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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

 خالصه مدیریتی 

  کشت   رقابلی( که غهی)شرق سوری  ابانیب  م یاقل  : نیمی شودی م  م یبه دو بخش تقس  یبه صورت کل   هی سورسرزمین  

  ی کشاورز  یسرسبز و مناسب برا  ی میاقل  ( هی)غرب سور  گر ید  ی مین؛ و  است  ینفت و گاز  یهاحوزه   یدارااما  

 . است

مرحله مقدمه    ن یاو    قرار دارد  خود   یتی امن  لیمساحل    آستانهدر    ، اکنون نیابتیپس از دوران درگیری    سوریه

  ی حضور فعاالن اقتصاد  ی برا  ی اژه یو  داتیتمه  ه یدولت سور  .کشور است  ن یا  یبازساز  و   ی ورود به فاز اقتصاد 

کشورهای ایران و سوریه  .  است  مغتنم  ن کشور یدر بازار ا  رانیحضور ا  ی برا  ی که فرصت   است.   دهیشیاند   یرانیا

ها و سندهای  نامه این موضوع با رجوع به تفاهم.  اند یکدیگر بوده همواره به دنبال افزایش سطح مبادالت تجاری با  

 .امضاشده بین دو طرف قابل اثبات است

  که   است  شده  سبب  هانامهتفاهم   این  سازیعملی   و  پیگیری   جهت  مسئول  و  واحد   متولی  وجود   عدم  حال  این  با

  در   سوریه   به  ایران  غیرنفتی  صادرات  .بماند   باقی  کنونی  قبول  قابل  غیر   سطح  در  سوریه   و  ایران  اقتصادی  روابط 

  را   سوریه  موضوع   همین  دالراست.  میلیون   17.5  حدود   کشور،   این   از   واردات   و   122.5  حدود   تنها  ، 1399  سال

  آمار   آخرین طبق  که  است  درحالی  این  است.  کرده  تبدیل ایرانی  کاالهای  صادراتی  مقصد  پنجمین  و  بیست  به

  ایران   سهم  واقع  در  ؛است  بوده  دالر  میلیارد   1.9  بر  بالغ  آن  صادرات  و  5.5  بر  لغبا  2019  سال  در  سوریه  واردات

  است. درصد  2.3 تنها  سوریه، بازار از

  ن یدارند، و همچن کشور ما  ید یتوان تول و هاتیکه با ظرف مشابهتی و همسانى لی بازارهایى مانند سوریه به دل

  بازرگانى و اقتصادى   اهدافابزار در راستاى توسعه    ترینی راهبرد   دو کشور،  و اجتماعى  اسىینزدیکى س   لیبه دل

بازار گسترده   .روند ی م  ماربه ش   ایران به  این، سوریه دروازه ورود  بر  از سرزمینافزون  با های عربی است.  ای 

با    توانی ، مگذاریاز طریق سرمایه   کشور  نیااقتصاد  ورود به  تر از آن  مهم و    هیسور  مجدد ازصادرات  ظرفیت  

 .روبرو شد   نفری  ونیلیم 350 بازاریک 

  ی بازار  ت یاز اهم  ترانه، یمد   ی ایکشور و مجاورت آن با دراین    یی ایجغراف  تیموقع  ل یبه دل  ه ی مناطق آزاد سور

دمشق،    ی الملل   ن یشهر دمشق، فرودگاه ب  : منطقه آزاد است  9  ی دارا  ه یبرخوردارند. در حال حاضر سور  ییباال

گذاری مشترک برای توسعه این مناطق آزاد  سرمایه   .حلبو    ه ی عربی  ا،یحس  ه، یبندر الذق  ه، ی، طرطوس، الذق عدرا

حلب  یک ظرفیت اقتصادی برای کشور ایران است که در این زمینه مذاکراتی نیز صورت گرفته است. همچنین  

  درصد   60تا بیش از  براثر جنگ  ،  داده  ینجار را در خود جا  خیش   یعنی  غرب آسیا  یشهرک صنعت   ن یبزرگترکه  

  ظرفیت مناسبی برای صادرات خدمات و فنی مهندسی است.  است و این نیز شده  بیتخر

اتصال خط آهن    بر پایه  تادر نظر گرفته شده    هیبندر خشک در مرکز سور  کیعالوه بر مناطق آزاد مذکور،  

عمل    هی عراق و سور  ران،یسه کشور ا  ان یآهن مشبکه راه  ک ی  جاد یو ا  هی التنف به سورمرز    -  بغداد  –   تهران

 است. لیدر حال حاضر تعط  ، یفعلخاص   ط یشرا ل یبه دل. اما د ینما
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تنها کشوری است که ایران با آن  در خصوص روابط اقتصادی و تجاری ایران و سوریه باید گفت که این کشور  

  1398در سال    .دارد  (ی صنعت  یقلم کاال  7۴و    یقلم محصوالت کشاورز  1۴)به استثنای    توافقنامه تجارت آزاد

شده بود، از حالت استثنا خارج    یمستثن  توافقنامه که از    ییقلم کاال  88مقرر شد    ، یست طرف سور بنا به درخوا

 که همچنان این موضوع به مرحله عملیاتی نرسیده است.  ابد یدو کشور توسعه  ن یتا تجارت ب شود

به همراه    ه یو سور  رانی بلندمدت ا  ی راهبرد  یاقتصاد  یهای موافقتنامه همکاراز سوی دیگر با توجه به امضای  

، ظرفیت مناسبی برای همکاری  1397ماه  دو کشور در بهمن  نیا  ن یب  یتفاهم همکار  ادداشتیسند و    11امضاء  

ها در حال حاضر یا با سرعتی اندک  های مختلفی از اقتصاد سوریه وجود دارد؛ هرچند این موافقتنامه در بخش 

ها صورت نگرفته  شدن آن د و یا اینکه در حال حاضر اقدامی برای عملیاتیشدن هستندر حال پیگیری و اجرایی 

 است. 

