  متعادل،  رشد  تحقق  براساس  جدید  برنامه  اصلى  محورهاى 
ایجاد تناسب بین رشد اقتصادى و رشد جمعیت، فراهم نمودن طرحهاى اشتغال زا، توجه 
به بهود وضعیت معیشتى شهروندان، گسترش عملکرد بخشهاى ملى و مؤسسات تولیدى، 
توجه به فناوري، اقتصاد و آموزش، گسترش نقش بخش خصوصى و مشارکت بیشتر آن 

در صحنه اقتصادى است.

1-1. بخش نفت
ستون  عنوان  به  سوریه  کشور  براى  نفت 
محسوب  کشور  این  اقتصادى  فقرات 
مى گردد و طبق آخرین آمار، سوریه روزانه 
از  که  مى کند  تولید  نفت  بشکه  هزار   405
این میزان روزانه 175 هزار بشکه صادرات 
به جهان دارد. همچنین میزان ذخایر نفتى 
سوریه 2/4 میلیارد بشکه برآورد شده است. 

و  عراق  مرزهاى  نزدیک  در  شمالى  و  شرقى  بخشهاى  در  عمدتاً  سوریه  نفتى  حوزه هاى 
ترکیه قرار دارد و پایانه هاى صادراتى و تصفیه خانه ها در بخش غربى و در نزدیک دریاى 

مدیترانه واقع است.

1-2. بخش گاز
سوریه به دنبال بهره گیرى از گاز طبیعى و جایگزین نمودن آن براى مصرف سوخت و 
متر  میلیارد  سوریه 8/5  در  طبیعى  گاز  تولید  میزان  مى باشد.  آن  فرآورده هاى  گسترش 
مکعب و میزان مصرف آن 5/1 میلیارد متر مکعب مى باشد. همچنین میزان ذخایر گاز 

طبیعى سوریه 240 میلیارد مترمکعب برآورد شده است.
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1-3. بخش صنعت
بخشهاى  جمله  از  سوریه  صنایع  بخش 
توسعه نیافته این کشور محسوب مى گردد 
و 25/1 درصد از سهم تولید ناخالص داخلى 
این کشور را تشکیل مى دهد. البته دولت و 
محافل اقتصادى و بازرگانى سوریه به دنبال 
به  رسیدن  هدف  با  صنایع  در  تنوع  ایجاد 
خودکفایى مى باشند و در این راستا گرایش 
صدور  و  مونتاژسازى  کارخانه هاى  ایجاد  به 
قوانین جدید سرمایه گذارى توسط دولت از 

داراى  سوریه  مى باشند.  کشور  این  در  صنایع  توسعه  روند  در  شده  انجام  اقدامات  جمله 
سوریه  صنعتى  اولویتهاى  از  مى باشد.  بخش  این  در  بسیارى  سرمایه گذارى  فرصتهاى 
الستیک،  اوره،  و  آمونیاك  و  فسفات  سوپر  کودهاى  شیشه،  سیمان،  تولید  کارخانه هاى 
مصنوعات، وسایل نقلیه و پروژه هاى مختلف در زمینه خدمات فنى مهندسى، شیمیایى و 

صنایع غذایى و منسوجات مى باشد.

1-4. بخش کشاورزي
یکى  عنوان  به  سوریه  کشاورزى  بخش 
به  آن  اقتصاد  حیاتى  و  مهم  بخشهاى  از 
شمار مى رود. 26 درصد نیروى کار سوریه 
در این بخش فعالیت مى کنند و سهم این 
 24/8 داخلى  ناخالص  تولید  در  بخش 
زمینهاى  عمده  بخش  مى باشد.  درصد 
کشاورزى نوار باریکى در بخش غرب سوریه 
از لبنان تا ترکیه است که داراى آب و هواى 

مدیترانه اى است و بسیار حاصلخیز مى باشد و داراى محصوالتى از قبیل میوه جات، زیتون، 
تنباکو و پنبه مى باشد. قسمت شرقى این بخش ادامه کوه هاى لبنان به سوى شمال است 
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که به شرق دره رودخانه «اورانتس»1 مى رسد. مردابهاى اطراف این رودخانه حاصلخیزترین 
زمینهاى سوریه را تشکیل مى دهند. یکى از مهم ترین مشکالت کشاورزى سوریه، نوسان 
سقف تولیدات ساالنه کشاورزى سوریه به دلیل نداشتن سیستم آبیارى مناسب و کم آبى 
است. با این حال از اوایل دهه 1990 با اجراى برنامه هاى مدرن آبیارى و سرمایه گذارى در 
این بخش تولیدات ساالنه کشاورزى افزایش یافته است. بخش کشاورزى سوریه به دلیل 
وجود آب و هواى نسبتاً مناسب و نیروى کار ارزان داراى مزیت نسبى بوده و مى توان گفت 
سرمایه گذارى در صنایع تبدیلى و استفاده از سرمایه گذارى هاى خارجى در این بخش و 

صدور محصوالت کشاورزى به سایر کشورها چشم انداز روشنى را داراست.

1-5. بخش خدمات
 60 معادل  که  است  کشور  این  خدمات  بخش  سوریه  اقتصادى  بخشهاى  مهم ترین  از 
درصد نیروى کار را در خود جاى داده است و 50/1 درصد از سهم تولید ناخالص داخلى 
را از آن خود کرده است. بخش حمل و نقل و بخش توریسم این کشور دو زیرگروه مهم 

این بخش در سوریه مى باشند. 
دولت سوریه به منظور توسعه و تسهیل روابط اقتصادى با کشورهاى همسایه تالش نموده 
است تا شبکه هاى نسبتاً وسیعى از جاده و راه آهن ایجاد نماید. این کشور غالباً مرکز عبور 
ترانزیت کاالهاى صادراتى ترکیه و لبنان به کشورهاى حوزه خلیج فارس بوده است. و در 
جهت توسعه صنعت حمل و نقل خود اهداف ویژه اى را دنبال مى کند. همچنین صنعت 
توریسم نیز به عنوان یکى از بخشهاى عمده و مهم اقتصادى این کشور به شمار مى رود. 
تالشهاى  بخش  این  از  حاصل  درآمد  و  خارجى  ارز  به  دستیابى  منظور  به  سوریه  دولت 
و  دریا  کنار  سیاحتى  مناطق  در  را  وسیعى  نسبتاً  اقدامات  و  است  داده  انجام  را  فراوانى 
مناطق باستانى برنامه ریزى نموده است. موقعیت جغرافیایى و سیاحتى ویژه این کشور، 
همچنین تمدن کهن و فرهنگ غنى آن موجب گردیده تا داراى آثار باستانى، مساجد، 
کلیساها، مقبره ها و اماکن مذهبى و زیارتى بسیارى باشد. از جمله مراکز توریستى سوریه، 
مناطق مذهبى (بارگاه حضرت زینب(س)1 و حضرت رقیه(س)2) مکانهاى تاریخى (بازار قدیمى 

دمشق) و تفریح گاه هاى ساحلى در غرب سوریه مى باشد.

1. Orantes River
1. Sayedah Zeinab Shrine
2. Sayedah Raghaye Shrine
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2. جمعیت
سال  آمار  طبق  می رود.  به شمار  دنیا  پرجمعیت  کشور  ششمین  و  پنجاه  سوریه  کشور 
2007، جمعیت این کشور 31 /19 میلیون نفر گزارش شده است و براساس پیش بینی هاي 
انجام شده، تعداد نفوس در سال 2015 به 29 /22 میلیون نفر خواهد رسید. در ادامه 
سال 2007  برآوردهاي  با  مطابق  را  کشور  این  جمعیتی  شاخصهاي  و  ویژگیها  از  برخی 

میالدي مرور می کنیم.

نرخ رشد جمعیت: نرخ رشد جمعیت در کشور سوریه 2/2درصد می باشد. 

هرم سنى: جمعیت 14-0 سال در کشور سوریه، نزدیک به 36/5  درصد از جمعیت 
این کشور را تشکیل می دهد، این امر نشان از این دارد که جمعیت کشور سوریه بسیار 
و  می دهد  تشکیل  را  جمعیت  کل  درصد  حدود 60  سال،  جمعیت 15-64  است.  جوان 

نزدیک به 3 درصد جمعیت، 65 ساله و باالتر هستند.

میانگین سنى: متوسط سن در سوریه 21/1  سال است که این شاخص براي مردان 
20/9 و براي زنان 21/2 است.

درصد باسوادى: نرخ باسوادي در کشور سوریه نزدیک به 80  درصد است که این 
شاخص براي مردان 86 درصد و براي زنان نزدیک به 74 درصد است.

جمعیت زیر خط فقر: نزدیک به 12  درصد از جمعیت کشور سوریه، زیر خط فقر 
زندگی می کنند.

نرخ باروري: نرخ باروري در سال 2007، به ازاي هر زن، 3/3  بوده است.

میزان موالید خام: 27 تولد به ازاي هر 1000  نفر جمعیت.

امید به زندگی: 71 سال. 
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3. تولید ناخالص داخلى1
تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2007 بالغ بر 78 میلیارد دالر بوده است. تولید 
ناخالص داخلی به تفکیک سهم بخشهاي عمده اقتصادي همراه با درآمد سرانه در جدول 

شماره 1 ارائه شده است.

جدول 1: میزان تولید ناخالص سوریه به تفکیک بخشهاي مختلف اقتصادي

میزانشاخصردیف
78/04 میلیارد دالرGDP براساس شاخص برابري قدرت خرید1
24/26 میلیارد دالرGDP براساس نرخ مبادله رسمی2
3GDP 24/8 درصدسهم بخش کشاورزي در
4GDP 25/1 درصدسهم بخش صنعت در
5GDP 50/1 درصدسهم بخش خدمات در

4100 دالردرآمد سرانه براساس شاخص برابري قدرت خرید

4. شاخصهاي مهم اقتصادي
در این قسمت برخی از شاخصهاي مهم اقتصادي سوریه را معرفی و تحلیل می کنیم.

4-1. درآمد سرانه
میزان درآمد سرانه مردم سوریه براساس شاخص برابري قدرت خرید در سال 2007 ، 

4100 دالر بوده است.

4-2. نرخ تورم2
همان گونه که در جدول شماره 2 مشاهده می شود، نرخ تورم در کشور سوریه، طی سالهاي 

2003 تا 2007، بین 4/5 تا 10درصد در نوسان بوده است.
1. Gross Domestic Product
2. Inflation Rate
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جدول 2: نرخ تورم محاسبه شده در سوریه طی سال هاي 2003 تا 2007

20032004200520062007سال
5/84/47/210/07/0نرخ تورم (درصد)

Trade EURSTAT2007

4-3. نرخ بیکارى
بوده  درصد   12/5 حدود  کشور  این  در  بیکاري  نرخ  میالدي   2007 سال  آمار  براساس 

است.
4-4. دستمزد نیروى کار

میانگین متوسط دریافتى در سوریه به ازاى هر نفر 180-140 دالر در ماه مى باشد.

4-5. میزان ذخایر ارزى
طبق آخرین آمار موجود، میزان ذخایر ارزى و طال در سوریه در سال 2007 میالدي 5/7 

میلیارد دالر مى باشد.

5. ترازها
در این قسمت ترازهاي تجاري مهم کشور سوریه را بررسی می کنیم:

5-1. تراز تجارى1
در سال 2006، ارزش صادرات سوریه به جهان 10/9 میلیارد دالر، ارزش واردات از جهان 

11/4 میلیارد دالر و تراز تجارى 568-  میلیون دالر مى باشد.

5-2. تراز تجاري با ایران
طی  سوریه  با  ایران  تجاري  تراز  ایران،  گمرك  آمار  از  آمده  دست  به  اطالعات  براساس 

1. Trade Balance
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سالهاي 2004 الی 2007 مطابق با جدول شماره 3 بوده است:

جدول 3: تراز تجاري ایران و سوریه طی سالهاي 2007-2004 (هزار دالر)

2004200520062007سال
تراز تجاري ایران با 

282000+155000+156000+109000+سوریه

سالنامه آماري گمرك ایران

همان گونه که مشاهده می شود، طی این سالها، تراز تجاري میان دو کشور، همواره به سود 
ایران مثبت بوده است. 

6. منابع طبیعى
فسفات در  فسفات مى باشد. اولین کارخانه  مهم ترین فراورده هاى معدنى سوریه  یکى از 
سال 1971 در نزدیکى شهر حمص تأسیس و دو کارخانه دیگر نیز تا سال 1974 افتتاح 
گردید و با طرحهاى توسعه اى میزان بهره بردارى به 2/3 میلیون تن رسید. از دیگر منابع 
معدنى سوریه کروم، منگنز، آهن، سنگ نمک و سنگ مرمر و سنگ گچ را مى توان نام 

برد.
این  مى باشد.  جهان  در  زیتون  روغن  تولیدکنندگان  عمده ترین  از  یکى  سوریه  همچنین 
کشور از نظر وسعت باغات و شمار درختان زیتون نیز در بین کشورهاى جهان جایگاه 
مخصوص به خود را داراست. گفته مى شود سوریه زیستگاه اولیه درخت زیتون است و از 
این سرزمین زیتون به دیگر مناطق حوزه دریاى مدیترانه و سپس به آمریکا، آفریقا و دیگر 

نقاط جهان برده و در آنها کشت شده است.
در سال 2006 شمار درختان زیتون در سوریه 74 میلیون اصله و مساحت زیر کشت این 

محصول 517 هزار هکتار بوده است.
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در این فصل زیرساختهاي موجود در کشور سوریه را معرفی می کنیم که براي برقراري 
مناسبات تجاري و مبادله کاال و ارائه خدمات، نقش کلیدي دارند.

1. حمل و نقل
برخى از اهداف و برنامه هاى پنج ساله سوریه در بخش حمل و نقل عبارت اند از: 
افزایش سهم بخش حمل و نقل در تولید ناخالص سوریه تا میزان 16  درصد

رسـاندن حجـم حمل و نقل دریایى به 25  میلیون تـن و افزایش میزان حمل و نقل 
کانتینرها به یک میلیون کانتینر در سال 

رساندن حجم حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن به 10/5  میلیون تن
 ترمیم و تعمیرات راه ها و پلها با اولویت پروژه هاى مناطق شمالى و شرقى

 انجام مطالعات اقتصادى و فنى براى خصوصى سازى تدریجى بخش حمل و نقل
گسترش تأسیسات زیربنایى بخش حمل و نقل طى سالهاى 2005 تا 2010 

 توسعه کمى و کیفى امکانات بندرى، احداث بنادر جدید و گسترش ناوگان دریایى
 افزایش تعداد فرودگاه ها و افزایش تسهیالت مربوطه

سوریه براى دستیابى به اهداف خود در زمینه حمل و نقل و افزایش سهم این بخش در 
تولید ناخالص داخلى تا میزان 16 درصد در پایان برنامه 5 ساله فعلى (2010) نیازمند 
جلب 3 میلیارد دالر سرمایه گذارى خارجى و ادامه روند اصالحات اقتصادى و ادارى است. 

در ادامه امکانات و زیرساختهاي حمل و نقل در سوریه را معرفی می کنیم.

فصل چهارم
زیرساختها
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1-1. دریایی
موقعیت جغرافیایى سوریه به عنوان یک کشور خاورمیانه اى در حاشیه دریاى مدیترانه 
و در همسایگى کشورهاى ترکیه، عراق، اردن و لبنان و قرار داشتن این کشور در مسیر 
کریدورهاى شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب فرصت مناسبى را براى تبدیل شدن این کشور 
به یک گذرگاه منطقه اى فراهم نموده است. بنادر الذقیه، طرطوس و بانیاس1 از بنادر مهم 

سوریه مى باشند.
از  غرب  ـ  شرق  کریدور  راه اندازى  با  رابطه  در  و  مدیترانه  دریاى  کنار  در  سوریه  بنادر 
طریق ایران، عراق و سوریه به اروپا بسیار مهم هستند. بندر الذقیه داراى دو اسکله به 

طول 824 متر و آبخور 5 /3 و 3 /13 متر است.
حجم  با  غالت  سیلوى  رورو،  کشتیهاى  اسکله  به  مى توان  بندر  این  ویژه  تسهیالت  از   
برد.  نام  درمانگاه  و  مسافرى  ایستگاه  تن،   1,500 حجم  با  سردخانه  انبار  تن،   35,000
به  کشتى  ساخت  محل  و  متر  موج شکن 166  نیز  بندر  این  ساخت  دست  در  تسهیالت 
مساحت 135 هکتار مى باشد. پهناي کانال ورودي مورد استفاده در بندر طرطوس 200 
فرعى  موج شکن  و  متر  آن 2,650  اصلى  موج شکن  می باشد.  متر  آن 14/5  عمق  و  متر 
1,620 متر طول دارد. طول اسکله این بندر 6,400 متر و همچنین داراى سه اسکله براى 

حمل فسفات و یک اسکله براى حمل سولفور مى باشد.
بندر بانیاس در 55 کیلومترى جنوب بندر الذقیه و 40 کیلومترى شمال بندر طرطوس 
تا  کرکوك  از  را  خود  لوله  خطوط  عراق  نفت  شرکت  اینکه  از  پس  بندر  این  است.  واقع 
بانیاس امتداد داد اهمیت پیدا کرد. مهم ترین پایانه هاى نفتى سوریه در بنادر بانیاس و 
طرطوس در کنار دریاى مدیترانه قرار دارند و یک پایانه کوچک تانکرى هم در بندر الذقیه 

واقع است.

1-2. هوایی
سوریه داراى پنج فرودگاه اصلى در شهرهاى دمشق، حلب، قامشلى، الذقیه و دیرالزور بوده 

و در حمص، پالمیرا، رقه و حسکه نیز فرودگاه هاى جدیدى در دست ساخت مى باشد.