اروپا و    یبازسازتحت عنوان    مختلف  یدر کشورها  کا یآمر  متحدهاالت یا  یروژه نفوذ اقتصادپ  باتوجه به تجربه

کردن    ییطرح جامع و اجرا  کیطرح، ارائه    نیا  تیاز نقاط قوت و علل موفق   یکی   توان گفتمی   طرح مارشال

  ی در کشورها  ی از رشد اقتصاد  ت یوابسته به حما  کایآمر   ی رشد اقتصاد  ؛ قدرتمند بود  ی متول  نهادک ی  ر یآن از مس

 یهادر طول زمان بوده است. البته برنامه   کا یدولت آمر  ی مؤثر برا  ی استراتژ   ک یروش    نیتوسعه است که ادرحال

بلکه    کنند ی نم  یبانیپشت  کایآمر  ی از رشد اقتصاد  م یصورت مستقالزاماً به   متحده االتیا  یالمللن یآژانس توسعه ب

و جذب    ن یتأم یکنندگان براکمک   ریکه توسط خود کشورها و سا  کنند ی م  لیرا تکم  ی گرید  یهاها برنامه آن

 . شودیانجام م  یخصوص  یهاهیسرما

طرح جامع و   کیبا داشتن  ران یا یاسالم  یجمهور متحده، االتیا یالمللن یآژانس توسعه ب اتیتوجه به تجرب با

  ل یاز قب   یبه اهداف  تواند ی در سطح منطقه م  یگسترش تبادالت اقتصاد  یقدرتمند برا  ینهاد متول  کی  جادیا

  ن یتأم  ، یرانیا  یکاال  یبرا  یبازار صادرات  جادیاشتغال، ا  شیافزا  ،یاو منطقه   یو رفاه در سطح مل  تیامن   یارتقا

  یی غذا  ت یامن  ن یو تأم  هام یشدن تحر  اثری رشد صادرات، ب  ق یخروج از رکود از طر  ، یداخل  عی صنا  یبرا   هی د اولموا

 .ابد یکشور دست 

را از این    ی وجود دارد که بخش خصوص  ز ینموانعی    هی با کشور سور  ی توسعه تجارت خارج  ر یدر مس  ان یم  ن یا  در

بازارهای ایران و  وجود دارد آن است    هی با سور  روابط اقتصادیکه در    یامشکل عمدهاولین  .  کند بازار دور می 

سوریه نیازسنجی و ظرفیت سنجی مناسبی از یکدیگر ندارند؛ به عبارت دیگر عدم شناخت مناسب سبب عدم  

مانع    گیری همکاری اقتصادی و تجاری میان دو کشور شده است. در کنار این مانع، مشکالت دیگری نیزشکل

 : ها عبارتند ازاند که مهمترین آن وابط اقتصادی با سوریه شده توسعه ر

 ؛ هیو سور   رانیا ن یپول ب ییو موضوع جابه جا  یمشکالت بانک •

 آن؛  ک یو لجست  ییایو در  یاجهت حمل و نقل جاده یارتباط ی رهایموانع مربوط به مس •

 ؛ هی مختلف سور یکامل در شهرها ت یعدم وجود امن •

 ؛گذاران  هیتجار و سرما ی کشور برا ن یاآزاد نبودن رفت و آمد به  •

 ؛ کشور  نیو مسئول واحد در خصوص ا  رندهی گ م یو عدم وجود نهاد تصم  دهیچی پ یبروکراس  •
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 . دو کشور انی موجود م یهمکار یهامناسب از فرصت یرسانعدم اطالع  •

از طریق تحریم دو کشور ایران   ی فشار اقتصاد  جادیا  ی برا کا یآمر  یزیربا توجه به برنامه از این رو ضروری است 

  ق یاز طر  های ایران و سوریه کاهش همکاری   تالش برای  و  هی نفوذ نرم در کشور سور  و سوریه و در عین حال

در    تیو جامع به فعال  کالن  یبا نگاه  رانیا  ی اسالم  یجمهور  ،و سایر نهادها  USAIDهای مختلف آژانس  فعالیت

  ی در دوران بازسازای منسجم و از طریق یک نهاد متمرکز  تواند با برنامه ایران می   .در ابعاد مختلف بپردازد  هیسور

  کا یآمر یهابرنامه  یسازی به خنث  ، خود ی براجدی   یعالوه بر کسب منافع اقتصاد حاضر باشد و   در کنار سوریه 

 د اقدامات زیر را در اولویت پیگیری قرار دهد:شود این نهادر همین راستا پیشنهاد می   کشور بپردازد.  نیدر ا

 بخش مالی تبادالت کانال :مستقل پرداخت زیرساخت و مشترک بانک تأسیس پیگیری •

 مذاکرات از سال 3 به نزدیک که است حالی در این ؛هاستصرافی طریق از همچنان سوریه با خصوصی

 برداریبهره مرحله به بانک این هنوز و گذردمی «األمان» نام به سوریه و ایران مشترک بانک تأسیس

 روابط در تهاتر اتاق از استفاده سازوکار توسعه جمله از اقداماتی شودمی پیشنهاد بنابراین .است نرسیده

 و مالی اعتبار خط ایجاد و طرفین مبادالت از دالر حذف و ملی هایپول با مبادله ،سوریه با اقتصادی

 گیرد. قرار پیگیری مورد بانکداری نظام توسط مستقل بانکی

 پیشنهاد :مشترک تولید یا گذاریسرمایه کمک به دیاقتصا هایظرفیت مجدد توانمندسازی •

 اقتصادی، هایهمکاری ممکن انواع میان در سوریه کشور با تجارت توسعه متولی متمرکز نهاد شودمی

 تولید یا گذاریسرمایه صورت به کشور این اقتصاد هایظرفیت مجدد توانمندسازی به ایویژه توجه

 مشابه بازارهایی برای بویژه مستقیم صادرات از بهتری حل راه موضع این چراکه باشد؛ داشته مشترک

 ایرانی کاالی ورود دروازه سوریه و عراق کشور با مشترک تولید معتقدند کارشناسان .است سوریه بازار

 در .است جهانی بازارهای به ورود ادامه در و عرب اتحادیه کشورهای مخصوصا ایمنطقه هایبازار به

 ریسک پوشش در سعی نامهضمانت صدور با که ایران صادرات ضمانت صندوق از دولت که صورتی

 ایران اقتصادی فعالین حضور برای را ینهزم تواندمی صندوق این کند، پشتیبانی خوبی به دارد سیاسی

 .آوردفراهم ایشایسته نحو به سوریه در

 یامالحظه قابل رشد ی:سازساختمان و راه تیاولو با یمهندس یفن خدمات صادرات توسعه •

 اکنون هم از یبازساز اتیعمل شهرها از یاریبس در شود. یم دهید هیسور کشور ساز و ساخت بخش در

 عرصه نیا به ورود با رانیا .است داشته همراه به معضالتی تقاضا، افزایش دلیل به که است شده آغاز

 کیسرام و یکاش مان،یس فوالد، صادرات به ،یمهندس و یفن مباحث بر عالوه تواند یم هیسور کشور در

 توانیم مدت بلند یقراردادها انعقاد اب نیهمچن .دینما ورود ساختمان احداث در ازین مورد لوازم انواع و

 یرانیا هیاول مواد از و نموده احداث هیسور کشور رد را محصوالت نیا با مرتبط  متعدد کارخانجات

 و سازانبوه یهاشرکت تجربه با و اقتصاد یدولت یهابخش کمک با تواندیم ابرپروژه نیا نمود. استفاده

 برسد. یبهتر سرانجام به مهر مسکن اندرکاراندست

 هیسور با آزاد تجارت توافقنامه ،1390 سال در رانیا سوریه: و ایران تجارت توافقنامه توسعه •

 یآزاد تجارت موافقتنامه چیه تاکنون زمان آن از اما بود.شده مستثنا آن از کاال قلم 88 که نمود منعقد
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 یگمرک تعرفه .است نداشته وجود شده مستثنا یکاالها کاهش ای تجارت اوضاع بهبود یابر کشور نیا با

 شودیم شنهادیپ نیبنابرا است. درصد ۴ رانیا با اما صفر منطقه یکشورها از یاریبس با هیسور

 تعداد نیهمچن و شود منعقد هیسور کشور با صفر گمرک با هیاول مواد ژهیو یهانامهتفاهم و موافقتنامه

 صفر تعداد به و کاهش (یصنعت محصول 7۴ و یکشاورز محصول 1۴) توافق از استثناشده کاال اقالم

 برسد.

 عدم :مقصد بازار در کشور دو یاقتصاد فعاالن یکیزیف حضور و کامل آشنایی بستر ایجاد •

 شرکت است. سوریه اقتصاد در رانیا هفعاالن حضور موانع از گرید یکی کشور دو اقتصادی فعاالن آشنایی

 فراهم منظور به کشور نیا در دائمی و تخصصى هاىشگاهینما ىیبرپا و المللى نیب هاىشگاهینما در

 ان،یشترم دیخر قدرت و قهیسل ذوق، شناخت و رنفتىیغ محصوالت معرفى و غیتبل امکان آوردن

 منظور به گرددیم برگزار کشور دو ربطیذ هاى دستگاه توسط که تجارى هاى شیهما در شرکت

 هاى أتیه بیترک در حضور مختلف، هاى بخش در ها یهمکار فراروى تهاىیمز و فرصتها شناخت

 در تجارى هاى تیفعال توسعه جهت الزم هاى نهیزم بررسى منظور به هیسور کشور به یاعزام تجارى

 اصول به توجه همه از تر مهم و کشور نیا بازار در رقبا تیفعال جانبه همه شیپا مختلف، هاى بخش

 صادراتى کاالهاى نیتر یاصل نکهیا گرفتن نظر در با ه،یسور به خدمات و کاال صدور در نینو ابىیبازار

 هیسور وارداتى ازهاىین با مطابق که باشد یم هیپا اىکارخانه عیصنا و محصوالت شامل هیسور به رانیا

  شود. ییاجرا سرعت به دیبا که است اقدامات نیترمهم از رود، یم شمار به زین
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

 درباره سوریه -1

با اروپا    ی و خشک  ایدر  له یبوس   یی قراردارد. از سو  یچهارراه  ت یموقع  ک یدر    ییای به لحاظ جغراف  ه یکشور سور

سرخ و    یایکشور اردن به در  قیفارس، از طر   جیو خل  ایکشور عراق به آس   قیاز طر  گرید  ی مرتبط است و از سو

 .   شودی وصل م  ترانهیمد  یا یبه در یساحل غرب ق یعدن و از طر جیخل

به    19۴6و در سال    ایجاد شد   1920ت فرانسه در سال  یسوریه مدرن ابتدا به صورت یک کشور تحت قیموم

  تعدادی های مختلف در جریان بود و  بعد از آن بیش از دو دهه منازعه برای قدرت بین گروه استقالل رسید.  

نبرد بر سر قدرت در درون حزب بعث نیز تا سال  .  حزب بعث روی کار آمد   1963کودتا رخ داد تا اینکه در سال  

اقتدارگرا ایجاد کرد که به مدت   حکومت تا اینکه حافظ اسد قدرت را در دست گرفت و یک  ادامه یافت 1970

بشار اسد به عنوان کاندیدای    2000در سال    وی   فوتبعد از  .  سال حکومت را در سوریه در دست داشت  30

 .به قدرت رسید  2001در سال پرسی طی یک همه حزب بعث  اصلی

های  شناسی، ادیان و مذاهب، سیاست و حکمرانی، تقسیمات اداری و شاخصجغرافیا، مردم اطالعات مربوط به 

 « مورد بررسی قرار گرفته است.پیوست الف: درباره سوریه جمعیتی کشور سوریه در»

 یاقتصاد خچهیتار -1-1

دولت سوریه یک کشور چندپاره از لحاظ  داد که  در حالی رخ می   1963در سال  حزب بعث  قدرت رسیدن    به

  اجتماعی وجود داشت: طبقه   در آن زمان فاصله طبقاتی شدیدی بین طبقات.  شد خطوط هویتی محسوب می 

ظهور که به تدریج بر  طبقه متوسط در حال یک و  ، طبقه فقیر دهقانی،الیگارشی تجاریطبقه زمیندار حاکم، 

، اسالمگرایان و لیبرال  1ها با شکل گیری حزبی نظامی از ارتشیان، طیف وسیعی از ناصریست . ارتش مسلط شد 

ای و  های منطقه افسرانی از فرقه اقلیت علوی با توجه به جذب بیشتر در ارتش و شکاف.  ها جذب آن شدند 

 . ارتش مسلط شدند های مختلف سنی به تدریج بر طبقاتی بین گروه 

کردن  حاکمیت سوریه برای خروج از انزوا دست به یک سری اصالحات از جمله شامل اصالحات ارضی و ملی 

گذاری در بخش بهداشت و  سرمایه .  صنایع زد تا حمایت توده دهقانان و طبقات کارگر و متوسط را جلب کند 

در واقع حاکمیت سوریه به طور موازی با    .آموزش عمومی نیز باعث بهبود سطح سواد و امید به زندگی شد 

ملی  سیاست  با  اتخاذ  نبرد  مقدم  صف  در  خود  دادن  قرار  و  عربی  صهیونیستیگرایانه  کسب    رژیم  درصدد 

و از دست دادن بلندی های جوالن تا حدودی از    1967مشروعیت برای خود برآمد، هر چند شکست در جنگ  

 .این مشروعیت کاست

ظهور پیدا    1970یک شاخه واقع گرایانه در ارتش تحت رهبری حافظ اسد در دهه    همین مسئله باعث شد تا

حافظ اسد از طریق تمرکز قدرت در قالب  .  مبارزه کند   رژیم صهیونیستیکه بتواند با قدرت بیشتری با    شود