1. Banyas

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش اول: کلیات، فصل چهارم: زیرساختها / 59

1-3. ریلی
این  راه آهن  خطوط  طول  و  دارد  وجود  ریلى  ارتباط  سوریه  بنادر  و  اصلى  شهرهاى  بین 
طالبیه،  ـ  دیرالزور  منطقه  در  جدیدى  پروژه هاى  البته  که  است  کیلومتر  کشور 2,711 
ابوکمال (مرز عراق) و دمشق ـ درعا (مرز اردن) در دست مطالعه و اقدام است. هم اکنون 
راه آهن سوریه به ترکیه و شمال عراق متصل است. ارتباط با ایران نیز از طریق همین 

خط برقرار می گردد.

1-4. زمینی
طول خطوط جاده اى سوریه 91,795 کیلومتر بوده و به طورکلى وضعیت جاده هاى سوریه 

از وضعیت راه آهن آن مطلوب تر مى باشد.

2. نظام بانکى
زیر  سوریه  بانکهاى  دارد.  قرار  دولت  اختیار  و  کنترل  تحت  سوریه  در  بانکى  سیستم 
گامهاى مهمى را در  وزارت اقتصاد و تجارت این کشور فعالیت مى نمایند. سوریه  نظر 
راه اصالح نظام بانکى کشور برداشته و مسیر را براى فعالیتهاى بانکهاى خصوصى از جمله 
بانکهاى اسالمى هموار کرده است. نخستین بانک خارجى به نام بانک لبنان و اروپا در 
سال 2000 میالدى شعبه خود را در منطقه آزاد این کشور تأسیس نمود که این امر تا 
حدودى به کاهش تورم و نقدینگى در بانکهاى سورى انجامید و انگیزه رقابت مالى را در 
این کشور فراهم نمود. بشار اسد رئیس جمهور این کشور در سال 2003 میالدى با صدور 
بانکها  فعالیت  ممنوعیت  ساله  دوره 40  یک  به  خصوصى،  بانکهاى  فعالیت  آزادى  قانون 
در این کشور پایان داد. براساس این قانون، بانکهاى خصوصى و بانکهاى خارجى اجازه 
ندارند شعبه اى براى بانک مادر در سوریه راه اندازى کنند و تنها مى توانند بانک مستقلى با 
مشارکت طرف سورى تأسیس نمایند. بانک «سوریه و المهجر» نخستین بانک خصوصى 
در این کشور مى باشد که در سال 2004 میالدى تأسیس شد. بانکهاى خصوصى بیلوس1، 
الشام  اسالمى  بانک  بیمو،  العربى،  التحویل،  الخلیج،  و  سوریه  المهجر،  و  سوریه  عوده2، 
االسالمى و بانک بین المللى اسالمى سوریه هم اکنون در این کشور فعالیت دارند. بانکهاى 
1. Byblos
2. Audi
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سوریه به شش دسته اصلى تقسیم مى گردند:
 بانک تجارى سوریه: که یکى از فعال ترین بانکهاى این کشور مى باشد و در پرداخت 
وام بـه تجـارت خارجى و داخلى و نیز نظارت بر فعالیتهاى مالى بخشـهاى مختلف 
دولتـى و خصوصى تخصـص دارد. این بانک با دیگر بانکهـاى جهانى نیز در ارتباط 
اسـت. این بانک در دمشـق، آلپـو، التاکیا، حمـص، حما، طرطوس، درعا، سـویدا، 

دیرالزور، الحسکه، ایدلب، الرغا، قامشلى، و المایادین داراي شعباتی می باشد.
 بانک مرکزى سـوریه: بزرگ تریـن بانک از لحاظ معامالت ارزى دولتى اسـت که بر 

فعالیت سایر بانکهاى کشور نظارت دارد.
 بانـک صنایـع: ایـن بانک بـه صنایع نوپـا و تازه تأسـیس وامهاى بلندمـدت اعطا 

مى کند.
 بانک کشاورزى: این بانک به کشاورزان باتوجه به سیاست دولت براى توسعه بخش 

کشاورزى وامهاى بلندمدت و با بهره اى مناسب اعطا مى کند.
 بانـک اعتبارات ملکى: جهت پرداخت وام مسـکن و توسـعه پروژه هاى جهانگردى 

داخلى تخصص دارد.
 بانـک وامهاى ملى: این بانک به بازرگانان، صنعتگران حرفه اى که داراى درآمدهاى 

محدودى مى باشند وام اعطا مى کند.
به  مربوط  کارهاى  که  پست  صندوق  نام  به  مالى  پول  صندوق  یک  بانکها  این  کنار  در 

پس انداز و پرداخت بهره هاى مالى به مشتریان بانکى را انجام مى دهد وجود دارد.
در جدول شماره 3 فهرست برخى از بانکهاى مهم این کشور، سرمایه پرداخت شده و تعداد 

شعب این بانکها مالحظه مى گردد.

جدول 3: فهرست برخى از بانکهاى مهم سوریه

سرمایه پرداخت شده (میلیون دالر)نام بانک
Agricultural Bank20,00
Commercial Bank86,50

Industrial Bank21,60
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Real State Bank3,00
Saving Bank30,80

 International Bank for
Trade & Finance30,00

Popular Credit Bank16,50
 Syria International Islamic

Bank--

Cham Bank10,00
Byblos Bank40,00

Bank of Syria and Overseas32,45
 Bank of Syria-Audi Saradar

Group--
سایت اتحادیه بانکهاى عرب

در جدول شماره 4 مشخصات بانکهاى مهم دولتى سوریه  مالحظه مى گردد.
جدول 4: بانکهاى دولتى سوریه

تاریخ نام بانک
تأسیس

سرمایه 
نام رئیس بانک(میلیارد پوند سوریه)

Commercial Bank196770Dureid Dargham

Agricultural Bank188810Fayssal Kassem

 Popular Credit
Bank19661/5 Abdel Razak

Hassani

Industrial Bank19581/5Anis Al-Maaraoui

Real State Bank19661/5Mulham Dibo

Saving Bank19631/5Haifaa Younes

Syria-Report.com
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در جدول شماره 5 مشخصات مهم ترین بانکهاى خصوصى سوریه مالحظه مى گردد.

جدول 5: برخى از بانکهاى خصوصى سوریه

Arab Bank Syria

2005تاریخ تأسیس
1/5سرمایه (میلیارد پوند سوریه)
3 (دمشق 2، آلپو 1)تعداد شعب در مناطق مختلف

 .Arab Bank (49%)  Mr. Sabbagh Shaabati(5%), Mrسهامداران اصلى
Haykal (1%)

Khaled Al-Wazaniنام رئیس بانک

Ali Zatarنام مدیرعامل

Bank Audi Syria

2005تاریخ تأسیس
2/5سرمایه (میلیارد پوند سوریه)
5 (دمشق 3، آلپو التاکیا هر کدام یک شعبه)تعداد شعب در مناطق مختلف

سهامداران اصلى
Banque Audi Lebanon (41%), Audi Saradar 
Investment Bank Lebanon (3%) Lebanon Invest
Lebanon (3%)

George Ashiنام رئیس بانک

Bassel Hamwiنام مدیرعامل

Banque BEMO Saudi Fransi

2003تاریخ تأسیس
1/75سرمایه (میلیارد پوند سوریه)

13 (دمشق 3، آلپو 2، التاکیا 2، حمص، حماه، طرطوس، درعا، تعداد شعب در مناطق مختلف
حسکه و نصا را هر کدام 1 شعبه)
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 Banque Saudi Fransi, Saudi Arabia (27%) Banqueسهامداران اصلى
BEMO Sal, Lebanon(21.9%)

Abdulrahman Jawaنام رئیس بانک

Nabil Hchaime & Pierre Ducosنام مدیرعامل

Bank of Syria and Overseas

2003تاریخ تأسیس
3سرمایه (میلیارد پوند سوریه)
9 (دمشق 4، آلپو، التاکیا، حمص، حما و طرطوس هر کدام 1 شعبه)تعداد شعب در مناطق مختلف

Blom Bank SAL, Lebanon (39%) IFC (10%)سهامداران اصلى

Rateb Al-Shallahنام رئیس بانک

George Sayeghنام مدیرعامل

Byblos Bank

2006تاریخ تأسیس
2سرمایه (میلیارد پوند سوریه)
4 (2 در دممشق، آلپو و حمص هر کدام یک شعبه)تعداد شعب در مناطق مختلف

Byblos Bank Lebanon (415%/) OPEC Fund (7.5%)سهامداران اصلى

Semaan Bassilنام رئیس بانک

Walid Abdelnourنام مدیرعامل

Cham Bank
(اولین بانک اسالمى)

2005تاریخ تأسیس
5سرمایه (میلیارد پوند سوریه)
ــتعداد شعب در مناطق مختلف
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سهامداران اصلى
Investment Dar Company, Kuwait (12.5%), 
Commercial Bank of Kuwait (10%),
Islamic Deelopment Bank (9%)

Adnan Al-Mussa Ilamنام رئیس بانک

ــنام مدیرعامل

International Bank for Trade and Finance

2004تاریخ تأسیس
3/75سرمایه (میلیارد پوند سوریه)
10 (دمشق 5، آلپو، حمص، حماه، التاکیا و طرطوس هر کدام 1 شعبه)تعداد شعب در مناطق مختلف

Housing Bank for Trade and Finance Jordan (49%)سهامداران اصلى

Abdul-Latif Al-Kaibنام رئیس بانک

Sultan, Al-Zubiنام مدیرعامل

Syria Gulf Bank

2006تاریخ تأسیس
2سرمایه (میلیارد پوند سوریه)
4 (2 در دممشق، آلپو و حمص هر کدام یک شعبه)تعداد شعب در مناطق مختلف

سهامداران اصلى
United Gulf Bank, Bahrain (24%) Al-Fouttouh 
Investment Company, Kuwait (11%), Global 
Investment House, Kuwait (7%) First National Bank, 
Lebanon (7%)

Massoud Hayatنام رئیس بانک

Issam Nashwatiنام مدیرعامل

 Syria-Report.com
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3. نظام بیمه اى
در حال حاضر 12 شرکت بیمه خصوصى مجوز فعالیت در سوریه را دارند که اکثر آنها 
ترکیبى از سهامداران سورى با سهم بیش از 50 درصد و سهامداران برخى کشورهاى 
عربى مى باشند. از میان 12 شرکتى که مجوز دریافت کرده اند، پنج شرکت فعالیت خود 
را آغاز نموده اند، سه شرکت در شرف راه اندازى و چهار شرکت دیگر در حال طى مراحل 

مقدماتى و یا پایانى اخذ مجوز مى باشند.
تقریباً تمامى این شرکتها سرمایه اى بین 850 میلیون پوند سوریه (16/7 میلیون دالر) تا 

1/05 میلیارد پوند سوریه (19/7 میلیون دالر) را دارا مى باشند.
بیمه  عربى4،  سوریه  بیمۀ  ملى3،  بیمه  امن2،  سوریه  یک  سوریه1،  عربى  بیمۀ  شرکتهاى 
ایالتى5، پنج شرکت بیمه اى هستند که در سوریه در حال فعالیت مى باشند و سه شرکت 
شروع  حال  در  که  هستند  شرکتى  سه  عربى8،  بیمه  و  تراست7  بیمه  سوریه6،   / کویت 
در  کفالت  بیمه  خصوصى  شرکت  تأسیس  با  سوریه  دولت  اخیراً  مى باشند.  خود  فعالیت 
این شرکت  سرمایه 20 میلیون دالر موافقت نموده است.  اسالمى و با  چارچوب قوانین 
در قالب شرکت سهامى و با مسئولیت محدود و تحت عنوان شرکت بیمه اسالمى سوریه 
تأسیس خواهد شد. سرمایه این شرکت که دفتر مرکزى آن در شهر دمشق خواهد بود 
یک میلیارد لیر (پوند) سوریه در نظر گرفته شده است که در قالب 200 هزار سهم 500 
لیره اى پیش بینى گردیده است. سرمایه گذاران این شرکت مجموعه اى از شرکتهاى مالى 

و بانکهاى قطرى و سورى و شخصیتهاى حقوقى خواهند بود.
دو شرکت دولتى بیمه در سوریه عبارت اند از: شرکت بیمه سوریه9 و شرکت بیمه اتکایى 

اتحادیه عرب10.

1. Arabia Insurance
2. A Rope Syria
3. National Insurance Company
4. Syrian Arab Insurance Company
5. United Insurance Company
6. Syrian Kuwaiti Insurance Company
7. Trust Insurance Company
8. Arab Orient Insurance Company Syria
9. Syrian Insurance Company
10. Arab Union Reinsurance Company
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شرکتهاى بیمه در سوریه ارائه دهنده خدمات بیمه اى از جمله بیمه سالمت، عمر، سفر، 
شهرهاى  در  و  مى باشند.   ... و  نقل  و  حمل  هواپیما،  خانواده،  نقلیه،  وسایل  آتش سوزى، 
دمشق، آلپو، التاکیا، حمص، حما، ایدلب، طرطوس، دیرالزور، حسکه، الرخا، درعا و سویدا 
داراى شعبه مى باشد. برخى از انواع پوششهاى بیمه اى در بخش حمل و نقل بسته به نوع 

تعهد عبارت اند از:
3-1. پوشش بار (نوع الف)

 این بیمه تمام خطرات، ضرر و یا آسیب وارد شده به مورد بیمه شده را تحت پوشش 
قرار مى دهد.

 این بیمه تمامى هزینه هایى را که موجب جلوگیرى از خطر مى شـوند، تحت پوشش 
قرار مى دهد.

 ایـن بیمه از زمان بارگیرى کاال در کارخانه تا تحویل کامل بار اعتبار دارد (با در نظر 
گرفتن شرایط قرارداد بین دو طرف).

3-2. پوشش بار (نوع ب)
این بیمه خطرات ذیل را پوشش مى دهد:

 ضرر و یا تخریب کاالهاى بیمه شده که دچار حریق و یا انفجار شده  باشند.
 چنانچه کشتى یا وسیله حمل و نقل کاال به گل بنشیند و یا واژگون گردد.

 تصادف کشتى یا وسیله حمل و نقل زمینى یا وسیله دیگر.
 تخلیه بار در بندر دیگرى بنا به اضطرار.

 خسارت در اثر حوادث طبیعى مانند زمین لرزه، فعالیت آتشفشان و یا رعد و برق.
 به دریا ریختن کاال یا شکستن عرشه کشتى بر اثر امواج.

 ورود آب دریا به درون کشتى حامل کانتینر یا محل انبار کاال.
 خسـارت کلى هر بستۀ مفقود شـده روى عرشۀ کشـتى یا افتاده از روى آن حین 

عملیات بارگیرى و تخلیه از کشتى یا وسیله دیگر حمل و نقل.
دو  بین  قرارداد  با  مطابق  را  خطر  از  نجات  و  کلى  هزینه هاى  تمامى  بیمه  این  همچنین 
طرف پوشش مى دهد. این بیمه از زمانى که کاالها از در کارخانه یا انبار که در قرارداد ذکر 
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مى گردد براى آغاز حمل و نقل بارگیرى مى شوند و تمام مدت معمول حمل و نقل و نیز 
خاتمه و تحویل آن طبق توافق داراى اعتبار مى باشد.

اطالعات کامل تر در مورد هر یک از خدمات بیمه اى ارائه شده توسط شرکت بیمه سوریه 
در وب سایت Syrian-Insurance.com قابل دسترسى مى باشد.

4. زیرساختهاى ارتباطى
کشور سوریه داراى 903 /2 میلیون خط تلفن (در حال استفاده) مى باشد. تعداد خطوط 
تلفن همراه در این کشور 3/128 میلیون و تعداد کاربران اینترنت در حدود 1/ 1 میلیون 

نفر گزارش شده است. (کد اینترنت این کشور SY مى باشد).
 انتظار مى رود میزان مشترکین اینترنت در سوریه با رشد 25 درصدى به طور ساالنه طى 
دوره زمانى 2009-2005 همراه باشد. در حال حاضر نیز مى توان گفت دسترسى به شبکه 

جهانى اینترنت براى برخى از مردم و حتى بخش بازرگانى این کشور کم هزینه نیست.
براى  برنامه هایى  سوریه  مخابراتى  و  ارتباطى  بخشهاى  تمامى  در  تقریباً  آتى  سالهاى  در 
قرارداد  قالب  در   2000 جوالى  در   GSM مناقصه  دارد.  وجود  مدرنیزاسیون  و  توسعه 
واگذار  سیراتل  و  تل  اسپیس  نامهاى  به  سوریه  در  فعال  اپراتورى  شرکت  دو  1BOT به 
گردید. به دلیل باال بودن هزینه مکالمات، تقاضا براى تلفن همراه در سوریه کمتر از میزان 
مورد انتظار بود که این امر مسئوالن سورى را بر آن داشت تا هزینه ها را کاهش دهند و 

سرویسهاى SMS و انتظار مکالمه به صورت کم هزینه تر و تقریباً رایگان ارائه گردد.
همچنین این کشور در جهت ارتقاى زیرساختهاى بخش فناورى ارتباطات طرحى براى 
واردات یک میلیون کامپیوتر همگانى در برنامه خود دارد و قرار است یک میلیون کامپیوتر 
همگانى به همراه یک میلیون خط پرسرعت اینترنت به مشترکان سورى عرضه گردد. این 
اقدام در راستاى پاسخ به تمایل روزافزون نسبت به شبکه اینترنت و تحقق بخشیدن دولت 
الکترونیک در سوریه و تشویق سوریها به سرمایه گذارى براى خرید کامپیوترهاى همگانى 
صورت مى گیرد. در حال حاضر تقاضاى بسیار زیادى براى خطوط اینترنت وجود دارد و 
باتوجه به جوان بودن جمعیت و رشد جمعیت این کشور در چند سال آینده سوریه یکى 

از بهترین بازارهاى منطقه اى براى سرمایه گذارى صنایع IT محسوب مى گردد. 
1. Build Operate Transfer
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در این فصل آخرین وضعیت صادرات و واردات کشور سوریه را بررسی کرده و کشورهاي 
عمده طرف مبادالت تجاري با این کشور را معرفی می کنیم.