 
  ی کشورها  اتحاد  و  سمیالیسوس  ،ی»آزاد  آن  یشعارها  و  آمد  دهی پد  مصر  در  عبدالناصر  دولت  هیسا   در  که  یعرب   ی ستیالیسوس  انهی گرایمل  یدئولوژی ا  کی  1

 بود.  «یعرب 
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 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

.  ثبات قبلی کند به دنبال آن بود تا یک دولت قوی ایجاد و جایگزین دولت بی   ریاستی  -پادشاهی   یک سیستم

با ایجاد تغییراتی در ساختار ارتش، فرقه خود یعنی علوی  این هسته از طریق  .  ها را به صدر ارتش رساند او 

 .2داد روستایی را پوشش می-های قومی و شهریصنفی، شکاف-نهادهای بوروکراتیک و حزبی 

، تمرکز یک بعدی بر توسعه قدرت نظامی در سوریه سبب شد که این کشور از  1980تا    1970ای  هطی سال

باز بماند  اقتصادی  با  .  توسعه  افت    رژیم صهیونیستیاز طرف دیگر منازعه  با غرب و  تیرگی روابط  باعث  نیز 

های کشورهای  کمک   کرد تا با جذب رانت خارجی یعنیالبته دولت حافظ اسد سعی می .  گذاری شده بودسرمایه

 .های ارزان روسی مبالغی را به اقتصاد خود تزریق کند خلیج فارس و سالح 

 وضعیت اقتصاد در دوره حافظ اسد -1-1-1

دولت سیاست ریاضت  .  سر باز کرد  1980با بحران اقتصادی دهه    کشور سوریههای اقتصادی  آسیب پذیری

اقتصادی را در پیش گرفت و این باعث شد تا بخش عمومی، خدمات اجتماعی و قدرت خرید کارمندان دولتی  

مخارج دولتی از نصف تولید ناخالص داخلی به یک چهارم کاهش    1990طبقه متوسط افول پیدا کند؛ تا دهه 

ها راه حل خروج از مشکالت اقتصادی، احیای  شکل گرفت مبنی بر اینکه تن  حکومتیک اجماع در درون  .  یافت

نتیجه مشخصی   به  اجماع  این  اما  است،  محرکه رشد  موتور  تنها  عنوان  به  درباره چگونگی  بخش خصوصی 

 .نرسید اقتصادی  سازیبه این لیبرال  رسیدن به 

روند   و شروع  پایان جنگ سرد  در  از سقوط شوروی، حامی سوریه،  دهه    « صلح خاورمیانه»پس    1990در 

را   های داخلی سرمایه گرای بعث این شد که چگونه  های خارجی کاهش پیدا کرد و سیاست حزب ملی کمک

سیاست شد، اما این منابع    درآمد حاصل از منابع کم نفتی مانع از پیشبرد این.  عنوان جایگزین جذب کند به 

 . بیشتر دوام نمی آورد 2000ها تا دهه  بینی هم طبق پیش 

 در دوره بشار اسداصالحات اقتصادی  -1-1-2

او مجبور بود برای بقای حاکمیت، منابع مالی الزم را فراهم کند و  .  بشار اسد چنین وضعیتی را به ارث برد

داد  ای انجام می اما او باید این اقدام را به گونه .  بخشید بهبود می   ( اصالح از باالبه شیوه  )بنابراین باید اقتصاد را  

این معمای  . اش نیز دچار مشکل نشودگرایانه گرایانه و سیاست عوامو سیاست خارجی ملی حاکمیتکه قدرت 

این بود که اقتصاد سوریه    ، پس از به قدرت رسیدن  پروژه بشار.  کردای بود که بشار باید آن را حل می پیچیده

ایدئولوژی بعثی  .  سازد  شدن هماهنگرا اصالح و به سمت بازار جهانی باز کند و کشورش را با فرایند جهانی

 .کنار گذاشته شد، اما چون برنامه جایگزین مشخصی نداشت از راه آزمون و خطا وارد عمل شد 

 
اکثر  یعلو  تیاقل  یاسیالبته سلطه س  2 انزجار  که در دهه    نی المسلماخوان  یگرااسالم  گروه  و  یشهر  تاجران  خصوصبه  یسن  تی باعث    در   1980شد 

  و   دمشق  ارتش،  چون  بود،  زیآمتیموفق  مذکور  یها  شورش  بار  خشونت  سرکوب.  دادند  انجام  یمرکز  دولت  هیعل  را  یی ها  شورش   هیسور   یشمال  ی شهرها

 . ماندند ی باق وفادار  بعث حزب   ییروستا وابستگان
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واکنش با  مواجهه  به دلیل  احتمالی در داخل دولتبشار  ارتش و    ،های  قبل کادر مدرن درون  از  سعی کرد 

یک راه میانه را در پیش گرفت؛    اکمیتحدر واقع  .  نهادهای دولتی را از طریق اصالحات اداری تقویت کند 

 . توسعه بخش خصوصی، اصالح بخش عمومی و حفظ حمایت های عمومی در طول آزادسازی اقتصادی

تصویب شد، اما دولت استراتژی دقیق و برنامه ریزی    2005قانون اقتصادی بازار اجتماعی در سوریه در سال  

 .شده ای برای اجرای آن نداشت

صادی بشار که در ابتدا با بازسازی روابط با اروپای غربی آغاز شد، با فروپاشی روند صلح به  پروژه اصالحات اقت

  به رابطه   ،سوریه برای جذب سرمایه گذاری خارجی.  مخاطره افتاد و روابط با ایاالت متحده هم خدشه دار شد 

با حمله  .  سوریه عوایدی به دست آورد  -تا از طریق خط لوله عراق  روی آوردزمان صدام حسین  در  با عراق  

این امر نیز به نوبه خود هزینه های اقتصادی زیادی    ، و حمایت سوریه از عراق  2003آمریکا به عراق در سال  

تحریم های اقتصادی آمریکا علیه سوریه برای منزوی کردن آن، سرمایه گذاری خارجی  .  برای سوریه دربرداشت

 .این کشور با مشکل مواجه ساختدر بی و به ویژه بخش خدمات مالی و صنعت ارتباطات راه دور را  غر

های ترور شناخته شده بود،  ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان، که دولت سوریه به عنوان یکی از مظنون 

تر  وپا و آمریکا را باز هم تیره این مسئله روابط سوریه با اتحادیه ار.  حضور نظامی سوریه در لبنان را پایان داد

 . ساخت

تنوع سازی را در روابط اقتصادی در پیش  مکننده غرب، سیاست  های منزوی بشار اسد برای مقابله با سیاست

هدف سوریه این بود که از کشورهای عربی، مهاجران سوری در کشورهای  .  گرفت و به شرق گرایش پیدا کرد