1. تراز تجاري
 در سال 2007 میالدي، ارزش واردات سوریه 12,802,702 هزار دالر بوده است. این در 
حالی است که در همین سال این کشور 6,372,975 هزار دالر کاال صادر نموده است. 
ارقام یاد شده نشان می دهد که در سال 2007 تراز تجاري سوریه 6،429,727 هزار دالر 
منفی بوده است. در جدول شماره 6، تراز تجاري سوریه طی سالهاي 2003 تا 2007 ارائه 

شده است.

جدول 6: تراز تجاري سوریه در سالهاي 2003 تا 2007

20032004200520062007شرح
5,730,6635,382,5676,449,88210,919,3716,372,975صادرات
5,110,6347,048,8377,897,93011,488,27912,802,702واردات
حجم 

مبادالت 
تجاري

10,841,29712,431,40414،347،81222,407,65019,175,677

تراز 
6,429,727-568,908-1,448,048-1,666,270-620,029تجاري

www.itc.org

فصل پنجم
اطالعات کلی
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همان گونه از جدول فوق بر می آید، طی سالهاي 2004 تا 2007 نسبت واردات به صادرات 
در سوریه بیشتر بوده است. اختالف میان میزان صادرات و واردات طی سالهاي 2004 تا 
2006 در حال کاهش بوده و از سال 2006 این اختالف رو به افزایش گذاشته و همان گونه 

که مشاهده می شود در سال 2007 به 6,429,727 هزار دالر رسیده است.
تراز تجاري کشور سوریه همواره طی سالهاي 2004 تا 2007 منفی بوده است.

2. صادرات 
بر اساس اطالعات مندرج در سایت ITC، ارزش کل صادرات سوریه در سال 2007، برابر 
با 6,372,975 هزار دالر بوده که از این میزان، بیشترین سهم مرتبط با گروه کاالیی شماره 
27 (سوختهاي معدنی) برابر با  4,152,535 هزار دالر و پس از آن گروه کاالیی شماره 
1 (حیوانات زنده) برابر با 234,756 هزار دالر بوده است. جدول شماره 7، ارزش صادرات 

سوریه را در سال 2007 به تفکیک گروه کاالیی نشان می  دهد. 

جدول7: ارزش مهم ترین اقالم صادراتی سوریه در سالهاي 2003 تا 2007 
(هزار دالر)

کدردیف
20032004200520062007نام محصولتعرفه

5,730,6635,382,5676,449,88210,919,3716,372,975
4,088,6083,640,1634,374,7334,405,6234,157,535سوختهاي معدنی127
222,496266,856224,827267,994234,756حیوانات زنده21
165,355152,20592,131195,707193,332غالت310

47
سبزیجات، 

نباتات و غده هاي 
زیرخاکی خوراکی

123,27699,587135,533387,716111,198

لباس و متفرعات 561
78,40759,55287,741570,98797,314لباس

41,39530,92848,705279,10596,329لباس غیر کشباف662
285,250268,055292,862372,71395,734پنبه752
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43,04949,47769,36667,29488,458نمک و گوگرد825

98
میوه و میوه هاي 
سخت پوست 

خوراکی
64,79236,44760,007176,81584,824

1015
چربی ها و 

روغن هاي حیوانی 
یا نباتی

58,33541,378107,902197,97883,292

1141
پوست (غیر از 
پوستهاي نرم) 

و چرم
16,53317,34019,37270,25363,488

ماشین آالت و 1285
7,3897,87311,706226,63060,850دستگاه هاي برقی

26,41732,64370,212222,45160,353مواد پالستیکی1339

51,95129,68249,143184,45653,948قهوه149

رآکتور هاي 1584
22,37929,85652,106277,71841,423هسته اي

1654
رشته هاي 

سنتتیک یا 
مصنوعی

39,17138,47460,193343,09638,825

1776
آلومینیوم و 
مصنوعات از 
آلومینیوم

4,4365,47211,30347,34538,624

6,97412,81129,53562,09024,009محصوالت دارویی1830

پارچه هاي تار و 1958
17,28015,61915,60592,37821,258پود باف مخصوص

مصنوعات از 2068
7,69010,51516,72820,41517,669سنگ

www.itc.org

نشان  سال 2006  در  را  سوریه  از  کاال  واردکننده  عمده  کشورهاي  نیز  شماره 8  جدول 
می دهد.
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جدول 8: مهم ترین واردکنندگان کاال از سوریه در سال 2006 

ارزشنام کشورردیف
(میلیارد دالر)

سهم از کل صادرات 
(درصد)

2,139,84419.6ایتالیا 1
1,183,37710.8سایر نواحی2
961,7898.8فرانسه 3
954,9588.7عربستان سعودي4
698,7376.4عراق 5
473,8454.3انگلیس6
431,1323.9اردن 7
415,1073.8مصر8
410,7473.8لبنان9
355,1203.3اسپانیا10

www.itc.org

به طوري که مشاهده می شود، ایران جزو 10 کشور عمده مقصد صادرات سوریه نیست. 
ارزش صادرات سوریه به ایران در سال 2006، حدود 19،253 هزار دالر بوده است که 0/2 

درصد ارزش کل صادرات سوریه را در این سال تشکیل داده است. 

3. واردات
گروه   تفکیک  به  تا 2007  سالهاي 2003  در  را  سوریه  واردات  ارزش  شماره 9،  جدول 
با  برابر  سال 2007،  در  سوریه  می گردد،  مشاهده  که  همان گونه  می دهد.  نشان  کاالیی 
12،802،702 هزار دالر واردات داشته که از این میزان، بیشترین سهم مرتبط با کاالي 
شماره 27 (سوختهاي معدنی، روغنهاي معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها؛ مواد 
قیري وموم هاي معدنی) و بعد از آن کاالي شماره 87 (وسایط نقلیه زمینی غیر از نواقل 

روي خط راه آهن یا ترامواي، و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها) بوده است. 
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جدول 9: ارزش مهم ترین اقالم وارداتی سوریه در سالهاي 2003 تا 2007 
(هزار دالر)

کد ردیف
20032004200520062007نام محصولتعرفه

5,110,6347,048,8377,897,93011,488,27912,802,702کل محصوالت

سوختهاي 127
186,145516,375152,0403,116,8112,097,815معدنی

287

وسایط نقلیه 
زمینی غیر 

از نواقل روي 
خط راه آهن یا 

ترامواي

402,809606,615800,7521,018,5951,529,241

رآکتور هاي 384
560,783659,112783,880859,5331,217,500هسته اي

485
ماشین آالت و 
دستگاه هاي 

برقی و اجزاء و 
قطعات آن ها

322,564387,720491,401509,407788,092

539
مواد پالستیکی 
و اشیاء ساخته 
شده از آن ها

347,758447,417601,687658,732713,113

چدن، آهن و 672
415,765702,558982,086865,690606,854فوالد

773
مصنوعات از 
چدن، آهن یا 

فوالد
185,890208,131158,258173,031346,313

258,325291,789433,006374,286311,738غالت810
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954
رشته هاي 

سنتتیک یا 
مصنوعی

172,946203,419215,552174,826245,531

1090
آالت و 

دستگاه هاي 
اپتیک

60,73474,54677,869100,503231,207

چوب و اشیاء 1144
144,205165,231208,104167,361227,686چوبی

143,854144,491184,478204,879218,186کاغذ و مقوا1248

1399
مواردي که 
پیشتر ذکر 
نگردیده اند

0380,187181,122158,817209,578

محصوالت 1429
121,055124,096160,289160,043188,410شیمیایی آلی

167,693212,091210,364268,924187,611قند و شیرینی1517

دانه و میوه هاي 1612
90,551101,471124,696136,996170,495روغن دار

1740
کائوچو و اشیاء 

ساخته شده 
از آن

76,90279,74678,31986,040159,454

1855
الیاف سنتتیک 
یا مصنوعی غیر 

یکسره
140,962170,601174,174163,024158,811

محصوالت 1930
10,47637,14242,56037,653150,992داروئی

16,45922,67123,62334,336140,716سبزیجات207

2138
محصوالت 

گوناگون صنایع 
شیمیایی

91,518109,775112,911135,192139,534
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51,68262,17894,371116,724129,627محصوالت لبنی224

2376
آلومینیوم و 
مصنوعات از 
آلومینیوم

71,51297,706101,651162,142117,814

86,649103,274170,917261,497110,830نمک و گوگرد2425

2532
عصاره هاي 
دباغی یا 
رنگرزي

51,49857,89167,31381,17895,421

84,645104,975112,33096,76288,778قهوه269

2774
مس و 

مصنوعات از 
مس

42,91059,41864,204157,72688,492

2815
چربی ها و 
روغن هاي 

حیوانی یا نباتی
80,47388,129107,368107,18986,584

2923
آخال و 

تفاله صنایع 
خوراك سازي

64,998107,28495,29055,73884,361

3024
توتون و تنباکو 
و بدل توتون 
و تنباکوي 
ساخته شده

39,18059,62945,06385,34579,113

3133
آخال و تفاله 

صنایع خوراك                
سازي

21,60327,28432,52440,15875,688

3228
محصوالت 
شیمیایی 
غیر آلی

56,53655,70575,04084,42871,337
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3386
لکوموتیو هاي 

راه آهن یا 
ترامواي

5,85918,19820,38326,97061,640

3483
مصنوعات 
گوناگون از 
فلزات معمولی

18,77622,47726,02626,87660,196

3570
شیشه و 

محصوالت 
شیشه اي

33,36330,78059,68758,82359,822

8,6437,49215,66316,37850,277پنبه3652

45,92295,466120,60781,27048,676کودها3731

ابزارها، 3882
18,34312,71119,84722,31448,657ابزارآالت

پارچه هاي 3959
13,48812,45416,47516,21344,356نسجی آغشته

اشیا صنعت 4091
7,3097,4476,9644,58944,063ساعت سازي

21,80722,59328,87134,97940,281صابون4134

فرآورده هاي 4216
21,69225,50124,67834,63040,181گوشت

4347
خمیر چوب 
یا سایر مواد 

الیافی و 
سلولوزي

12,90823,36223,66029,38039,396

فرآورده هاي 4419
10,61611,25814,79215,50037,304غالت

458
میوه و 

میوه هاي سخت 
پوست خوراکی

42,40146,01651,59974,85236,786
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4621
فرآورده هاي 

خوراکی 
گوناگون

18,84221,70229,83140,38834,393

4762
لباس و 

متفرعات لباس، 
غیر کشباف یا 
غیر قالب باف

4952518835,61834,054

مصنوعات 4896
11,20910,44013,32214,10232,635گوناگون

8,36113,17515,17314,24028,090مبل4994

5058
پارچه هاي 

تار و پود باف 
مخصوص

2,2068922,5764,10227,910

5156
اوات، نمد و 
پارچه هاي 
نبافته

11,3628,72711,94219,37727,089

18,65420,13312,60633,40023,938حیوانات زنده521

2,4164,45613,72916,28123,235نوشابه ها5322

محصوالت 5469
12,40515,28428,98838,10723,221سرامیکی

مواد 5535
8,4647,11712,98812,47321,703آلبومینوئید

لباس و 5661
46104212,10721,249متفرعات لباس

5795
بازیچه، اسباب 
بازي و لوازم 

ورزش
9,52110,10514,45914,57518,798

5860
پارچه هاي 
کشباف یا 
قالب باف

10,92710,5417,9315,84418,500
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5918
کاکائو و 

فرآورده هاي 
آن

5,9407,84510,69815,42514,300

مصنوعات از 6068
10,0348,0449,98410,10413,934سنگ

www.itc.org
جدول شماره 10، 30 کشور عمده صادرکننده به سوریه در سال 2006 را نمایش می دهد. 
همانگونه که مشاهده می گردد، کشور روسیه سهم عمده اي از بازار واردات سوریه را در 

اختیار داشته و ایران نیز از این لحاظ در مقام 27 قرار گرفته است.
 جدول 10 : کشورهاي مهم صادرکننده به سوریه طی دوره زمانی

2003 تا 2006 (هزار دالر)

20022003200420052006نام کشورردیف

4,487,7535,110,6347,048,8377,897,93011,488,279جهان
122,460130,249343,437297,6321,175,454روسیه1

کشورهاى 2
00954,717851,323869,158اروپایى 

5620,01800768,600نامشخص3
265,684300,805495,337635,998747,410چین4
256,010295,992557,022822,702605,526اوکراین5
98,209100,108200,751280,298595,124مصر6

عربستان 7
178,928203,168330,304343,876588,512سعودي

328,240215,745276,518299,903561,557ایتالیا8
277,039224,044296,187359,863477,695کره9
202,194291,912301,015336,544461,034ترکیه10
162,052132,607140,218183,732404,356فرانسه11
97,262201,684142,771187,910360,851هند12
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165,334163,301164,603249,839343,104ژاپن13
256,958184,269209,435235,019333,530آلمان14
310,106255,681299,821255,619262,042آمریکا15
0240107225,933جزیره مالت16

17
امارات 
متحده 
عربی

84,69972,037162,324183,654220,953

83,46680,874128,297179,289156,272لبنان18
84,71671,38387,27091,607149,596تایوان19
50,85458,58183,987110,310133,461اردن20
69,912113,441130,884128,527128,612مالزي21
25,52126,28938,98050,332109,585کویت 22
81,03951,143147,998131,402105,319برزیل23
77,27280,78667,26874,098103,982هلند24
100,60275,03455,71284,45887,174بلژیک 25
84,98295,834111,31090,94781,479رومانی26
41,98138,47159,87569,54679,842ایران27
67,72970,02056,14382,32178,997تایلند28
106,464127,212145,336156,44478,220آرژانتین 29
38,57134,30835,14543,53776,856یونان 30

www.itc.org

4. کشورهاي صادرکننده
در این قسمت، مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه را معرفی می کنیم. براي این 
منظور در هر گروه کاالیی، مهمترین کشورهاي صادرکننده و سهم هر یک را ارائه خواهیم 
نمود. آگاهی از این اطالعات براي حضور کاالهاي ایرانی در بازار سوریه بسیار حائز اهمیت 
است. در حقیقت کشورهاي معرفی شده در این قسمت، مهم ترین رقباي تجاري ایران، 
براي حضور در بازار سوریه به شمار می روند. جداول شماره 11 تا 30  مهم ترین کشورهاي 

صادرکننده کاال به سوریه را به تفکیک 20 گروه کاالیی اول نشان می دهد.
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جدول 11: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه سوختهاي 
معدنی، روغنهاي معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیري وموم هاي 

معدنی در سال 2006 (کد 27)

ارزش صادراتصادرکنندگانردیف
  (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

3,116,811100جهان
978,67531/4روسیه1
596,94119/2سایر نواحی2
286,2099/2ایتالیا3
231,0917/4فرانسه4
225,9337/2جزیره مالت5

www.itc.org 

جدول 12: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه وسایط نقلیه 
زمینی غیر از نواقل روي خط راه آهن یا ترامواي، و اجزاء و قطعات و متفرعات 

آنها در سال 2006 (کد 87)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

1,018,595100جهان
290,62628/5کره1
219,49621/5ژاپن2
144,46914/2چین3
93,7349/2آلمان4

سایر کشورهاى 5
30,9573اروپایى

www.itc.org 
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جدول 13: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه رآکتور هاي 
هسته اي، دیگ بخار و آبگرم، ماشین آالت و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات 

آنها در سال 2006 (کد 84)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

859,533100جهان
205,16723/9سایر کشورهاي اروپایی1
130,24715/2چین2
108,80412/7ایتالیا3
71,8618/4آلمان4
49,7935/8ژاپن5

www.itc.org 

جدول 14: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه ماشین آالت 
و دستگاه هاي برقی و اجزاء و قطعات آن ها؛ دستگاه هاي ضبط و پخش صوت، 

دستگاه هاي ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزاء و قطعات و 
متفرعات این دستگاه ها در سال 2006 (کد 85)

ارزش صادراتصادرکنندگانردیف
  (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

509,407100جهان
118,06423/2سایر کشورهاى اروپایى 1
54,50010/7چین2
45,4818/9کره3
40,6078/0آلمان4
30,9306/1ایتالیا5

www.itc.org 
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جدول 15: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه مواد 
پالستیکی و اشیاء ساخته شده از آنها در سال 2006 (کد 39)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار کاالهاي 
سوریه (درصد)

658,732100جهان
224,46734/1عربستان سعودي1
63,2009/6کره2
47,5827/2سایر کشورهاى اروپایى 3
46,6217/1کویت4
38,2785/8تایوان 5

www.itc.org 

جدول 16: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه چدن، آهن و 
فوالد در سال 2006 (کد 72)

ارزش صادراتصادرکنندگانردیف
  (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

865,690100جهان
457,37252/8اوکراین1

سایر کشورهاى 2
84,2019/7اروپایى 

72,7778/4مصر3
65,6067/6روسیه4
38,4574/4چین5

www.itc.org 
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جدول 17: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه مصنوعات از 
چدن، آهن یا فوالد در سال 2006 (کد73)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

173,031100جهان
54,23731/3چین1
18,99611ترکیه2
14,1078/2ایتالیا3

سایر کشورهاى 4
12,1137اروپایى 

6,6913/9مصر5
www.itc.org 

جدول 18: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه غالت در سال 
2006 (کد 10)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار کاالهاي 
سوریه (درصد)

374,286100جهان
142,53538/1آمریکا1
92,33024/7مصر2
52,62014/1اوکراین 3
34,4889/2ترکیه4
11,0352/9روسیه5

www.itc.org 
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جدول 19: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه رشته هاي 
سنتتیک یا مصنوعی در سال 2006 (کد 54)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

174,826100جهان
56,63332/4مالزي1
26,02314/9هند2
23,35113/4چین3
12,7987/3تایوان 4

سایر کشورهاى 5
11,5726/6اروپایى

www.itc.org 

جدول 20: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه آالت و 
دستگاه هاي اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت سنجی،  

آالت و دستگاه هاي طبی – جراحی؛ اشیاء صنعت ساعت سازي؛ آالت موسیقی؛ 
اجزاء و قطعات و متفرعات آنها در سال 2006 (کد 90)