بپردازدخارجی و هر منبع غیرغربی به جذب س  اقتصادی و تجاری و  .  رمایه  برای آزادسازی  قوانین جدیدی 

وزارت مهاجران برای تشویق آنها به بازگشت و سرمایه گذاری در بانک های خصوصی  .  خصوصی سازی وضع شد 

بازار بورس تأسیس شد  اواسط دهه  .  و  باشد،    2000در  تر  که تصور می شد سوریه آسیب پذیرتر و منزوی 

ریه به نحو قابل توجهی افزایش یافت؛ البته با چرخش به سمت چین، ایران، ترکیه و جهان  تجارت خارجی سو

 .هاهای تجاری جدید با آن عرب و موافقت نامه 

گذاری خارجی در کشورهای عربی بود؛ سرمایه گذاری  سوریه چهارمین دریافت کننده سرمایه   2005در سال  

گذاری  این سرمایه.  رسید   2006میلیارد دالر در سال    1.6به    2001میلیون دالر در سال    111مستقیم خارجی از  

های سیاستی که بشار اسد با استفاده از تکنوکرات .  در بخش تجارت، مسکن، بانکداری و توریسم به کار گرفته شد 

انجام داد نوعی سیاست نئولیبرال بود که بر انباشت ثروت و رشد به    3طلب به رهبری عبداهلل درداری اصالح 

 .جای مساوات و توزیع تأکید داشت

 
  ی اقتصاد  امور  در  یاریبس  تجربه  یو.  است  یاقتصاد  امور  در  ریوز   نخست  معاون  ه،ی سور  اقتصاد  چهره  ن یتراز برجسته  ،یاقتصاددان سور  ،یعبداهلل دردار  3

  و  کشور  یزی ربرنامه  ونیسیکم  استی ر  یدردار.  بود(  اسد   حافظ  ارشد  پسر)باسل اسد    یدوست و همکالس  یدردار  شودیم  گفته.  دارد  یالمللنی ب   و  هی سور

 .بود  هی سور در  متحد ملل سازمان   توسعه برنامه  دفتر ندهینما  اریدست نیهمچن
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 . عبداهلل درداری معاون وقت نخست وزیر در امور اقتصادی 1 شکل

ری، توریسم و تجارت  طلبان سوریه در واقع به دنبال این بودند که این کشور را به مرکزی برای بانکدااصالح 

ها در بخش های غیرتولیدی مانند مسکن،  گذاریالبته بیشتر سرمایه .  تبدیل کنند (  همانند لبنان)ای  بین منطقه 

 . هتلداری، تجارت و خدمات صورت گرفت

  5رشد    2006با این حال سوریه در سال  .  گذاری در بخش تولید صنعتی صورت گرفتدرصد سرمایه   13فقط 

داران بود و برای  اما این رشد بیشتر به نفع سرمایه.  درصدی را تجربه کرد  ۴رشد    2007درصدی و در سال  

 .ای دربرنداشتوضعیت مردم عادی بهبود قابل مالحظه 

باقی ماند البته   از اصالحات، همچنان فساد نظام دولتی  به نوعی  در واقع آزادسا  .در نظامِ پس  اقتصادی  زی 

با این  .  ادامه یافتهای دولت نیز  اما ابعاد رفاهی سیاست  های سابق در زمینه فساد را برطرف کرد محدودیت 

کردند، اما میزان مالیات نیز نسبتاً باال  ها و مشاغل جدید حقوق های باال دریافت می حال اگرچه مدیران بانک

 . امعه تزریق شودبود تا از طریق یارانه به اقشار فقیر ج

 سالمت و آموزش  ، حذف یارانه سوختکاهش حمایت اجتماعی با  -1-1-3

. شده در سوریه، ضرورت جدیدی برای اصالحات احساس شد بینی با کاهش منابع نفتی پیش  2000اواسط دهه  

جامعه از  این امر به خودی خود مشقت هایی را برای اقشار گسترده ای از  .  اولین هدف نیز یارانه سوخت بود

کرد می  ایجاد  تاکسی  های  راننده  تا  گرفته  امنیت  .  کشاورزان  و  آموزش  سالمت،  بخش  در  گذاری  سرمایه 

 .اجتماعی نیز مشمول سیاست ریاضتی شد 

مسئولیت  بار  زیر  از  دولت  هرحال،  میبه  خالی  شانه  اجتماعی  حمایت  به  مربوط  بخش  .  کردهای  همزمان 

.  های دولتی و تسهیالت بهداشتی مورد تشویق قرار گرفتمدارس و دانشگاه خصوصی برای به عهده گرفتن  
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تا    2007های بخش کشاورزی و کاهش محصوالت در این زمینه با خشکسالی بین سال های  برداشتن یارانه 

همزمان با هجوم مردم به  .  این مسئله منجر به افت شدید تولید در زمینه کشاورزی شد .  همراه شد   2010

 . رفتعدم کنترل مناسب بخش مستغالت، قیمت مسکن به نحو سرسام آوری مانند بمب ساعتی باال می شهرها و  

بازسازی ساختار اجتماعی به  واقع علی رغم اینکه  اقتصاد    -بشار اسد در  و  اقتصادی در سوریه همت گمارد 

الزم را برقرار نکرد و  دولتی را به سمت اقتصاد خصوصی و سرمایه داری پیش برد، اما از لحاظ سیاسی توازن  

برعکس در عرصه سیاسی با افزایش قدرت ریاست جمهوری و وارد کردن وفادارترین افراد در ارتش و نیروهای  

گرایی  از لحاظ سرمایه گذاری، توریسم و مصرف   ،شهرهای مهم دمشق و حلب.  اقتدارگرایی را افزایش داد  ، امنیتی

شدند  سور .  شکوفا  اصلی  شهر  دو  متوسط  حلب) یه  طبقات  و  مصلح  (  دمشق  یک  عنوان  به  را  اسد  بشار 

 . شناختند، اما حومه آنها هر از چندگاهی بستر شورش و ناآرامی بودمی 

داشت  وجود  های عرب در یک فضای عمومی منفرد پیوندی غیرقابل انکار بین دولت ، ین مسائله اهمافزون بر 

های مواردی همچون خانواده   تاسبب شد    ، تونس  شده در  آغاز«  بهار عربی   /بیداری اسالمی»  نقالب ا  تاثیر  که تحت

ن شرافت معترضان توسط نیروهای امنیتی در  ه شد های فقیر گسترده و زیر پا گذاشتبین، توده حاکم خودبزرگ 

به عالوه، سرنگونی رؤسای جمهور در کشورهای مختلف منطقه  . قرار گیردمعترضان مورد توجه  ،سراسر کشور