ارزش صادراتصادرکنندگانردیف
  (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار کاالهاي 
سوریه (درصد)

100,503100جهان
20,31320/2ژاپن1
19,13519سایر کشورهاى اروپایى2
13,98813/9چین3
10,41810/4آلمان4
6,8196/8فرانسه5

www.itc.org 
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جدول 21: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه چوب و اشیاء 
چوبی؛ ذغال چوب در سال 2006 (کد 44)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

167,361100جهان
53,21931/8روسیه1
49,10429/3رومانی2
20,81412/4چین3
6,3543/8مالزي4
5,3983/2اندونزي5

www.itc.org 

جدول 22: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه نوشابه ها، 
آبگون هاي الکلی و سرکه در سال 2006 (کد 48)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار کاالهاي 
سوریه (درصد)

204,879100جهان

سایر کشورهاى 1
34,42816/8اروپایى 

24,82812/1فنالند2
21,57110/5عربستان سعودي3
15,7047/7چین4
14,7927/2لبنان5

www.itc.org 
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جدول 23: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه مواردي که 
پیشتر ذکر نگردیده اند در سال 2006 (کد 99)

ارزش صادراتصادرکنندگانردیف
  (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

204,879100جهان
34,428100سایر کشورهاى اروپایى1
24,8280فنالند2
21,5710عربستان سعودي3
15,7040چین4
14,7920لبنان5

www.itc.org 

جدول 24: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه محصوالت 
شیمیایی آلی در سال 2006 (کد 29)

ارزش صادراتصادرکنندگانردیف
  (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

160,043100                        جهان
32,26420/2سایر کشورهاى اروپایى 1
21,06313/2چین2
15,0089/4هند3
13,2358/3عربستان سعودي4
9,7656/1فرانسه5

www.itc.org 
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جدول 25: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه قند و شیرینی 
در سال 2006 (کد 17)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

268,924100جهان
116,96643/5سایر کشورهاى اروپایى 1
50,01018/6برزیل2
15,0725/6یونان3
14,4405/4امارات متحده عربی4
14,2855/3کلمبیا5

www.itc.org 

جدول 26: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه دانه و 
میوه هاي روغن دار؛ دانه و بذر میوه هاي گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه 

و نواله در سال 2006 (کد 12)

ارزش صادراتصادرکنندگانردیف
  (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

136,996100جهان
67,86249/5آمریکا1
17,04312/4نیاگارا2
12,7879/3سودان3
10,6227/8چین4
4,5383/3مصر5

www.itc.org 
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جدول 27: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه کائوچو و 
اشیاء ساخته شده از آن در سال 2006 (کد 40)

ارزش صادرات صادرکنندگانردیف
 (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

86,040100جهان
24,18528/1ژاپن1
19,25422/4چین2
5,9686/9کره3
5,8776/8هند4
4,5095/2ترکیه5

www.itc.org 

جدول 28: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه الیاف سنتتیک 
یا مصنوعی غیر یکسره در سال 2006 (کد 55)

ارزش صادرات  صادرکنندگانردیف
(هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

163,024100جهان
36,21522/2ترکیه1
24,88015/3آلمان2
22,94114/1هند3
17,84910/9تایلند4
14,5788/9چین5

www.itc.org 
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جدول 29: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه محصوالت 
داروئی در سال 2006 (کد 30)

ارزش صادراتصادرکنندگانردیف
  (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

37,653100جهان
3,92810/4آلمان1
3,6039/6ایتالیا2
3,2938/7سوییس3
2,7837/4کره4
2,4756/6هلند5

www.itc.org 

جدول 30: مهمترین کشورهاي صادرکننده کاال به سوریه در گروه سبزیجات، 
نباتات و غده هاي زیرخاکی خوراکی در سال 2006 (کد 7)

ارزش صادراتصادرکنندگانردیف
  (هزار دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاالهاي سوریه (درصد)

34,336100جهان
13,67139/8اردن1
6,80719/8هلند2
6,75119/7مصر3
2,2476/5چین4
1,7125/0لبنان5

www.itc.org 
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5. ساختار تعرفه اي و موانع غیرتعرفه اي
صادرات سوریه را تشکیل مى دهد. در حالى که صادرات 

3
2 صادرات نفت و مشتقات نفتى
از GDP این کشور را تشکیل مى دهد. به طورکلى کمبود غیرنفتى تنها حدود 15 درصد 

تنوع و رقابت پذیرى در صدور محصوالت صنعتى سوریه، افزایش میزان واردات ناشى از 
فرآیند آزادسازى تجارى و نیز کاهش تدریجى صدور سوخت و محصوالت نفتى که خود 
ناشى از کاهش تدریجى ذخایر نفتى این کشور مى باشد در روند تغییرات تراز تجارى این 

کشور تأثیرگذار بوده است. 
از سوى دیگر امضا موافقت نامه  GAFTA 1 با کشورهاى بحرین، مصر، عراق، کویت، لبنان، 
لیبى، مغرب، عمان، قطر، عربستان سعودى، فلسطین، سودان، تونس، امارات متحده عربى 
و یمن و نیز امضا موافقت نامه تجارت آزاد2 با کشور ترکیه به عنوان یک کشور هم مرز، 
ـ  اقتصادى  روابط  توسعه  و  اروپا  اتحادیه  با  همکارى  موافقت نامه  نهایى  امضاى  احتمال 
تجارى با کشورهاى عضو اتحادیه اروپا و نیز رشد سرمایه گذارى هاى خارجى در این کشور، 

بر افزایش مبادالت خارجى و گسترش همکاریهاى دو و چند جانبه مؤثر بوده است.

6. سرمایه گذارى هاى عمده
که   2007 سال  در  جهان  در  خارجى  مستقیم  سرمایه گذارى  میزان  گزارش  آخرین 
توسط آنکتاد منتشر گردیده است حکایت از روند صعودى سرمایه گذارى هاى خارجى در 
کشورهاى توسعه یافته، در حال توسعه و اقتصادهاى در حال گذار اروپاى جنوب شرقى و 
منطقه CIS دارد. بنابر همین گزارش سرمایه گذارى خارجى در جهان چرخه رونق خود 
را از سال 2003 آغاز نمود و جریانات ورودى نیز در کل جهان با حجم 1305/9 میلیارد 

دالر سرمایه گذارى در سال 2006 روند رو به رشدى را نشان مى دهد.
برزیل،  کشورهاى   2006 سال  در  بین الملل  تجارت  مرکز  گزارشهاي  بنابر  همچنین 
جذب  در  جهان  مناطق  جذاب ترین  عنوان  به  مالزى  و  تایوان  آرژانتین،  مکزیک،  چین، 
سرمایه گذارى خارجى معرفى گردیده اند. بنابر آخرین آمارهاى منتشره، کشور سوریه در 
سال 2006 در میان 218 کشور جهان، رتبه 116 را به لحاظ میزان جذب سرمایه گذارى 

1. Greater Arab Free Trade Area (GAFTA)
2. Free Trade Agreement (FTA)
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مستقیم خارجى کسب نموده است. همچنین میزان سرمایه گذارى خارجى در این کشور 
سال 2006  در  دالر  میلیون  میزان 600  به  سال 2003،  به  نسبت  درصد   5/7 رشد  با 
رسیده است. در میان بخشهاى مختلف جذاب جهت سرمایه گذارى در این کشور، بخش 
گردشگرى از اهمیت بسزایى برخوردار مى باشد. دولت سوریه اهتمام ویژه اى به گسترش 
رشد و  آن را به عنوان یکى از بسترهاى اصلى  کشور دارد و  این  گردشگرى در  صنعت 
توسعه اقتصادى در این کشور محسوب مى نماید. پیش بینى کارشناسان حاکى از آن است 
که ذخایر نفتى این کشور تا سال 2020 میالدى به پایان خواهد رسید. لذا دولت سوریه 
سرمایه گذارى هاى  جذب  در  سعى  دالرى  پانصدهزار  و  میلیون  پنج  بودجه  اختصاص  با 
خارجى جهت رونق این بخش دارد. در چند سال اخیر شرکتهاى مختلفى از شیخ نشینهاى 
خلیج فارس به طور گسترده اى اقدام به سرمایه گذارى در بخش امالك و مستغالت این 
کشور نموده اند که البته عوارضى چون افزایش بهاى زمین و مسکن را نیز در پى داشته 
است. در حال حاضر شرکت «اعمار» امارات در حال اجراى یک طرح عظیم مسکونى به 
ارزش چهار میلیارد دالر و شرکت کویتى «عارف» نیز درصدد سرمایه گذارى دو میلیارد 
دالرى در بخش مسکن و ساختمان سازى در سوریه است. از دیگر طرحهاى در دست اجرا، 
مى توان به راه  اندازى یک پروژه بزرگ تفریحى با سرمایه گذارى 45 میلیون دالر در منطقه 

ییالقى «زیدانى» در حومه شهر دمشق از سوى یک شرکت سعودى اشاره نمود.
مسکن،  سرمایه گذارى  زمینه  در  جدید  قوانین  تصویب  با  است  درصدد  سوریه  دولت 
شرکتهاى خارجى را به بهره گیرى از مزایا و مشوقهاى سرمایه گذارى در سوریه ترغیب 
نماید. «حافظ اسد» رئیس جمهورى سوریه در سال 1990 میالدى براى ایجاد گشایش 
در نظام متمرکز اقتصادى این کشور که از اقتصاد سوسیالیستى بلوك شرق (سابق) الگو 
گرفته بود قانون ویژه اى را صادر کرد. در چارچوب این قانون، سرمایه گذاران خارجى براى 
فعالیت اقتصادى در سوریه از آزادى قابل توجهى بهره مند مى گردند و مى توانند تجهیزات 
و ماشین آالت مورد نیاز طرحهاى اقتصادى را بدون پرداخت گمرك وارد سوریه نمایند. 
طرفهاى  با  مشترك  سرمایه گذارى  یا  خارجى  سرمایه گذارى   10 شماره  قانون  برمبناى 
بود.  خواهند  معاف  مالیات  و  عوارض  هرگونه  پرداخت  از  سال  هفت  مدت  براى  خارجى 
مرز 7  از  میالدى  سال 2010  تا  خارجى  گردشگران  آمار  تا  است  امیدوار  سوریه  دولت 
میلیون نفر فراتر رود. در این صورت درآمد سوریه از محل گردشگرى، ساالنه به بیش از 
پنج میلیارد دالر خواهد رسید و حدود یکصد و پنجاه هزار فرصت شغلى در این کشور 

ایجاد خواهد شد.
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7. سرمایه گذارى جمهوري اسالمی ایران در سوریه
در سالهاى اخیر ایران بعد از عربستان سعودى و ترکیه سرمایه گذارى هاى بزرگی را در این 
کشور انجام داده است و به عنوان سومین کشور سرمایه گذار در سوریه محسوب مى گردد. 
از جمله سرمایه گذارى هاى انجام شده توسط ایران در این کشور مى توان به راه اندازى دو 
توافقاتى  همچنین  نمود.  اشاره  سیمان سازى  کارخانه  راه اندازى  و  خودرو  تولید  کارخانه 
ترانسهاى  رنگ،  نوشابه،  تولید  کارخانجات  احداث  جهت  سورى  و  ایرانى  مقامات  میان 
توزیع برق، الستیک سازى و قطعات خودرو، احداث و بازسازى کارخانجات اوره و آمونیاك 
و احداث مجموعه صنعتى کشت و صنعت در سوریه صورت گرفته است. ارزش پروژه هاي 

خدمات فنی و مهندسی ایران در سوریه بالغ بر 1/5 میلیارد دالر می باشد.
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تا  می شود،  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  ایران  با  سوریه  تجاري  مبادالت  فصل،  این  در 
به  را  کار  و  کسب  فضاي  از  کافی  شناخت  بتوانند  ایرانی  تجار  و  صنعتی  تولیدکنندگان 

دست آورند.

1. تراز تجاري
علی رغم وجود ارتباطات سیاسی، اجتماعی و مذهبی مستحکم میان دولتها و ملتهاي ایران 
و سوریه، حجم و ارزش مبادالت تجاري میان آنها، در حد مورد انتظار نمی باشد. در سال 
2007، مطابق اطالعات سایت تجارت جهانی، ارزش واردات سوریه از ایران 80 میلیون 
دالر بوده است. این در حالی است که سوریه در این سال تنها 19 میلیون دالر کاال به 
ایران صادر کرده است. این امر حکایت از تراز منفی 71 میلیون دالري سوریه در تجارت 

با ایران است.

جدول شماره 31، ارزش مبادالت تجاري بین دو کشور را طی سالهاي 1376 الی 1386 
ایران  اسالمی  جمهوري  گمرك  آماري  سالنامه  از  جدول  این  اطالعات  می دهد.  نشان 

استخراج شده است.

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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جدول 31: وضعیت صادرات و واردات و تراز بازرگانی ایران و سوریه از سال 
ـ  درصد) 1376 الی 1386 (هزار دالر 

تراز تجاريوارداتصادراتشرح
 13761326542612841
13772970837629332
137827137156225575
137938523139637127
138052475132551150
1381629383471728221
138270791335667435
13831197504648115102
13841863366676179660
138517073510400160334
1386*32769914255313444

آمار بازرگانى خارجى، گمرك جمهورى اسالمى ایران
* آمار کارشناسى نشده گمرك جمهورى اسالمى ایران

همان گونه که مشاهده می شود در سال 1376 حجم مبادالت دو کشور حدود 14 میلیون 
دالر، در سال 77 حدود 30 میلیون دالر، در سال 78 حدود 29 میلیون دالر و در سال 

79 حدود 40 میلیون دالر بوده است. 
طى سالهاى اخیر روند تجارت بین دو کشور داراى افزایش بوده است به نحوى که در سال 
80 به دلیل افزایش حجم صادرات میزان مبادالت فى مابین به حدود 54 میلیون دالر و 
در سال 81 با یک رشد 81 درصدى به حدود 97 میلیون دالر رسید. پس از آن در سال 
82 به دلیل کاهش شدید حجم واردات با یک نرخ رشد، منفی ( 24- درصد) این میزان به 
حدود 74 میلیون دالر رسید و طى سالهاى 83 و 84 نیز باتوجه به افزایش حجم صادرات، 
میزان مبادالت دو کشور به ترتیب با 67 و 55 درصد رشد بالغ بر 124 و 193 میلیون 
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دالر گردید. در سال 1385 این میزان بیش از 181 میلیون دالر و در سال 1386 بالغ بر 
341 میلیون دالر گزارش شده است.

طى مدت یاد شده تراز تجارى جمهوري اسالمی ایران با جمهورى عربى سوریه همواره به 
سود کشورمان مثبت بوده است. تراز تجارى ایران با کشور مذکور در سال 80، 51 میلیون 
دالر بوده است و در سال 81 به دلیل افزایش حجم واردات به 28 میلیون دالر رسید. پس 
از آن در سالهاى 82 و 83 به دلیل افزایش حجم صادرات و کاهش حجم واردات با رشد 
سریع همراه بوده و به ترتیب به 67 و 115 میلیون دالر رسیده است. در سال 84 نیز به 
دلیل جهش ناشى از افزایش حجم صادرات تراز تجارى به 179 میلیون دالر رسید. در 
سال 85 نیز تراز تجارى ایران با سوریه 160 میلیون دالر و در سال 1386، 313 میلیون 

دالر بوده است.
آمار تجارت کاال بین دو کشور مورد بحث  الزم به ذکر است در جدول مورد اشاره صرفاً 
قرار گرفته است، لیکن اشاره مى گردد که آمار تجارت خدمات (به ویژه مسافرت زائرین 
ایرانى به اماکن متبرکه آن کشور و نیز سرمایه گذارى شرکتهاى ایرانى در سوریه و نیز 
انجام تعدادى مناقصه در آن کشور) نیز رقم قابل توجهى مى باشد که در سالهاى اخیر به 

ارزش و اهمیت آن افزوده شده است.

2. واردات سوریه از ایران 
منظور  این  براي  می پردازیم.  ایران  از  سوریه  واردات  وضعیت  بررسی  به  قسمت  این  در 

وضعیت واردات سوریه را در سطح گروه کاالیی بررسی می نماییم.

2-1. گروه کاالیی 
ایران  از  سوریه  واردات  ارزش   ،ITC سایت  اطالعات  مطابق  میالدي،   2007 سال  در 
79,842 هزار دالر بوده است. مطابق اطالعات جدول شماره 32، ارزش کل واردات سوریه 
در این سال، 11,488,279 هزار دالر بوده است که نشانگر سهم بسیار ناچیز ایران در 
بازار سوریه است. در این سال، ایران 0/7 درصد از سهم واردات کل سوریه را دارا بوده 
است. بیشترین ارزش صادرات ایران مربوط به گروه کاالیی 87 (وسایط نقلیه زمینی غیر 
از نواقل روي خط راه آهن یا ترامواي، و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها) می باشد که برابر 
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25,417 هزار دالر بوده است. این در حالی است که در این گروه کاالیی در همین سال، 
همین  است.  نموده  وارد  جهان  سراسر  از  کاال  دالر  هزار  به 1,018,595  نزدیک  سوریه 
وضعیت در سایر گروه هاي کاالیی نیز به چشم می خورد که نشانگر سهم اندك ایران در 

تسخیر بازار سوریه است.