ها تواند به سرعت اعتراض که مشخص شد دولت سوریه نمی   هنگامی .  ای را نشان داداعتراض های توده پتانسیل  

نقش کلیدی در  «  نشیناپوزیسیون خارج . »را مدیریت کند، نیروهای خارجی نیز به خیل معترضان پیوستند 

با توسعه این اتفاقات،  .  کردند معترضان داخلی را تهییج می   ،اعتراضاتِ سوریه داشتند و با کمک پول و سالح

 ۴  . جنگ نیابتی علیه دولت و مردم سوریه مجال گسترش پیدا کرد

در  که  این است    مهم نکته  .  شوددر ادامه این فصل به بررسی اقتصاد سوریه از نگاه آمار و ارقام پرداخته می 

تماعی این کشور طی  شکاف طبقاتی و وضعیت اج باید  های اقتصادی کشور سوریه،  تحلیل و استفاده از داده 

 . های گذشته نیز مورد توجه قرار گیردسال

 های اقتصادی کشور سوریه شاخص -1-2

 . شودپرداخته می در دوره اخیر های اقتصادی کشور سوریه ترین شاخصدر این بخش به بررسی مهم 

 تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی  -1-2-1

ارزش کاالها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور در یک دوره زمانی معین را تولید ناخالص داخلی یا به  

این شاخص شامل مخارج عمومی و خصوصی، ساختار سرمایه و تغییر در صادرات و  .  گویند می   GDPاختصار  

اسطه ارزش ایجادشده و محیط  ترین متغیرهای اقتصاد کالن است؛ زیرا به ویکی از مهم GDP. شودواردات می 

نمودار زیر تولید ناخالص داخلی واقعی کشور سوریه  .  کند ثبات اقتصادی یک کشور را منعکس می   ،وکارکسب

طبق نمودار زیر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سوریه  .  دهد نشان می   2017به قیمت ثابت را تا سال  

 
 3931 زییپا ، یالملل  نیو ب  یاسی س یها افتیفصلنامه ره، هی در سور یاسی س یتوسعه نامتوازن و ناآرام، یعباس زاده فتح آباد یمهد ۴
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میلیون لیر سوریه در سال    7۴79۴9به  دالر(    میلیارد  1۴ل  )معاد   2016میلیون لیر سوریه در سال    6۴16۴0از  

 .افزایش یافته استمیلیارد دالر(  15.2)معادل  2017

 
 )میلیون لیره(  2017  تا 2000سال  ی ط هیثابت در سور  متیبه ق  یناخالص داخل دیتول. 1نمودار 

 

 
 2017 تا  2000 یهاسال  یط ه یسور یداخل  ناخالص  دیتول رشد نرخ . 2نمودار 

کشور  جنگ  به  واکنش  در  هی سور  کشور  GDP  شود،ی م  مشاهده  که  همانگونه این  علیه    کاهش   با  نیابتی 

  GDP  شودی م   ینیبشی پ  ه،یسور  کشور   در  یبازساز  شروع   و   جنگ   اثرات   کاهش  با.  است  بوده   مواجه   یریچشمگ 

 . باشد  همراه رشد   با زین  کشور نیا

همراه    2023تا    2021های  درصدی در سال  3سالیانه کشور سوریه با رشد    GDPشود نرخ رشد بینی می پیش

 . باشد 
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 20235بینی افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی سوریه تا سال پیش . 3نمودار 

 نیابتی علیه سوریه نرخ تورم در دوران جنگ  -1-2-2

مقادیر بر اساس میانگین .  کرده است  یریگمصرف کننده اندازه  متیشاخص ق  لهیبه وس را  تورم  نمودار زیر  

 .محاسبه شده استسازمان ملل  یو اجتماع  یاقتصاد ونیسیپول و کم یالملل نی صندوق بساالنه تورم توسط 

 

 2016تا  2010. تخمین میزان تورم از سال 4نمودار 

 های ماهیانه خانوار به تفکیک استان متوسط هزینه  -1-2-3

  لیر هزار    116دهد که در کشور سوریه متوسط هزینه ماهیانه خانوارها حدودا  نشان می  2017آمارهای سال  

از کل هزینه ها را    58.7های مربوط به غذا و خورد و خوراک عموما حدود  هزینه .  سوریه بوده است درصد 
 

 https://tradingeconomics.comرسانی پایگاه آماری و اطالع 5
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به  به طور کلی، مخارج مربوط  .  ها برای کاالها و مصارف غیرغذایی استدرصد هزینه   ۴1.3دهند که  تشکیل می 

 . های ساکن در استان القنیطره استهای استان دمشق باالترین میزان و کمترین آن برای خانواده خانواده 

 دالر(  1لیر   520)هر  2017استان در سال  ک ی( به تفکهی سور ر یخانوار )ل انهیماه یهانه یمتوسط هز. 1جدول 

 های ماهیانه خانوارمتوسط هزینه  های غذایی متوسط هزینه  غیرغذایی های  متوسط هزینه  شهر  /استان

 136788 77091 59697 دمشق

 101390 563۴۴ ۴50۴5 حلب

 130۴02 7715۴ 532۴9 ریف دمشق

 130302 7۴351 55950 حمص 

 95255 57535 37720 حماة

 12038۴ 69956 50۴28 الالذقیة

 111152 72006 391۴7 الحسکة 

 130523 75001 55522 طرطوس 

 119982 722۴2 ۴77۴0 درعا 

 113386 62820 50566 السویداء 

 850۴9 53720 31329 القنیطرة 

 115874 68020 47854 مجموع 

هزینه تخمینی خانوارهای سوری  اعالم کرد که متوسط    2018با این حال دفتر مرکزی آمار سوریه در سال  

این در حالیست که در همان سال  .  در ماه است(  دالر  620معادل  )  لیر هزار    325بالغ بر    2018برای سال  

  لیر هزار    65در بخش دولتی و    ( دالر  70معادل  )   سوریه  لیرهزار    ۴0تا    30دستمزدها در سوریه بین  متوسط  

برابری بین درآمد و هزینه واقعی خانوار    8ت دیگر شکافی  به عبار.  در بخش خصوصی تخمین زده می شود

   6. درسوریه وجود دارد

 سال 15آمار اشتغال در بین افراد باالی  -1-2-4

سال و باالتر به    15نرخ بیکاری در سطح کل نمونه آماری مورد مطالعه در سن  طبق گزارش مرکز آمار سوریه،  

درصد   28بیشترین نرخ بیکاری در استان های القنیطرة و الحسکة وجود دارد که حدود  .  رسد درصد می   15.2

 
 https://b2n.ir/020282 وزین  یآرت 6
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است، این در حالیست که کمترین نرخ بیکاری در استان های حماه و شهر حلب است که نرخ بیکاری به کمتر  