جدول 32: ارزش واردات سوریه از ایران در سال 2007 به تفکیک گروه هاي 
کاالیی (هزار دالر)

کد ردیف
نوع کاالتعرفه

واردات از جهانواردات از ایران
ارزش ارزش 

79,84211,488,279کل محصوالت

وسایط نقلیه زمینی غیر از نواقل روي 187
25,4171,018,595خط راه آهن

20,577509,407ماشین آالت و دستگاه هاي برقی285

10,785859,533رآکتورهاي هسته اي384
7,00174,852میوه48

مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده 539
5,334658,732از آنها

2,199100,503آالت و دستگاه هاي اپتیک690
1,850173,031مصنوعات از چدن773

1,061174,826رشته هاي سنتتیک یا مصنوعی854

84258,823شیشه و محصوالت شیشه اي970

62381,178عصاره هاي دباغی یا رنگرزي1032
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589157,726مس و مصنوعات از مس1174
5603,116,811سوختهاي معدنی1227
45484,428محصوالت شیمیایی غیرآلی1328
444160,043محصوالت شیمیایی آلی1429
362136,996دانه و میوه هاي روغن دار1512
258135,192محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی1638
24686,040کائوچو و اشیاي ساخته شده از آن1740
12515,425کاکائو و فراورده هاي آن1818
107261,497نمک و گوگرد1925
10419,377اوات، نمد و پارچه هاي نبافته2056

www.itc.org 

2-2. اقالم وارداتی
جدول شماره 33، ارزش واردات سوریه از ایران را در سال 2006 به تفکیک اقالم وارداتی 
و با کد تعرفه 6 رقمی نشان می دهد. اطالعات این جدول از سایت itc.org به دست آمده 

است.

جدول 33: اقالم عمده وارداتی سوریه از جمهوري اسالمی ایران در سال 2006 
(هزار دالر)

درصدارزش (هزار دالر)شرح کاالکد تعرفهسال

اتومبیلهاي سواري با حجم موتور 1000 تا 1870322
15001449618/16 سی سی

ترانسفورماتورهاي برقی با قدرت بیش از 2850423
10000903611/32 کیلوولت آمپر

اتومبیلهاي سواري با حجم موتور 1500 تا 3870323
3000850010/65 سی سی
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67858/5پسته4080250

سایر ماشین آالت و دستگاه هاي بلند 5842833
51206/41کردن از نوع نواري یا تسمه اي

سایر ماشین االت تقویت کننده غیرمذکور 6854319
17522/19در جاى دیگر

پلی اتیلنهاي داراي وزن مخصوص کمتر 7390110
15711/97از 0/94

ترانسفورماتورهاي دي الکتریک مایع با 8850421
15701/97قدرت حداکثر 650 کیلوولت آمپر

دستگاه هاي سنجش و کنترل جریان و یا 9902610
14861/86سطح مایعات

14241/78پلی پروپیلن10390210

قطعات ماشین آالت مربوط به ماشینهاي 11846693
12751/60ابزار

11381/43قطعات ترانسفورماتورها12850490

دستگاه هاي کنترل برق براي ولتاژ بیش 13853720
10511/32از 1000 ولت

9491/19سایر نخهاي رشته سنتتیک14540239

وسایل حمل و نقل کاال با وزن میان 5 تا 15870422
208871/11 تن

8821/10سایر وسایل دیگهاي بخار16848180

ماشینهاي مخلوط کردن مواد معدنی یا 17847432
8001/00قیر

دستگاه هاي کنترل برق براي ولتاژ کمتر 18853710
7890/99از 1000 ولت

7770/87کاالي غیرمذکور در جاى دیگر19999999

مولدهاي دوار برق با قدرت حداکثر 75 20850211
7750/97کیلوولت آمپر

www.itc.org
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2-3. پتانسیل صادراتی ایران به سوریه
مطابق با اطالعات ارائه شده از سوي پایگاه اطالعاتی ITC، فهرست برخی از انواع کاالهایی 
که داراي قابلیت صادراتی به سوریه می باشند، مطابق با جدول شماره 34 است. اطالعات 

این جدول براي صادرکنندگان ایرانی از اهمیت باالیی برخوردار است.

جدول 34: پتانسیل صادراتی ایران به سوریه

عنوانکد HS 6 رقمیسال
نفت و روغنهاي حاصل از مواد معدنی قیري غیرخام1271000
نفت خام2270900
گاز بوتان3271113
پلی اتیلنهاي داراي وزن مخصوص کمتر از 94 درصد4390110
کاالهاي غیرمذکور در جاى دیگر5999999
پلی اتیلنهاي داراي وزن مخصوص بیش از 94 درصد6390120
آلومینیوم غیرممزوج7760110
سایر میله هاي ْآهنی و فوالدي داراي برآمدگی و گودي8721420
اکلیلهاي بنزینهاي مخلوط شده9381710
سنگ مرمر و سنگ تراورتن به صورت خام و کار نشده10251511
چاي سیاه تخمیر شده11090240
پلی اتیلن ترفناالت12390760
پلی کلرورونیل مخلوط نشده با سایر مواد13390410
گوسفند زنده14010140
سیمان سفید15252321
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سایر کاشیهاي سرامیکی ........16690890
پلی پروپیلن17390310
مس کاتد و غیرکاتد18740311

وسایل نقلیه موتوري براي حمل و نقل کاال با وزن بیش از 5 تن و کمتر 19870422
از 60 تن

سایر قطعات وسایل نقلیه20870899
www.itc.org

2-4. پتانسیل وارداتی ایران از سوریه
انواع  از  برخی  فهرست   ،itc.org اطالعاتی  پایگاه  سوي  از  شده  ارائه  اطالعات  با  مطابق 
کاالهایی که داراي قابلیت واردات از کشور سوریه می باشند، مطابق با جدول شماره  35 

است.

جدول 35: پتانسیل وارداتی ایران از سوریه

عنوانکد HS 6 رقمیردیف
کاالهاي غیرمذکور در جاي دیگر1999999

نفت و روغن حاصل از مواد معدنی قیري غیرخام2271000

گندم سخت3100110

دارو4300490

فسفات کلسیم طبیعی آسیاب نشده5351020

پنی سیلین6300410

سایر مصنوعات پالستیکی7392690

عدس8071340
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فنر و منگنزهاي غنی شده توسط کربن9720211

یخچال فریزر10841810

ورقهاي آلومینیومی11760692

مبلمان چوبی12940360

ورقه هاي باریکه هاي مواد پالستیکی13392190

آنتی بیوتیکها14300320

سایر مصنوعات آهنی15732690

کابلهاي برق، هم محور16854420

لوستر17940510

پنبه هاي خام18520100

فراورده هاي لبنی19040210

لوله هاي پروفیلها20730630
www.itc.org 

3. صادرات سوریه به ایران 
در این قسمت به بررسی وضعیت صادرات سوریه به ایران می پردازیم. براي این منظور 

وضعیت صادرات سوریه را در سطح گروه کاالیی بررسی می نماییم.

3-1. گروه کاالیی
در سال 2007 میالدي، مطابق اطالعات سایت ITC، ارزش صادرات سوریه به ایران حدود 
19,253 هزار دالر بوده است. مطابق اطالعات جدول شماره 33، بیشترین ارزش صادرات 
سوریه به ایران مربوط به گروه مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از آنها (کد 39) به 
ارزش 6,119 هزار دالر و پس از آن مربوط به گروه چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی 

(کد 15) بوده که 5،417 هزار دالر ارزش داشته است.
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جدول 36: ارزش صادرات سوریه به ایران در سال 2007 به تفکیک گروه 
کاالیی (هزار دالر)

نوع کاالتعرفهردیف
صادرات به جهانصادرات به ایران

ارزشارزش
19,25310,919,371کل محصوالت

مواد پالستیکی و اشیاء ساخته 139
6,119222,451شده از آنها

چربی ها و روغن هاي حیوانی 215
5,417197,978یا نباتی

3,971271,541صابون، مواد آلی تانسیواکتیف334
49730,736کتاب و روزنامه449

کفش، گتر و اشیاء همانند اجزاء 564
464152,811این اشیاء

پارچه هاي تار و پود باف 658
37792,378مخصوص

33360,001مبل794
241343,096رشته هاي سنتتیک یا مصنوعی854

رآکتور هاي هسته اي، دیگ 984
231277,718بخار و آبگرم

2233,383اوات، نمد و پارجه هاي نبافته1056
18162,876پارچه هاي کشباف یا قالب باف1160
14853,376کاغذ و مقوا1248

لباس و متفرعات لباس، کشباف 1361
130570,987یا قالب

مصنوعات گوناگون از فلزات 1483
1119,480معمولی

99132,504مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد1573
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961,527مروارید طبیعی یا پرورده1671
71372,713پنبه1752

وسایط نقلیه زمینی غیر از 1887
599,756نواقل روي خط راه آهن

پوست (غیر از پوستهاي نرم) 1941
5670,253و چرم

5024,197عصاره هاي دباغی یا رنگرزي2032

www.itc.org 

3-2. اقالم صادراتی
جدول شماره 37، ارزش صادرات سوریه به ایران را در سال 2006 به تفکیک اقالم عمده 

صادراتی نشان می دهد. اطالعات این جدول از سایت ITC استخراج شده است.

جدول 37: اقالم عمده صادراتی سوریه به جمهوري اسالمی ایران در سال 
2006 (هزار دالر)

سهم (درصد)ارزش (هزار دالر)شرح کاالکد تعرفهسال

541728/14روغن زیتون تصفیه نشده1150910

پلی اتیلنهاي داراي وزن مخصوص 2390120
528927/47بیش از 0/94

392920/41سایر مواد آلی صابونی3340290

4682/43سایر پلی اتیلنها4390190

2671/39مبلهاي چوبی اتاق خواب5940350

2661/38پلی اوراتونها6390950

2431/26سایر الیاف نساجی7560129
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سایر ماشین آالت و دستگاه هاي 8847989
2181/13مکانیکی

1991/03پارچه هاي چاپی9540744

پارچه هاي کشباف با پهناي حداکثر 10600210
301820/95 سانتی متر

1810/94سایر ورقه هاي نازك پالستیکی11392119

1580/82سایر اجزا و قطعات کفش12640699

توربافهاي بافته شده از سایر مواد 13580429
1470/76نساجی

البسته بافته شده از سایر مواد 14610690
1280/66نساجی

1220/63رویه کفش15640610

1070/56چفت و بستها16830890

1030/53زیورآالت بدلی17711719

960/50توربافهاي از جنس دانتل18580410

930/47پلی ایزوبوتیلن19390220
www.itc.org

4. روابط اقتصادى دو کشور
در پی اتخاذ سیاست گسترش روابط تجاري و سیاسی ایران با کشورهاي منطقه، روابط 
سیاسی، ایران با کشور سوریه که همواره از استحکام مناسبی برخوردار بوده است، همچنان 
به قوت خود باقی مانده است. لیکن به نظر می رسد، روابط اقتصادي دوجانبه میان این 
دو کشور، نتوانسته است به گرمی روابط سیاسی شان باشد. در هر صورت جهت آگاهی از 
چگونگی روابط اقتصادي این دو کشور به صورت مختصر به بررسی این روابط در سالهاي 

قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران پرداخته ایم:
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4-1. روابط اقتصادي دو کشور پیش از انقالب
اولین موافقت نامه بازرگانى میان دو کشور در تاریخ 1353/5/6 (1974 میالدى) به امضا 
درآمد.  اجرا  مرحله  به  میالدى)  تاریخ 1353/10/29 (1975  از  و  رسید  آنها  نمایندگان 
اعتبار این موافقت نامه سه سال و پس از آن سال به سال قابل تمدید بود. این موافقت نامه 
شامل دو لیست الف و ب بود که فهرست (الف) شامل کاالهاى صادراتى ایران به سوریه از 
جمله اتوبوس، دوچرخه، موتورسیکلت و غیره بود و فهرست (ب) شامل کاالهاى صادراتى 

سوریه به ایران شامل فسفات، میوه، رنگ و غیره بود.

در تاریخ 1353/7/13 (1975 میالدى) نیز یک یادداشت تفاهم بین نمایندگان دو کشور 
(از جانب ایران وزیر امور اقتصاد و دارایى وقت و از جانب سوریه وزیر اقتصاد و بازرگانى 

خارجى) به امضا رسید.

4-2. روابط اقتصادى دو کشور پس از انقالب
پس از پیروزى انقالب و استحکام روابط سیاسى دو کشور، روابط اقتصادى فى مابین نیز از 
تحرك باالیى برخوردار گردید. در اواخر سال 1360 با سفر یک هیأت عالى رتبه سیاسى 
پایان  در  و  گردید  جدیدى  مرحله  وارد  کشور  دو  اقتصادى  روابط  تهران  به  اقتصادى  ـ 
مذاکرات انجام شده یک بیانیه مشترك سیاسى، یک پروتکل بازرگانى و یک قرارداد نفتى 
به امضا دو کشور رسید. پس از آن تا سال 1367 روابط بازرگانى دو کشور طى مذاکرات و 
نشستهاى بازرگانى مقامات عالى رتبه، تنظیم تفاهم نامه ها و برگزارى کمیسیونهاى مشترك 
در بعد سیاسى  فى مابین ادامه یافت. طى سالهاى 1367 تا 1375 روابط دو کشور غالباً 
برگزارى  جریان  در  و  سال 1374  در  یافت.  ادامه  عالى  کمیسیون  اجالسهاى  تشکیل  و 
هشتمین اجالس کمیسیونهاى فى مابین، برگزارى اجالس کمیسیون مشترك همکاریهاى 
 1375 سال  ماه  اردیبهشت  در  و  گرفت  قرار  طرفین  توافق  مورد  بازرگانى  ـ  اقتصادى 
مشترك  کمیسیون  اجالس  اولین  برگزارى  با  کشور  دو  اقتصادى  و  بازرگانى  مناسبات 

همکاریهاى اقتصادى ـ بازرگانى وارد مرحله جدیدى گردید.
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امضا موافقت نامه بازرگانى بین دو کشور، تشکیل شوراى مشترك بازرگانی و توسعه همکارى 
اتاقهاى بازرگانى، تسهیل مشارکت در نمایشگاه هاى بازرگانى و بین المللى، تشویق بخشهاى 
خصوصى به بهره گیرى از تسهیالت مناطق آزاد تجارى، برپایى نمایشگاه هاى تخصصى و 
اختصاصى در هر یک از دو کشور، امضا موافقت نامه کشتیرانى تجارى و دریایى، انعقاد 
هیأتهاى  تبادل  جهانگردى،  همکاریهاى  اجرایى  برنامه  گمرکى،  همکاریهاى  موافقت نامه 
و  حمایت  مضاعف،  مالیات  اخذ  از  اجتناب  نقل،  و  حمل  موافقت نامه هاى  امضا  تجارى، 
تشویق سرمایه گذارى، موافقت نامه ترجیحات تجارى و ... از موارد مورد توافق طرفین طى 

برگزارى اجالسهاى کمیسیون مشترك مى باشد.
از سال 1375 لغایت 1387، 11 اجالس کمیته عالی همکاریهاي اقتصادي با تولیت وزارت 
مسکن و شهرسازي و به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و نخست وزیر سوریه 

تشکیل شده است.
آخرین اجالس کمیته عالى همکاریهاي اقتصادى فى مابین نیز به طور هم زمان در اسفندماه 

1387 در تهران برگزار گردید.

4-2-1. موافقت نامه هاي مهم
مهم ترین موافقت نامه هایى که پس از انقالب میان دو کشور منعقد گردیده است به شرح 

زیر است:

 موافقت نامه ترجیحات بین دو کشور
دو  مقامات  امضاى  به  موافقت نامه  این  فى مابین  تجارت  گسترش  و  تسهیل  منظور  به 
کشور رسیده است. براساس این موافقت نامه جمعاً 261 خط تعرفه از بخشهاى صنعت، 
منسوجات و کشاورزى در مقابل 296 خط تعرفه از بخشهاى یاد شده کشور سوریه پس از 
تکمیل مراحل تقنینى موافقت نامه از ترجیحات اعطا شده از سوى کشور مقابل برخوردار 
خواهند شد. همچنین پس از اجراى موافقت نامه فهرست کاالهاى طرفین با موافقت هر 

یک قابل افزایش خواهد بود.
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حاشیه ترجیح اعطا شده توسط هریک از دو کشور در مورد کاالهاي صنعتی به شرح ذیل 
اعالم می گردد:

کاالهـاي داراي تعرفه 5 تا20 درصد از 15  درصد حاشـیه ترجیح برخوردار خواهند 
شد.

کاالهاي داراي تعرفه 21 تا 30 درصد از 20  درصد حاشـیه ترجیح برخوردار خواهند 
شد.

کاالهاي داراي تعرفه 31 تا 50 درصد از 25  درصد حاشیه ترجیح برخوردار خواهند 
شد.

کاالهاي داراي تعرفه 51 درصد و باالتر از 30  درصد حاشیه ترجیح برخوردار خواهند 
شد.

تعرفه اعمال شـده در مورد منسـوجات (فصول 61 و 62) ایران 35  درصد و تعرفه 
اعمال شده در مورد منسوجات سوریه 50 درصد تعیین گردیده است.

ال به کاال تعیین گردیده است. تعرفه اعمال شده براي کاالهاي کشاورزي کا 
الزم به ذکر است برنامه طرف ایرانی پس از الزم االجرا شدن موافقت نامه مذکور گسترش 

فهرستهاي کاالیی و حرکت به سمت آزادسازي تجاري با کشور سوریه می باشد.

 تشکیل شوراى مشترك بازرگانان ایرانى ـ سورى
با  و  سورى  ـ  ایرانى  بازرگانان  مشترك  شوراى  کشور  دو  بازرگانى  اتاقهاى  توافق  طبق 
هدف گسترش همکاریها در زمینه سرمایه گذارى هاى مشترك در سوریه، اجراى پروژه هاى 
خصوصاً  اطالعات  مبادله  اتاق،  دو  میان  مستمر  ارتباط  ایجاد  ثالث،  کشور  در  مشترك 
مناقصه ها و تبادل هیئتهاى دو اتاق و تشویق صاحبان صنایع براى همکاریهاى صنعتى 
و اطالع از نیازهاى کارخانه هاي سوریه تأسیس گردید. در حال حاضر برنامه هایی جهت 

توسعه فعالیت این شورا در دست اقدام است.
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 موافقت نامه حمل و نقل جاده اي
موافقت نامه حمل و نقل جاده اى در سال 1363 به امضاى دو کشور رسیده و الزم االجرا 

است و ساالنه بیش از 5 هزار دستگاه اتوبوس و کامیون ایرانى به سوریه تردد دارند.