 . رسد درصد می  10از 

 سال 15  یآمار اشتغال افراد باال . 2جدول 

 )درصد( متوسط بیکاری مجموع  بیکار دارای شغل  شهر  /استان

 11.9 ۴55702 5۴26۴ ۴01۴38 دمشق

 9.6 ۴17۴02 ۴0206 377196 حلب

 1۴.2 9۴29۴5 133677 809268 ریف دمشق

 10.7 ۴2385۴ ۴5507 3783۴8 حمص 

 9.5 503906 ۴8101 ۴55805 حماة

 1۴.7 51705۴ 76098 ۴۴0957 الالذقیة

 27.6 3۴9591 96۴79 253112 الحسکة 

 22.۴ ۴02733 90378 312355 طرطوس 

 21.9 177321 38883 138۴38 درعا 

 2۴.1 151128 36۴37 11۴691 السویداء 

 27.9 11۴۴3 3189 825۴ القنیطرة 

 15.2 4353079 663217 3689862 مجموع 

 

 بانکداری در سوریه  -1-3

حیاتی    شریانبخش بانکداری نیز به عنوان    کشور سوریه،  اصالحات اقتصادیبا روی کار آمدن بشار اسد و آغاز  

میالدی    2001سال    در  28آغاز این کار با صدور قانون شماره  .  اقتصاد این کشور شاهد تغییر و تحوالتی بود

های شرکت »  یا«  نامهای سهامی خاص بی شرکت »های خصوصی را به صورت  که تاسیس بانک رخ داد. قانونی

تاسیس، تحت  های تازه شود که بانک این قانون اذعان می   1البته در بند  .  دادمی اجازه  «  نامعی سهامی بی جم

پس از این  .  فعالیت دارند (  1953سال    87مصوبه شماره  )نظارت بانک مرکزی سوریه و نظامنامه اصلی پول  

، وظیفه سازماندهی  آنصادر شد که بر اساس    2002قانون، قانون احیای مجدد شورای پول و اعتبار نیز در سال  

وظیفه بسیار مهم دیگر در رهبری بازار پول را بر عهده    8نهادهای پول و اعتبار در جمهوری عربی سوریه و  

گذاری پولی و مدیریت آن در جمهوری عربی سوریه  مهمترینِ این وظایف، سیاست.  شورای پول و اعتبار گذاشت

 .بر طبق راهبرد کل کشور و نیازهای اقتصاد ملی است
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های های خصوصی به بازار سوریه وارد شدند و به فعالیت در کنار بانک با تصویب این دو قانون، گروهی از بانک 

رسما آغاز به کار    2005سال    35ره  های اسالمی نیز طبق قانون شمابانک   ،پس از آن.  پرداختند بخش دولتی  

 . کردند 

های فعال در جمهوری عربی سوریه  کند که همه بانک نیز بیان می   2005سال    3۴نامة شمارة  همچنین آیین 

پس از  . بودن کار بانکی فعالیت کنند از جمله بانک های فعال در مناطق آزاد سوریه، باید تحت قوانین محرمانه 

و    2002سال    23که در قانون بانک مرکزی سوریه و نظامنامة اصلی پول به شماره   شرایطی ها تحت  بانک آن،  

، به  ، بر آن تصریح شده است( 2005مصوب سال  )شویی و حمایت مالی از تروریسم  ل قوانین ویژه مبارزه با پو 

 . فعالیت ادامه دادند 

گیری و امکانات طوری که قدرت تصمیمآید؛ به بانک مرکزی تا به امروز، مقام عالی پول در سوریه به شمار می 

ها را از طریق تغییر نرخ سود یا ابزارهای پولی از طریق نظارت بر کار  الزم برای دخالت و تأثیرگذاری در بانک

 .این بانکها را در اختیار دارد

ر  های دولتی تخصصی که بشوند: دسته اول بانک های کشور سوریه در سه دسته کلی تقسیم بندی میبانک

که هر کدام در تخصص مربوط    ند ی تقسیم شد های، در ساختاری عمومی به گروه 1960دهه    هایاساس سیاست

 هستند. های اسالمی بانک دسته سوم، و ( عام)های فراگیر  بانک  دسته دوم، . کند دهی می به خود، خدمات 

شوند. خارجی تاسیس و اداره می ها دارای ماهیت بین المللی هستند یا با همکاری کشورهای  برخی از این بانک

وارد فاز    1398تاسیس کنند که در سال  «  االمان» تحت عنوان    یمشترکنیز بنا دارند بانک  ایران و سوریه  

ها در جدول زیر گردآوری شده  بانک در سوریه فعالیت دارند که مشخصات آن   20در حال حاضر  اجرایی شد.  

 . است

 فهرست و مشخصات بانکهای سوریه . 3جدول 

 نشان بانک  ردیف

 (میلیارد لیر سوریه)سرمایه 

 2018آمار سال 

 پرداخت شده ثبت شده 

 تجارت سوریه  1

 

70 70 

 صنعت  2

 

10 2.02 
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 کشاورزی 3

 

20 11.2 

 مردمی  اعتباری ۴

 

10 2.33 

 امالک 5

 

10 10 

 اندازپس 6

 

10 2.51 

 المهجر سوریه و  7

 

10 6.5 

 بانک بیمو السعودی الفرنسی  8

 

10 6 

 المللی تجارت و دارایی بانک بین 9

 

 

10 5.25 

 سوریه -بانک عربی   10
 

10 5.05 

 سوریه-بانک عوده 11

 

10 5.72۴ 
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 سوریه -بانک بیبلوس 12

 

10 6.120 

 بانک سوریه و خلیج فارس 13

 

10 3.850 

 بانک اسالمی شام  1۴

 

15 5.250 

 بانک بین المللی اسالمی سوریه  15

 

15 13.7 

 سوریه -بانک اردن  16

 

10 3 

 سوریه-بانک فرانسابانک 17

 

10 5.250 

 بانک شرق 18

 

10 2.750 

 بانک ملی قطر، سوریه 19

 

15 15 

 بانک اسالمی برکت سوریه 20

 

15 5 



 

 

25 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

 در سوریه ( تخصصی ) های دولتی بانک -1-3-1

 سوریه بانک تجارت  -1-3-1-1

این بانک عالوه بر صدور اوراق قرضه عمومی و فروش آن، وظیفة حمایت مالی از فرآیندهای تجارت داخلی و   

الزم به ذکر  .  بها را بر عهده داردها و همه انواع ذخایر ملی، تجارت با ارز و فلزهای گران تجاری و قبول سپرده 