 موافقت نامه حمل و نقل هوایى
موافقت نامه حمل و نقل هوایى بین دو کشور در سال 1376 به امضا رسیده و الزم االجرا 

است. ایران و سوریه هر کدام ـ هر هفته، پروازهایى از تهران به دمشق و بالعکس دارند.
عالوه بر پروازهاى برنامه اى، پروازهاى چارتر نیز بین دو کشور توسط شرکتهاى ایرانى در 

تمامى ایام هفته انجام مى شود.

 موافقت نامه حمل و نقل ریلى
براساس قرارداد سال 1379 قطار مسافربرى تهران ـ دمشق هفته اى یک بار در این مسیر 

مسافرین را جا به جا مى کند. 
از جمله برنامه هاى راه آهن جمهورى اسالمى ایران براى توسعه همکاریها با کشور سوریه 
شرکتهاى  مشارکت  تداوم  عراق،  طریق  از  سوریه  و  ایران  اسالمى  جمهورى  ریلى  اتصال 

ایرانى در پروژه هاى سوریه و برگزارى دوره هاى آموزشى در این حوزه مى باشد.

 موافقت نامه  حمل و نقل دریایى
موافقت نامه کشتیرانى تجارى ـ دریایى در سال 1378 به امضا رسیده و الزم االجرا است. 
ساالنه چندین فروند کشتى شرکت ایرانى به بنادر سوریه عزیمت مى نمایند. کشتیرانى 
خاورمیانه  و  مدیترانه  دریاى  منطقه  در  منظم  سرویس  داراى  ایران  اسالمى  جمهورى 
ترمینال  و  نمایندگى  دفتر  فعالیت  آغاز  به  باتوجه  مذکور  شرکت  همچنین  مى باشد. 
کانتینرى خود در بندر مالتا، آمادگى خود جهت حمل محصوالت کشور سوریه به بنادر 

ایران و سایر کشورها و بالعکس را با نرخهاى رقابتى اعالم نموده است.
جدول شماره 38 اهم موافقت  نامه ها و تفاهم نامه هاي منعقد شده بین دو کشور را نشان 

می دهد.
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جدول 38: اهم موافقت نامه ها و تفاهم نامه هاي موجود بین دو کشور

اهم موافقت نامه ها و تفاهم نامه هاي موجود بین دو کشورردیف

موافقت نامه حمایت و تشویق سرمایه گذاري1

موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف2

تفاهم نامه همکاري مراکز نمایشگاهی دو کشور3

یادداشت تفاهم همکاري در زمینه استاندارد و حفظ کیفیت4

یادداشت تفاهم در زمینه گردشگري5

یادداشت  تفاهم اتاق هاي بازرگانی6

موافقت نامه حمل و نقل هوایی7

موافقت نامه بازرگانی8

موافقت نامه ترجیحات تجاري9

موافقت نامه حمل ونقل دریایی10

موافقت نامه حمل و نقل جاده اي11

موافقت نامه حمل و نقل ریلی12

تشکیل کمیته سرمایه گذاري13

موافقت نامه تأسیس بانک مشترك در سوریه (در دست پیگیري)14

موافقت نامه همکاري هاي اداري گمرکی15

موافقت نامه شوراي مشترك بازرگانان ایران و سوریه16
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4-2-2. قراردادهاي خدمات فنی و مهندسی
ارزش قراردادهاى منعقده خدمات فنى و مهندسى جمهورى اسالمى ایران با کشور سوریه 
دالر  میلیارد  نیم  و  یک  بر  بالغ  سال 1387  اول  ماهه  چهار  لغایت  سالهاى 1380  طى 

مى باشد.
به کارگیرى ظرفیتهاى خالى، توسعه بازار، محدودیت بازار داخلى، ارتقا دانش فنى و کسب 
تجربه بین المللى و تحکیم موقعیت سازمانى به جهت عدم وابستگى به بازار داخلى از دالیل 
و  سرمایه گذارى  اخیر  سالهاى  در  مى باشد.  مهندسى  و  خدمات فنى  به  شرکتها  روآورى 
صدور خدمات فنى و مهندسى به کشور سوریه مورد توجه خاص قرار گرفته است و برخى 

از شرکتهاى ایرانى توانسته اند در این زمینه به موفقیتهاى قابل توجهى دست یابند.
فهرست پروژه هاي خدمات فنی و مهندسی ایران درکشور سوریه در پیوست گزارش آورده 

شده است.

4-2-3. برقرارى ترتیبات بانکى
معرفی  است  شده  انجام  کشور  دو  بین  بانکی  حوزه  در  که  فعالیتهایی  قسمت  این  در 

می گردد:

 بانک صادرات
بانک صادرات ایران در مورد تشکیل بانک مشترك با بانک تجارى سوریه در دمشق توافق 
پیگیرى  حال  در  مجدانه  هم اکنون  مشترك  بانک  این  تأسیس  موضوع  و  است.  نموده 

مى باشد.

 بانک توسعه صادرات
براساس توافقات به عمل آمده، به منظور توسعه صادرات غیرنفتى به سوریه بانک توسعه 
صادرات تسهیالتی را اعطا می نماید و سقف پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران براي 
اعتبارات کوتاه مدت اعطایی به کشور سوریه، معادل 50 میلیون دالر و براي اعتبارات میان 
و بلندمدت 100 میلیون دالر تعیین گردیده است. طبقه بندي ریسک این کشور نیز پنج 
گزارش شده است. الزم به ذکر است بازپرداخت اعتبارات کوتاه و میان مدت قابل اعطا به 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران / 113

خریداران سوري مشروط به گشایش اعتبار اسنادي از Commercial Bank or Syria و 
اعتبارات بلندمدت در قبال تضمین دولت آن کشور می باشد.

4-2-4. تشکیل انجمن دوستى ایران و سوریه
باتوجه به سوابق و پیشینه تاریخى، فرهنگى و روابط دیرینه دوستى میان دو کشور، انجمن 
دوستى ایران و سوریه در تاریخ 1381/3/2 تشکیل گردید و در اداره ثبت شرکتها به ثبت 

رسید.
این انجمن داراى چهار کمیته کارى اجرایى مى باشد که براى تحقق اهداف انجمن، زیر 

نظر ریاست آن فعالیت مى نماید. کمیته هاى یاد شده عبارت اند از:
 کمیته فرهنگى، تاریخى، هنرى، ورزشى، گردشگرى

 کمیته علمى، آموزشى و پژوهشى
 کمیته اجتماعى و ارتباطات

 کمیته اقتصادى (صنعتى، بازرگانى و تجارى)
اهداف و وظایف کمیته هاى فوق الذکر به شرح زیر می باشد:

 تشکیل گردهمایى و همایشهاى توسعه روابط صنعتى، تجارى بین دو کشور
 مساعدت و تالش در برگزارى نمایشگاه هاى صنعتى، تجارى بین دو کشور

 تالش و کوشـش در جهت تسـهیل در توسـعه روابط بازرگانى، صنعتى و تجارى دو 
کشور از طریق ایجاد ارتباط بین تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع دو کشور

 فراهم نمودن اطالعات مورد نیاز بازرگانان، تجار و صاحبان صنایع و اتاقهاى صنایع 
و بازرگانى دو کشور

 تالش و فعالیت در جهت توسعه مطلوب و متوازن روابط اقتصادى دو کشور
 برقرارى روابط و همکارى با دسـتگاه ها و سازمانهاى دولتى و غیردولتى ذى ربط دو 

کشور جهت تحقق اهداف فوق

4-2-5. فعالیتهاى نمایشگاهى و هیأتهاى تجارى
یکى از شیوه هاى تبلیغ و معرفى محصوالت غیرنفتى صادراتى ایران و نفوذ به بازار سوریه، 
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برگزارى نمایشگاه هاى عمومى و اختصاصى در این کشور است. امروزه نمایشگاه ها از حالت 
سنتى خود خارج شده و نه تنها به عنوان محلى براى داد و ستد آنى کاالها یا خدمات 
تلقى نمى گردند بلکه تبدیل به محلى شده اند که خریداران بالقوه و فروشندگان بالفعل از 
نزدیک با یکدیگر ارتباط برقرار مى نمایند و از ویژگى کاالهایى که قابلیت صدور دارند به 
نحو کامل مطلع مى گردند و در خصوص امکان مبادله کاال با یکدیگر به گفتگو مى نشینند. 
برگزارى و یا شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى فرصت مناسبى جهت توسعه صادرات به 
شمار مى رود. اینگونه نمایشگاه ها با فروش کاالها به صورت خرده فروشى و یا عمده فروشى 
مى تواند موجبات افزایش صادرات کاالهاى غیرنفتى را فراهم آورده و با استفاده از این 
موضوع مى توان شناختى از لحاظ بازارسنجى، شناخت ذوق و سلیقه مشتریان، تشخیص 
میزان قدرت خرید آنان و تبلیغ براى معرفى کاال را به دست آورد. در حال حاضر همکارى 
نمایشگاهى بین دو کشور در سطح مطلوبى قرار دارد و طى دوازده سال گذشته (1387-

1375) هر دو کشور همه ساله در نمایشگاه هاى بین المللى یکدیگر مشارکت نموده اند.
شرکت   150 از  بیش  مشارکت  با  سوریه  در  ایرانی  کاالهاي  اختصاصى  نمایشگاه  اولین 
ایرانی در بخشهاي مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، قطعات یدکی، صنعت، مصالح 
... از تاریخ چهار تا نه  ساختمانی، صنایع غذایی، صنایع پزشکی، کشاورزي، ارتباطات و 
نامه  تفاهم  آخرین  است  ذکر  به  الزم  گردید.  برگزار  دمشق  در   1386 سال  ماه  بهمن 
نمایشگاه هاي بین المللی ج. ا. ایران  سهامی  همکاریهاي متقابل نمایشگاهی بین شرکت 
و سازمان نمایشگاه هاي بین المللی سوریه در مرداد ماه 1387 با اعتبارى دوساله به امضا 

رسیده است که این تفاهم نامه به صورت دوساالنه بین دو کشور به امضا مى رسد.

(SWOT) 5. تحلیل موقعیت
در این قسمت بعد از بررسی روابط تجاري ایران و سوریه سعی خواهیم کرد براي ایجاد 
چشم اندازى از وضعیت آتی روابط دو کشور، وضعیت موجود را ارزیابی و تحلیل کنیم. به 

این منظور از روش تحلیل موقعیت استفاده خواهیم کرد.
در این راه ابتدا نقاط ضعف و نقاط قوت روابط دو کشور را بررسی مى کنیم و سپس عوامل 

خارجی تأثیرگذار بر این روابط شامل تهدیدها و فرصتهاي موجود را معرفی می کنیم.
جدول شمارة 39، نقاط ضعف و قوت روابط دو کشور را معرفی می کند.
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جدول 39: نقاط ضعف و قوت روابط تجاري ایران و سوریه

ضعفها

 غالب بودن تصمیمات سیاسی
 قیمت تمام شده باالي کاالي ایرانی

 حمل و نقل نامطلوب
 زیرساختهاي صادراتى نامناسب در برخی موارد

 رقابت ناسالم بین بنگاهی
 دولتی بودن اقتصاد

 اطالع رسانی هاي ضعیف (ضعف در اطالع رسانی)
 قوانین ناپایدار

 کمبود منابع مالی
 ضعف در مهارتهاي مذاکره و بازاریابی

 باال بودن میانگین نرخ حقوق ورودي ایران

قوتها

 اهتمام جهت روانسازي قوانین و مقررات
 ارائه سیاستهاي حمایتی از صادرات

 موقعیت برتر اقتصادي ایران نسبت به سوریه
 سرمایه گذاریهاي انجام شده قبلی

 سوابق درخشان در بخش خدمات فنی و مهندسی
 افزایش ظرفیت تولید در بخشهاي صنعتی و معدنی

 افزایش رقابت در سطح ملی
 خصوصی سازي
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جدول شمارة 40، فرصتها و تهدیدهاي موجود بر سر راه روابط تجاري دو کشور را نشان 
می دهد.

جدول 40: فرصتها و تهدیدهاي روابط تجاري دو کشور

تهدیدها

 کاهش سهم ایران از بازار سوریه به دلیل حضور رقباي قدرتمند
 رقابتی شدن بازارها و روند نزولی قیمتهاي جهانی

 نرخهاي متنوع تعرفه اى و مالیاتی سوریه
 سیاسی بودن روابط دو کشور

 کمبود سیاستهاي شفاف در اقتصاد سوریه
 وجود فساد مالی
 بورکراسی شدید

 ناکافی بودن سیستم بانکی سوریه

فرصتها

 احتمال تداوم رشد صادرات ایران به سوریه
 اقبال عمومی مردم سوریه به کاالهاي ایرانی

 انطباق نیازمندي هاي سوریه با توان فنی و تجاري ایران
 نیروي انسانی و سرمایه ارزان قیمت در سوریه

 احتمال بهره مندي تعداد بیشتري کاال از ترجیحات تجاري
 امکان استفاده از حساب تسویه جهت اخذ بدهى هاي ایران از سوریه

 امکان انجام سرمایه گذاري هاي مشترك
 وجود اشتراکات فرهنگی مستحکم

 روابط سیاسی مستحکم

نشان  کشور  دو  تجاري  مناسبات  با  رابطه  در  را  موقعیت  تحلیل   ،41 شمارة  جدول 
می دهد.
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جدول 41: تحلیل موقعیت وضعیت تجاري دو کشور ایران و سوریه 
مشتریان

فرصتها
 احتمال تداوم رشد واردات محصوالت ایران توسط سوریه

 اقبال عمومى مردم سوریه به کاالهاى ایرانى
 انطباق نیازمندى هاى سوریه با توان فنى فناورانه و تجارى ایران

 احتمال کاهش واردات محصوالت ایران به سوریه به دلیل حضور کشورهاى رقیب تهدیدها
در بازار این کشور

نیروى انسانى

 نیروى انسانى ارزان قیمت و سرمایه ارزان در سوریه جهت سرمایه گذارىفرصتها

ــــتهدیدها

اقتصادى

فرصتها

 احتمال تداوم رشد ارزش صادراتى محصوالت شیمیایى
 احتمال بهره مندى تعداد بیشـترى کاال از ترجیحات تجارى باتوجه به نهایى شدن 

موافقت نامه ترجیحات تجارى بین دو کشور
 استفاده از حساب تسویه جهت اخذ بدهیهاى ایران از سوریه

تهدیدها
 رقابتى شدن بازارها و روند نزولى قیمتهاى بین المللى

 نرخهاى متنوع تعرفه اى و مالیاتى سوریه
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تولید

فرصتها

 مزیت نسـبى ایران در تولید طیف گسـترده اى از محصـوالت صنعتى و معدنى و 
کشاورزى و خدمات فنى و مهندسى

 امکان سرمایه گذارى مشترك 
امکان توسعه فعالیتهاى ITC  محور و وجود بازار گسترده خدمات محور

 امکان توسعه سرمایه گذارى در زمینه پتروشیمى

ــــتهدیدها

اجتماع
 قرابت فرهنگى و اجتماعى مردم سوریه با مردم کشورمانفرصتها
ــــتهدیدها

فناورى

 وجود زمینه فعالیت براى شرکتهاى ایرانى در بخش نرم افزار باتوجه به گسترش و فرصتها
شکل گیرى این صنعت در سوریه

ــــتهدیدها

رقبا

 روابط نزدیک و حسـنه دو کشور و استقبال سـوریه از توسعه همکارى ها با ایران فرصتها
در بخشهاى مختلف

تهدیدها

 ظهور رقباى قدرتمند مانند چین، ترکیه، آلمان و کره جنوبى
 تمایل سوریه به برقرارى روابط تجارى با کشورهاى اروپایى

 تمایل عربستان، کره جنوبى و فرانسه براى سرمایه گذارى در شهر حلب به عنوان 
یک شهر استراتژیک در سوریه

 قیمت رقابتى سایر رقبا
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سازمانهاى دولتى و بین المللى و خصوصى
ــــفرصتها

 سیاسـتها و قوانین کهنه اى که همواره مانعى در جهـت انجام فعالیتهاى بازاریابى تهدیدها
بین المللی به نحو مطلوب مى باشند.

سیاست و قوانین

 ارتباطات سیاسى مثبت با کشور سوریهفرصتها

تهدیدها

 کمبود توازن در روابط سیاسى و اقتصادى با سوریه
 کمبود سیاستهاى شفاف در قوانین و مقررات سیستم قضایى سوریه

 وجود فساد مالى در بخشهاى اقتصادى
 ناکافى بودن خدمات سیستم بانکى

 اخذ مبلغى به عنوان حق الزحمه توسـط کارکنان بخشهاى دولتى از شرکتها که به 
نظر مى رسد این امر به دلیل نازل بودن میزان دستمزد کارکنان مى باشد.

حذف حقوق گمرکى کشورهاى عربى براساس موافقت نامه GAFTA  و مساعدتر 
شدن زمینه حضور این دسته از کشورها در بازارهاى سوریه

 برقـرارى موافقت نامه تجارت آزاد بین سـوریه و ترکیه و فراهم شـدن زمینه هاى 
مساعدتر جهت حضور این کشور در بازارهاى سوریه.

 بروکراسى شدید در سوریه

مقررات

قوت ها

 بسترسازى هاى انجام شده در برنامه سوم شامل کاهش مقررات در بخش صادرات 
و روان سازى فرایندها

 ارائـه سیاسـتهاى حمایتى از صادرکننـدگان از طریق پرداخـت یارانه ها و جوایز 
صادراتى

 تصمیم گیرى سیاست گرایانهضعف ها
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زیرساختها

قوت ها

 سطح باالتر کشور ایران نسبت به سوریه
 به ثمر رسیدن سرمایه گذارى هاى پیشین

 سوابق درخشان جمهورى اسالمى ایران در ارائه خدمات فنى و مهندسى با کیفیت 
مطلـوب، قیمت مناسـب و خدمات پس از فـروش Maintenance. همچنین در 
بخـش صنایع نیز جمهورى اسـالمى ایران بـا احداث کارخانجات سـیمان و ... و 
نیز در زمینه سـرمایه گذارى هاى مشـترك، مشـاوره و اجراى پروژه هاى نفتى از 

مهم ترین کشورهاى صادرکننده این گونه خدمات به سوریه مى باشد.
 نیروى انسانى جوان و تحصیلکرده و فاقد بازار کار داخلى.

 افزایش ظرفیت تولید در برخى بخشـهاى صنعتى و معدنى و کشاورزى ایران طى 
برنامه هاى توسعه

 تشدید رقابت در سطح ملى
 تمایل بیشتر بخش خصوصى به تولیدات صادراتى

ضعف ها

 قیمت تمام شده باال
 حمل و نقل گران و نامطلوب

 کمبود تجهیزات نوین براى خدمات حمل و نقل تجارى
 نامناسب بودن زیرساختهاى صادراتى 

 رقابت ناسالم برخى شرکتهاى ایرانى با یکدیگر

سیاستهاى اقتصادى

قوت ها
 تداوم سیاستهاى برنامه سوم و چهارم به عنوان عوامل کلیدى در رشد صادرات 

 مفید بودن مشوقها
اجراى سیاستهاى اصل 44 
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ضعف ها
 تصدى گرى بیش از حد دولت

 ناکافی بودن مشارکت بخش خصوصى در تصمیمات
 کمبود هماهنگى داخلى

سازمان و مدیریت صادرات
- به ثمر رسیدن سرمایه گذارى هاى پیشینقوت ها

ضعف ها

 کمبود اطالع رسانی به موقع از فرصتهاى مناقصات
 کمبود دسترسى به اطالعات دقیق از بخشهاى اقتصادى سوریه

 ضعف بازاریابى به علت موانع و مشـکالت تعرفه اى و بسـته بندى نامناسب برخى 
محصوالت تولیدى

سازوکارهاى بیمه اى و تجارى بانکى
ــــقوت ها

ضعف ها

 قوانین ناپایدار
 کمبود منابع مالى سهل و ارزان

 کندى روند صدور ضمانت نامه بانکى
 نبود رایزن بازرگانى جمهورى اسالمى ایران در سوریه

 زمان بر بودن اقدامات بانکى، گمرکى و ... ایران
 قوانین، مقررات و سایر موانع ادارى

سیاستهاى تجارى
ــــقوت ها

ضعف ها
 ضعف در مهارتهاى مذاکره و بازاریابى

 کمبود شرکتهاى تخصصى بازاریابى و مشاوره اى براى صادرکنندگان
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6. نتیجه گیرى و پیشنهاد
تولیدى  و  فنى  توان  ظرفیتها،  با  که  هم سانى  و  قرابت  دلیل  به  سوریه  مانند  بازارهایى 
کشورهایى نظیر ایران دارند، راهبردى ترین عمل و ابزار در راستاى اهداف توسعه  بخش 
بازرگانى کشورمان محسوب مى گردند. در حقیقت کشورهایى مانند سوریه به دلیل نزدیکى 
سیاسى، فرهنگى و اجتماعى با ج. ا. ایران راهبردى ترین اهداف و فرصتهاى اقتصادى به 
شمار مى روند. سوریه از جمله کشورهایى است که در زمره بازارهاى نوظهور قرار دارد و 
به دلیل تشابه تقاضا این دسته از کشورها مهم ترین عرصه فعالیت کشورهاى در  اساساً 

حال توسعه نظیر ایران محسوب مى گردند.
سه حوزه راهبردى بانکدارى، بیمه و بورس به عنوان  فعالیت در  با  زیرساختها  بخش  در 
دیگر  سویى  از  بود.  تأثیرگذار  جامعه  آن  اقتصاد  بر  مى توان  راهبردى  متصل  حلقه هاى 
صنعت پتروشیمى نیز با پوشش دادن به انواع کاالها و خدمات از بخشهاى مهم فعالیت در 
این کشور محسوب مى گردد و تجارب شرکتهاى ایرانى در این عرصه بهترین بستر را براى 

ایجاد و گسترش این صنعت در سوریه پدید مى آورد.
فعالیت و سرمایه گذارى در زمینه فناوري اطالعات و اتوماسیون ادارى، نیروگاه و انرژى 
نیز منجر به حضور مؤثر در این کشور مى گردد. از طرفى حضور فعاالنه شرکتهاى ایرانى 
در بخشهاى توریسم، سیمان، سیلو، خودرو، کشاورزى، صنایع تبدیلى کشاورزى، نساجى، 
نوسازى پاالیشگاه ها و نیروگاه ها، آهن و فوالد، لوازم خانگى و ... در کشور سوریه با عنایت 

به وجود بسترهاى مناسب در این بخشها قابل توجیه مى باشد.
شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى و برپایى نمایشگاه هاى اختصاصى و تخصصى در این 
کشور به منظور فراهم آوردن امکان تبلیغ و معرفى محصوالت غیرنفتى و شناخت ذوق، 
دستگاه هاى  توسط  که  تجارى  همایشهاى  در  شرکت  مشتریان،  خرید  قدرت  و  سلیقه 
ذى ربط دو کشور برگزار مى گردد به منظور شناخت فرصتها و مزیتهاى فراروى همکارى ها 
در بخشهاى مختلف، حضور در ترکیب هیأتهاى تجارى اعزامی به کشور سوریه به منظور 
پایش  مختلف،  بخشهاى  در  تجارى  فعالیتهاى  توسعه  جهت  الزم  زمینه هاى  بررسى 
همه جانبه فعالیت رقبا در بازار این کشور و مهم تر از همه توجه به اصول بازاریابى نوین در 
صدور کاال و خدمات به سوریه، با در نظر گرفتن اینکه اصلى ترین کاالهاى صادراتى ایران 
به سوریه شامل محصوالت و صنایع کارخانه اى پایه مى باشد که مطابق با نیازهاى وارداتى 
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افزایش  و  کشور  این  بازارهاى  در  فعال  حضور  جهت  اهتمام  مى رود،  شمار  نیز  سوریه 
صادرات این دسته از اقالم با در نظر گرفتن بسته بندى مناسب کاال، ارائه قیمت رقابتى، 
تحویل به موقع کاال و توجه به سالیق مشتریان، استفاده از نمایندگى بومى براى عرضه 
محصوالت به طورکلى توجه دقیق به اصول بازاریابى مى توانند عوامل مؤثرى در گسترش و 

تسهیل فعالیتهاى تجارى شرکتهاى ایرانى در سوریه محسوب گردند.
شرکتهاى  توسط  دقیق  استراتژیک  برنامه  یک  تدوین  به  مى توان  اهمیت  حائز  نکات  از 

ایرانى براى حضور در بازار سوریه اشاره نمود.
به  دستیابى  جهت  مدون  و  راهبردي  برنامه ریزى  یک  فاقد  ایرانى  شرکتهاى  از  بسیارى 
اهداف موردنظرشان مى باشند و بسیارى از آنها با اصول و مبانى بازاریابى آشنایى کافى 
جامع  برنامه  یک  تدوین  لذا  مى دانند.  بیشتر  فروش  معناى  به  تنها  را  بازاریابى  و  ندارند 
و دقیق و جامع نگر، آشنایى با اصول بازاریابى و کسب آخرین اطالعات در مورد رقباى 
بالفعل و بالقوه محصوالت صادراتى موردنظر در بازار سوریه و پایش آنها، اطالع از آخرین 
آشنایى  اعطایى،  امتیازات متقابل  و  سوریه  دولت  و  رقبا  بین  شده  امضا  موافقت نامه هاى 
امر  در  ایرانی  شرکتهاي  موفقیت  در  آن  ویژگى هاى  و  سوریه  بازار  از  ملموس  و  دقیق 

صادرات به سوریه بی شک نقش اساسى را داراست.
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هتلهاي شهر دمشق

مشخصاتنام هتل

(Cham Palace Hotel) هتل شامMaysaloun خیابان
داراى 400 اتاق و شامل 72 سوئیت

www.chamhotels.com :وب سایت

(Ebla Hotel) جاده فرودگاهىهتل ابال
داراى 500 اتاق 

www.chamhotels.com :وب سایت

Le Meridien هتل
Chookry Kouatly خیابان

داراى 350 اتاق
www.damascuslemeridien.com :وب سایت

Semiramis هتل
پل ویکتوریا

داراى 115 اتاق
www.semiramis_hotel.com :وب سایت

Sheraton Damascus هتل
Omayad میدان
داراى 278 اتاق

www.starwood.com/sheraton :وب سایت

Carlton هتل
Nissan 17 خیابان

داراى 100 اتاق
www.carltonhotel_syra.com :وب سایت

Fardoss هتل
 Fardossخیابان

داراى 100 اتاق
www.fardosstower.com :وب سایت
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Omayad هتل
Brazil 1 خیابان

داراى 70 اتاق
www.omayad.com :وب سایت

Beit Al-Mamlouka هتل
Bab Touma شهر قدیمى

داراى 8 اتاق
www.almamlouka.com :وب سایت

Carlton Green Hill هتل
Jdeidat al-wadi :مکان

داراى 19 سوئیت
www.attar-group.com :وب سایت

Safi Maaloula هتل
Maaloula :مکان

داراى 35 اتاق و 2 سوئیت
maaloula@scs-net.org :پست الکترونیکى

Sheraton Maaret Sednaya داراى 100 اتاقهتل
www.starwood.com/sheraton :وب سایت

هتلهاي شهر آلپو

مشخصاتنام هتل

Chahba هتل
Chahba cham خیابان

داراى 250 اتاق
www.Chamhotel.com :وب سایت

Mirage هتل
Al-Rais مکان: میدان

داراى 131 اتاق
mirage@mail.sg :پست الکترونیکى

Dar Zamaria هتل
Jdaida :مکان
داراى 50 اتاق

razahtl@net.sy :پست الکترونیکى

Pullman Al-Shahba هتل
University Road :مکان

داراى 100 اتاق
www.pullman_syria.com :وب سایت
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هتل شهر ُحمص

مشخصاتنام هتل

Safir Homs هتلRagheb al-Jamali خیابان
داراى 192 اتاق

safir@net.sy :پست الکترونیکى

هتل شهر پالمیرا

مشخصاتنام هتل
Palmyra داراى 250 اتاقهتل

www.Chamhotels.com :وب سایت

هتل و اقامتگاه هاى شهر التاکیا

مشخصاتنام هتل

Coted Azur de cham اقامتگاهCoted Azur خیابان
داراى 100 سوئیت

www.Chamhotels.com :وب سایت
Le Meridien داراى 274 اتاقهتل

www.lattakia.lemeridien.com :وب سایت

هتلهاى شهر دیرالزور

مشخصاتنام هتل

Fourat Cham هتل
Aleppo خیابان
داراى 200 اتاق

www.Chamhotels.com :وب سایت
Baida Cham داراى 80 اتاقهتل

www.Chamhotels.com :وب سایت
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هتلهاى شهر بصرا

مشخصاتنام هتل

Bosra Cham داراى 75 اتاقهتل
www.Chamhotels.com :وب سایت

Safita Cham هتل
Safita Cham خیابان

داراى 48 اتاق
www.Chamhotels.com :وب سایت

اقامتگاه  شهر طرطوس

مشخصاتنام هتل

Mashta Al-Helu اقامتگاهMashta :مکان
داراى 32 اتاق

هتل شهر حما

مشخصاتنام هتل

Apamee Cham هتل
Abi Nawas خیابان

داراى 160 اتاق
www.Chamhotels.com :وب سایت

هتل شهر ایوب

مشخصاتنام هتل

Idleb Carlton هتل
Al-Qasour خیابان

داراى 48 اتاق
www.Carlton_syria.com :وب سایت
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مؤسسات عمومى
(کد سوریه 00963)

3074 223 (011)شرکت نفت سوریه
0448 441 (011)اداره سرمایه گذارى
5221 222 (011)سازمان تبلیغات

 اتحادیه ها
3311504 / 3337344 (011)فدراسیون اتاقهاى بازرگانى سوریه

2211339 (011)اتاق بازرگانى دمشق
2222205 / 3059 (011)اتاق صنایع دمشق
2238236 (021)اتاق بازرگانى آلپو
3620600 (021)اتاق صنایع آلپو

471000 (031)اتاق بازرگانى صنایع حمص
517700 (033)اتاق بازرگانى حما
514450 (033)اتاق صنایع حما

479530/1 (041)اتاق بازرگانى و صنایع التاکیا
329851 (043)اتاق بازرگانى و صنایع طرطوس
231253 (015)اتاق بازرگانى و صنایع درعا
234110 (022)اتاق بازرگانى و صنایع الرفا

234585 / 232512 (016)اتاق بازرگانى و صنایع السویدا
6133865 (011)مرکز تجارت سوریه ـ اروپا

کارتهاى اعتبارى
American Empress(011) 2217813
Visa, Master Card(011) 2221326
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اطالعات
* روزنامه هاى ملى

Syria Times(011) 2131100
Tishreen(011) 2131100
Thawra(011) 224369 2222399 (011) ـ

Al-Beath(011) 6617678
* روزنامه هاى خارجى

Al-Hayat(011) 6610000
* تلویزیون و رادیو

2211200 / 3737414 (011)تلویزیون سوریه
2211200 / 3737414 (011)رادیو سوریه

* آژانسهاى خبرى
SANA(011) 2228239

2323915 (011) اداره حقوقى
 بهداشت

آب  بخش   ،(113) آتش نشانى   ،(112) پلیس   ،(110) آمبوالنس  ضرورى:  تلفنهاى   *
(114)، برق (117).

 بیمارستانهاى خصوصى
Hisham(011) 3310600

Al-Chami(011) 3734925 / 3735090
Al-Razi(011) 6119012
French(011) 4440460
Italian(011) 3326030
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 اجاره ماشین
Cham Car(011) 2216605
Europ Car(011) 2120624

Orient Tours(011) 6113466
Trans Tours(011) 2245300

Delta(011) 4450005

برخى شرکتهاى کشتیرانى (در التاکیا)
CMA(011) 479450

Adriatic(011) 472641
473778 (011)شرکت کشتیرانى سوریه

MCL(011) 472286
George Abeide(011) 471118

Cosco(011) 478056

خطوط هوایى موجود در سوریه
Surian Air(011) 168 / 167

Aeroflot(011) 2317956
Air Arabia(011) 23497682
Air Algeria(011) 2212268
Air France(011) 2218990
Air Talia(011) 2218580

Austrian Airlines(011) 2229100 / 2222662
(011) 2220498 / 2238297

British Airways(011) 3310000
Cathay pacific(011) 2228155
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Egypt Air(011) 2232158 / 2240164
Emirates(011) 2313451

Etihad Airways(011) 3344235 / 9
Iran Air(011) 2243094
Gulf Air(011) 2221209 / 2244203

KLM(011) 2213395 / 2243585
Kuwait Airways(011) 2219950

Maleu Hungarian Airlines(011) 2227366
Middle Eastern Airways(011) 2314998

Qatar Airways(011) 3326083
Royal Jordanian(011) 2322014 / 15

 Tunisair(011) 5430405 / 9
Turkish Airlines(011) 2457277

Yemenia(011) 2220086 / 3681

پروژه هاى خدمات فنى و مهندسى جمهورى اسالمى ایران د رکشور سوریه از 
سال 1373 تا چهار ماهه اول سال 1387 بر اساس اطالعات گرد آورى شده

کارفرماپیمانکارنام پروژهردیف
-تهران میرابتصفیه خانه فاضالب شهر طرطوس1

-تهران میرابتصفیه خانه فاضالب شهر التاکیا2

ساخت ، نصب و راه اندازى خطوط 3
تولید نشاسته و گلوکز

فرآیند صنعت 
-آروند

4kw 230 صفا نیکومدرن سازى دو دستگاه برق-

صادرات 10 دستگاه تراکتور کمرشکن 5
930

تراکتورسازى 
ارومیه

 Khallouf Trading
Company
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تراکتور سازى 200 دستگاه تراکتور 6938
Kazwini of Tradingارومیه

بازسازى برج تقطیر اتمسفریک و تحت 7
-ایتوكخال پاالیشگاه حمص

طراحى و اجراى ساختمان سفارت 8
-ایران بنجمهورى اسالمى ایران دردمشق

-تام ایران خودرواحداث کارخانه خودرو سازى سمند9

10
ارایه خدمات مشاوره  ، مهندسى 

طراحى و نظارت  کارخانه خودروسازى 
سهند

-ایران خودرو سازه

11MW 450 مپنانیروگاه سیکل ترکیبى-

12
پروژه طراحى  و تأمین تجهیزات 5 

دستگاه پشت فشار قوى KV20/66 در 
کشور سوریه

پارسیان
وزارت برق -  شرکت 
توزیع و بهره بردارى  

برق سوریه

13
تأمین 2 دستگاه ترانس  قدرت 

MVA 30 و دو  دستگاه ترانس کمکى 
KVVA 160

شرکت توزیع برق ایران ترانسفو
(PEDEEE) سوریه

تأمین 20 دستگاه ترانس کمکى زمین 14
KVA 160شرکت توزیع برق ایران ترانسفو

(PEDEEE) سوریه

15
تأمین  10 دستگاه ترانس قدرت 

MVA20 و ده دستگاه ترانس کمکى 
KVA 150

شرکت توزیع برق ایران ترانسفو
(PEDEEE) سوریه

16FM 12 نحاسسایپا دیزلصدور 5 دستگاه کمپرسى ولوو
17FH 12 نحاسسایپا دیزلصدور 2 دستگاه کشنده
-پارسیانالحاقیه قرارداد 8 دستگاه پست18
-پارسیانالحاقیه قرارداد یک پست19
-پارسیان10 پست برق20
-پارسیان5 پست21

شرکت تولید و انتقال  صانیرتعمیرات و ترانس 300 مگا ولت آمپر22
PEEGT برق سوریه
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تأمین 30 دستگاه ترانس ولتاژ و 225 23
PEDEEEصانیردستگاه ترانس جریان

پروژه طراحى و تأمین تجهیزات 10 24
وزارت برق – شرکت پارسیانفیدر خط KV 230 درکشور سوریه

انتقال برق سوریه

25
پروژه طراحى  و تأمین تجهیزات 10 

 66/KV 20 دستگاه پست فشار قوى
در کشور سوریه

پارسیان
وزارت برق -  شرکت 
توزیع و بهره بردارى  

برق سوریه

تونل آبرسانى به دشت ها و اراضى 26
سابیر بین المللجنوبى شهر حلب

موسسه استصالح اراضى 
به نمایندگى از وزارت 

آبیارى

صادرات 10 دستگاه تراکتور کمر شکن 27
930

تراکتور سازى  
ارومیه

  Kazwini of
Trading

صادرات 10 دستگاه تراکتور کمر شکن 28
930

تراکتور سازى 
ارومیه

 Khallouf Trading
Company

پاالیشگاه حمصصنایع آذرآببویلر200 تن بخار حمص29
پاالیشگاه حمصصنایع آذرآبمخازن روغن حمص30

طراحى  ، تولید و تحویل 400 دستگاه  31
شرکت توزیع برق ایران ترانسفوترانس KVA 50 به همراه لوازم یدکى

(PEDEEE) سوریه

طراحى ، تولید و تحویل 300  دستگاه 32
شرکت توزیع برق ایران ترانسفوترانس KVA 100 به همراه لوازم یدکى

(PEDEEE) سوریه
شرکت سایپااحداث کارخانه تولید خودرو33

شرکت کابلهاى فروش کابلهاى مخابراتى34
شهید قندى

شرکت مخابرات کشور 
سوریه

35
تهیه طرح جامع بهینه سازى پاالیشگاه 

حمص سوریه و به روز  رسانى اسناد 
مناقصه

پاالیشگاه حمصشرکت ناموران

مطالعات فنى – اقتصادى زئولیت کشور 36
وزارت نفتشرکت نامورانسوریه

طراحى بنیادى ایستگاه پمپاژ بین شهر 37
-شرکت نامورانبانیاس و تشریش
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تأمین 152 دستگاه تابلوى 20 کیلو ولت 38
PEDEEEصانیربا لوازم یدکى

PEDEEEصانیرآموزش کارشناسان اداره برق سوریه39

ساخت مرکز سوخت رسانى ، سوخت 40
شرکت محروقاتشرکت نیرپارسهوایى فرودگاه بین المللى حلب

41
پروژه ساخت 30  دستگاه پست  

فشارقوى KV 20/66 در کشور  سوریه 
به صورت کلید در  دست

پارسیان
وزارت برق – شرکت 

توزیع و بهره بردارى برق 
سوریه

پروژه احداث  کارخانه تولید سمند در 42
سیامکوایران خودروسوریه

فروش موتورهاى 4 سیلندر  دیزلى  43
شرکت الفراتموتور سازانبراى  تراکتور

ساخت برجهاى 66 کیلو ولت کشور 44
صنایع دفاع شهید شرکت یاسانسوریه

کالهدوز

صادرات 10 دستگاه تراکتور کمر شکن 45
930

تراکتورسازى 
ارومیه

 Khallouf Trading
Company

مطالعه بهینه سازى آب براى  46
پاالیشگاه حمصشرکت نامورانپاالیشگاه حمص

47
افزایش 25 درصد به قرارداد اصلى 

جهت تأمین 37 دستگاه ترانس توزیع 
100 کیلوولت آمپر

سازمان مخابرات سوریهصانیر

مطالعات تنظیم جریان آب رود خانه 48
وزارت آبیارى  حوزه صانیرالکبیر شمالى

ساحلى سوریه

49
پروژه طراحى و تأمین تجهیزات 3 

 66/KV 20 دستگاه  پست  فشار قوى
در کشور سوریه

پارسیان
وزارت برق -  شرکت 

توزیع و بهره بردارى برق 
سوریه

فروش موتورهاى 4  سیلند دیزلى براى 50
شرکت الفراتموتورسازانتراکتور

51
طراحى  - تولید و تحویل  10 دستگاه 
ترانس MVA 30 به همراه 10 دستگاه 

ترانس کمکى و لوازم یدکى
شرکت برق انتقال ایران ترانسفو

(PEEGT) سوریه
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52
تأمین 61 دستگاه ترانسفورماتور ، 

KVA160 ، Amp 500 ، Sec30  به 
همراه لوازم یدکى قراردادى

شرکت توزیع برق ایران ترانسفو
(PEDEEE) سوریه

السین و البیضاشرکت برق سوریه2 پست سوریه53

صدور  لودر ، غلطک ، بیل مکانیکى ، 54
اکومکشرکت هپکوگریدر

نوسازى واحدهاى تقطیر و خالء  55
پاالیشگاه حمصشرکت ناموراناتمسفریک پاالیشگاه حمص

PEDEEEصانیرمشاوره 25 پست کشور سوریه56

مطالعات ایجاد مخازن ذخیره آب در 57
وزارت آبیارى سوریه – صانیرقسمت غربى دشت الغاب

منطقه حماء

شرکت نفت سوریه صانیرتأمین 150 دستگاه ترانس توزیع58
(SPC)

59
تعمیر و راه اندازى ترانسفورماتور 
قدرت 14 مگاولت آمپر کود سازى 

حمص
General  صانیر

FERTILIZER CO

PEDEEEصانیرتأمین 50000 دستگاه کنتور تکفاز60

PEDEEEصانیردستگاه کنتور 12500 برق سوریه61

کارخانه آهن و نورد جودصانیرایستگاه پست کارخانه نورد و آهن جود62

سازمان توانیر – معاونت صانیرپروژه مطالعاتى بازار  برق کشور سوریه63
توسعه وامور اقتصادى

بازسازى نیروگاه 340 مگاواتى بانیاس 64
سوریه

شرکت گسترش 
صنایع انرژى 

آذرآب

شرکت سهامى تولید 
و انتقال نیروى برق 
جمهورى عربى سوریه

تلمبه خانه ها و پست هاى آبیارى 65
Goldشیمبارالباب وتادف

احداث هشت پست 66/20 کیلوولت – 66
وزارت برق سوریه شرکت صفا نیکوکلید تحویل و افزایش قرارداد

(PEDEEE)

واگن پارسرآه آهن سوریهساخت 80 دستگاه واگن حمل فسفات67
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68
اجراى  کارهاى ساختمانى ( سازه و 
معمارى ) و محوطه کارخانه سیمان 

حماء

شرکت ساختمانى 
گسترش و نوسازى 
صنایع ایران ( مانا)

شرکت احداث صنعت

اجراى  مجتمع آموزشى ادارى69
شرکت ساختمانى 
گسترش و نوسازى 
صنایع ایران ( مانا)

سرپرست مدارس 
جمهورى اسالمى ایران 

در کشور سوریه

صدور تعداد 25 دستگاه کشنده ولوو 70
12FHحمیشوسایپا دیزل

7112F حمیشوسایپادیزلصدور 5 دستگاه کشنده ولوو
7212FH  حمیشوسایپادیزلصدور10 دستگاه کشنده ولوو
شرکت برق سوریه152 سلول73

صدور یکدستگاه بیل چرخ زنجیرى 74
100HECشرکت نفتشرکت هپکو

مطالعات زیست محیطى پروژه آبیارى  75
وزارت آبیارى سوریهصانیرحمص و حما

76
تأمین و نصب و راه اندازى تجهیزات 
مکانیکى و الکتریکى  واحد شماره 2 
تصفیه خانه فرات – ایستگاه کلرزنى

سازمان آب و فاضالب  صانیر
PEWSSA شهر حلب

تعمیر قطعات یدکى  داغ توربین مربوط 77
PEDEEEصانیربه نیروگاه هاى  تیم و سویدیه

تأمین 150 دستگاه ترانس  توزیع 100 78
سازمان مخابرات سوریهصانیرکیلوولت آمپر

تأمین 1000 دستگاه ترانس توزیع 200 79
PEDEEEصانیرکیلوولت آمپر

تأمین 1000 دستگاه ترانس 400 80
PEDEEEصانیرکیلوولت آمپر

تأمین 1800 دستگاه ترانس توزیع 200 81
PEDEEEصانیرکیلوولت آمپر

82
تأمین 3 دستگاه ترانس توزیع 1600 
کیلوولت آمپر و 3 دستگاه ترانس  

توزیع 200 کیلوولت آمر
Syrian Modern صانیر

Cable
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PEDEEEصانیرتأمین قطعات یدکى کنتورهاى تکفاز83

تأمین 500 تن سود سوز آور – 25% 85
پاالیشگاه حمصصانیرافزایش

تأمین 245 عدد شیر آالت جهت پروژه 86
RIMAصانیرعفرین

87
گسترش توربین هال و نصب و راه 

اندازى بویلر 150 تن در ساعت 
پاالیشگاه بانیاس سوریه

شرکت گسترش 
صنایع انرژى 

آذرآب
شرکت صنایع آذرآب

شرکت محروقاتشرکت نیرپارسساخت مخازن انبار نفت الراموشه88

تأمین برجهاى انتقال  نیرو 66 کیلو 89
صانیرولت عین الزرقا

شرکت توزیع و 
بهره بردارى  برق سوریه 

PEDEEE

تأمین 125 دستگاه ترانس 400 90
PEDEEEEصانیرکیلوولت آمپر

تأمین 200 کیلو متر برج فوالدى جهت  91
PEDEEEصانیرخطوط  انتقال 66 کیلوولت

وزارت مسکن سوریهصانیرطرح آبرسانى شهر طرطوس جریداالناز92

موسسه کل آب شرب صانیرتأمین 89 تن درزگیر93
RIMA سوریه

پروژه امکان سنجى اقتصادى فنى 94
وزارت آبیارى سوریهصانیردریاچه قطنیه کوچک

پروژه پست 66 کیلوولت السین و 95
ساپتاخطوط مربوطه

وزارت آبیارى سوریه  
شرکت آبیارى استان 

الذقیه

پروژه پست 66 کیلوولت عین البیضاء و 96
ساپتاخطوط مربوطه

وزارت آبیارى سوریه  
شرکت آبیارى استان 

الذقیه

97
پروژه ساخت 10 دستگاه پست 

فشارقوى KV 20/66 در کشور سوریه 
به صورت کلید در دست

پارسیان
وزارت برق – شرکت 

توزیع و بهره بردارى برق 
سوریه

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش سوم: پیوستها / 141

فروش موتورهاى 4 سیلندر دیزلى براى 98
شرکت الفراتموتورسازانتراکتور

شرکت پارس صدور خودرو و قطعات یدکى99
خودرو

100
41250 قطعه تراورس بتنى منوبولک 

تیپ  پاندرول (B-70) و ادوات و 
 ، (e-clip) اتصاالت شامل فنر پاندرول
اینسولیت و PAD ( صفحه زیر ریل )

شرکت خدمات خط 
راه آهن دولتى سوریهو ابنیه فنى

پاالیشگاه بانیاسصنایع آذرّآببویلر150 تن بخار بانیاس101

صدور 110 قطعه چکش سنگ شکن 102
سیمان

شرکت ماشین 
سازى اراك

شرکت سیمان ومصالح 
ساختمانى عربى

نوسازى تقطیر اتمسفر یک واحد 22 103
پاالیشگاه حمصشرکت نامورانپاالیشگاه حمص

وزارت آبیارى سوریهصانیرپروژه مشاوره آبیارى حمص – حما104
PEDEEEصانیرتعمیر 5 دستگاه ترانس  توزیع105

تأمین 500 دستگاه ترانس توزیع 630 106
PEDEEEصانیرکیلو ولت آمپر

107
طراحى  ، مهندسى  ، تأمین تجهیزات 
و نظارت  برساخت 6 پست برق 20/66 

کیلوولت
PEDEEEصانیر

تأمین 500 کیلومتر دکل خط انتقال 66 108
PEDEEEصانیرکیلو ولت

109
طراحى ، مهندسى ، تأمین تجهیزات 

و نظارت برساخت یک پست برق 230 
کیلوولت جبله

PEDEEEصانیر

تأمین 1500 ترانس توزیع 100 کیلوولت 110
PEDEEEصانیرآمپر

PEDEEEصانیرتعمیر 4 دستگاه ترانسفورماتور  قدرت111

شرکت نفت سوریهصانیرتأمین 21 دستگاه ترانسفورماتور توزیع112
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تأمین 75 دستگاه ترانسفورماتور 113
شرکت برق صانیرتوزیع 200کیلوولت آمپر

(GECO)التاکیا

 تأمین مقره هاى خط 66 کیلوولت 114
PEDEEEصانیرعین الزرقا

تأمین 2 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 115
PEDEEEصانیر30 مگاولت آمپر  و قطعات یدکى

PEEGTصانیرتأمین اعزام 9 نفر متخصص116

PEDEEEصانیراحداث  پست 20 کیلوولت کامپکت117

پاالیشگاه حمصصانیرتأمین 2000 تن سود سوز آور118

مطالعه و نظارت  بر راه آهن دیرالزور – 119
راه آهن سوریهمتراالطابیه بطول  22 کیلومتر

مطالعه مقدماتى راه آهن الخنساء – 120
راه آهن سوریهمتراعکارى

121
 مطالعه و نظارت  بر راه آهن  

سریع السیر الطابیه – ابوکمال بطول 
120 کیلومتر

راه آهن سوریهمترا

مطالعات اجرایى  راه آهن الخنساء  - 122
راه آهن سوریهمتراعکارى

شرکت احداث پروژه سیمان حماه123
صنعت

موسسه کل سیمان 
G.O.C سوریه

واگن پارسراه آهن سوریهبازسازى 99 دستگاه واگن مسافربرى124

شرکت حمیشو ( طرف شرکت سایپاصادرات لوازم یدکى125
تجارى )

شرکت حمیشو ( طرف شرکت سایپاصادرات  تعداد 31188 دستگاه  خودرو126
تجارى )

127HD 330 وزارت دفاع سوریهشرکت هپکوصدور 11 دستگاه بلدوزر

صدور 495 قطعه چکش سنگ شکن 128
سیمان

شرکت ماشین 
سازى اراك

شرکت سیمان ومصالح 
ساختمانى عربى

تأمین 500 دستگاه ترانسفورماتور 129
PEDEEEصانیرتوزیع  400 کیلوولت آمپر
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PEDEEEصانیرتأمین 150000 دستگا کنتور تکفاز130

PEWSSAصانیرتأمین 13000 متر لوله چدنى و اتصاالت131

تأمین 18 دستگاه ترانسفورماتور 100 132
شرکت آلفرات APCDصانیرکیلوولت آمپر

کارخانه قند تل صلحبصنایع آذرآبسوپرهیتربویلر صلحب133
برق سوریهشرکت پارس تابلو6 پست سوریه134
135330HD وزارت دفاع سوریهشرکت هپکوصدور 9  دستگاه بلدوزر

شرکت ماشین 55 قطعه چکش سنگ شکن سیمان136
سازى اراك

شرکت سیمان ومصالح 
ساختمانى عربى

PEDEEEصانیرتأمین 1050 ست ترانسفورماتور توزیع137

تأمین 18750 دستگاه کنتور تکفاز25 138
PEDEEEصانیردرصد افزایشى

تأمین 100 دستگاه ترانسفورماتور100 139
PEDEEEصانیرکیلوولت آمپر افزایشى

تأمین 500 دستگاه ترانسفورماتور400 140
PEDEEEصانیرکیلوولت آمپر

تأمین 129 دستگاه ترانسفورماتور400 141
PEDEEEصانیرکیلوولت آمپرافزایشى

تأمین 500 دستگاه ترانسفورماتور 630 142
PEDEEEصانیرکیلوولت آمپر

143
تأمین 129 دستگاه 

ترانسفورماتورتوزیع 630 کیلوولت 
آمپر

PEDEEEصانیر

صدور 220 قطعه چکش سنگ شکن  144
سیمان

شرکت ماشین 
سازى اراك

شرکت سیمان ومصالح 
ساختمانى عربى

PEDEEEصانیرتأمین 75000 دستگاه کنتور تکفاز145

تأمین 400 ترانسفورماتور 100 کیلوولت 146
PEDEEEصانیرآمپر با لوازم یدکى

PEDEEEصانیرمشاوره خط انتقال برق 66 کیلوولت147

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


144 / راهنماي تجارت با کشور سوریه

اعزام 2 نفر متخصص جهت بهبود 148
PEDEEEصانیرمهندسى پستها و خطوط نیرو

تأمین 40 دستگاه دیژنکتور 16 149
PEDEEEصانیرکیلوولت آمپر

واگن پارسراه آهن سوریه360 واگن حمل گندم150
واگن پارسراه آهن سوریه112واگن مخزندار151
واگن پارسراه آهن سوریه45 دستگاه واگن سیمان152

صدور 220 قطعه چکش سنگ شکن  153
سیمان

شرکت ماشین 
سازى اراك

شرکت سیمان ومصالح 
ساختمانى عربى

واگن پارسراه آهن سوریه447 واگن مخزندار154

صدور 55 قطعه چکش  سنگ شکن 155
سیمان

شرکت ماشین 
سازى اراك

شرکت سیمان ومصالح 
ساختمانى عربى

اکومکشرکت هپکوصدور قطعات یدکى156
157B100HC اکومکشرکت هپکوصدور غلطک

صدور غلطک چرخ الستیکى 158
C100HC غلطک ویبره B105HRاکومکشرکت هپکو

صدور غلطک ویبره و غلطک چرخ 159
اکومکشرکت هپکوالستیکى  - غلطک استاتیک

الزم به ذکر است  تعداد قابل توجهى از شرکتهاى ایرانى با طرف سورى در حال مذاکره 
توجه  قابل  نیز  قراردادها  این  ارزش  که  مى باشند  جدیدى  قراردادهاى  انعقاد  جهت 

مى باشد.
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16. www.syrianindustry.org
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