 . سوریه است که امکان فعالیت با ارزهای خارجی را دارداست که بانک تجارت سوریه تنها بانک دولتی 

 بانک صنعت سوریه -1-3-1-2

وظایف این .  این بانک با افزایش توجه حاکمیت به بخش صنعتی و با هدف تشویق تولید صنعتی تأسیس شد 

(  در مواردی وام بدون سود)های سهامدار در صنعت، اعطای وام  شدن در تأسیس شرکت بانک عبارتند از سهیم

.  بخش صنعتی با هدف توسعه تاسیسات موجود یا احداث تأسیسات جدید و دادن وام برای خرید مواد اولیه به 

کردن  ها را قبول و برای بیمه طبیعتاً در کنار این وظایف به این بانک اجازه داده شده است تا همه انواع سپرده 

 . ها فعالیت کند های موفق برای این سپرده گذاری سرمایه

 ک سوریهبانک امال -1-3-1-3

ساخت مسکن، ساخت :  های مربوط به امالک است که عبارتند ازهدف از این بانک، حمایت مالی از فعالیت 

برای خانه هتل، احداث ساختمان با موجودی کم  افرادی  به  برای صنعت، کمک کردن  دار شدن و  های الزم 

وساز و عمران کشور نقش  تحول ساخت  در واقع این بانک برای مدتی توانست در .  تعمیر آن از طریق اعطای وام

 . ایفا کند 

 بانک کشاورزی سوریه  -1-3-1-4

از قدیمی  بانک  بانکاین  های فعال در سوریه است؛ به طوریکه قدمتش به دوران اشغال سوریه توسط  ترین 

مالی  حمایت : ها، این بانک به موارد زیر اهتمام ورزید شدن بانک با صدور قانون تخصصی . گرددها بر می عثمانی

سازی لوازم تولید کشاورزی، اعطای وام های  های کشاورزی از طریق اعطای وام، فراهم از انواع گوناگون فعالیت 

از سوی دیگر این بانک به قبول انواع  .  های اصالحات ارضی و درختکاری پیوستهبلندمدت بدون سود برای پروژه 

 .های کشاورزان نیز مشغول استسپرده 

 مردمی سوریه اعتباریبانک  -1-3-1-5

هدف از تأسیس این بانک، ارائة تسهیالت اعتباری به تجار، صاحبان مشاغل، کارمندان و بقیة افراد کم درآمد  

 .  کند انداز صادر می گذاری را با هدف تشویقِ پس های سرمایه نامه همچنین این بانک، گواهی. است
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 انداز سوریهبانک پس -1-3-1-6

انداز بود که اهدافی از  گذاری تحت عنوان یک صندوق پسهاد سپرده این بانک تا چندی پیش به عنوان یک ن

به باال و توقف قاچاق پول ملی  دالر(    0.5)کمتر از  لیر    100اندازهای کوچک و متوسط از  آوری پس جمع :  جمله

به  با  اتومبیل را دنباکارگیری آن در فعالیت به خارج  از جمله خرید جواهرآالت، امالک و  ل  های غیرتولیدی 

دهی و ارائه تسهیالت کرده  انداز تغییر نام داده و شروع به فرآیندهای وام این نهاد به تازگی به بانک پس .  کردمی 

 . است

 های اسالمی در سوریهبانک -1-3-2

ها در سوریه آغاز به کار کردند که از سازوکار اسالمی  با توسعه خدمات بانکی در سوریه نوع دیگری از بانک 

رود از رونق روزافزونی برخوردار  با توجه به بافت اسالمی و سنتی ملت سوریه، انتظار می   کنند که استفاده می 

:   ها عبارتند از ها به دالئلی با چالش روبروست که مهمترین آن شوند، هر چند در حال حاضر فعالیت این بانک 

گذاران،  در بهبود زندگی سپرده های معمولی، عدم بروز و ظهور نتایج مثبت  های اسالمی با بانکشباهت کار بانک

 . های اسالمی و محدودیت شعبات در داخل و خارج کشورهای خدمات بانکی در بانک بیشتر بودن هزینه 

های بانک برکت، بانک اسالمی بین المللی و بانک  بانک خصوصی اسالمی به نام   3به طور کلی کشور سوریه  

برکت از نظر سرمایه و گستردگی جغرافیایی مزیت خوبی دارد،  بانک  :  توان گفتشام دارد که در یک نگاه می 

المللی سوریه از لحاظ اتخاذ تصمیمات استراتژیک مورد توجه است و بانک شام نیز به عنوان  بانک اسالمی بین 

 .یک بانک خصوصی اسالمی چندملیتی مطرح است

 بانک اسالمی البرکه  -1-3-2-1

گذاران اول سرمایه   ایده ساختن بانک برکه سوریه از طریق کنفرانس

در دمشق به ریاست شیخ صالح   1993که در سال  مطرح گردید  عرب  

 .  برکه برگزار شد ال دله  رئیس گروه ( متولد عربستان) عبد اللّه کامل 

طریق   از  که  است  عربستانی  هلدینگ  شرکت  یک  البرکه  دله  گروه 

  های تابعه و فرعی خود، در زمینه ارائه خدمات مالی، بانکداری شرکت

رسانه  مدیریت  گردشگری،  خدمات  بیمه،  توسعه  و  و  گروهی  های 

توسط   1969گروه در سال  این    .د کنامالک و مستغالت فعالیت می
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صالح عبداهلل کامل تأسیس شد و در حال حاضر مالک چندین شرکت  

های  ترینِ آنها، شرکتشناخته شده   .تابعه، مؤسسه مالی و بانک است

در شهر جده البرکه  دفتر مرکزی گروه    .اشند بالبرکه و البرکه ترک می 

کامل   عبداهلل  صالح  اختیار  در  آن  سهام  کلیه  مالکیت  و  دارد  قرار 

 . باشد می 

البرکه اندازی شد و  راه   1978در سال  ، زیرمجموعه این گروه،  بانک 

شعبه بانکداری در کشورهای بحرین،    ۴79ای از  اکنون مالک شبکه هم

اردن،   جنوبی،  ترکیه،  آفریقای  الجزایر،  تونس،  پاکستان،  اندونزی، 

بر ارائه    این بانکتمرکز اصلی  .  باشد سودان، سوریه، لبنان و مصر می 

گذاری  گذاری و مدیریت سرمایه خدمات بانکداری خرد، بانکداری اسالمی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه 

(  نزدک )رار دارد و سهام آن در بازار بورس بحرین و دبی  ق  ( بحرین)شعبه مرکزی این بانک در شهر منامه    .است

 . باشد های ترکیه نیز می ترک، یکی از بزرگترین بانک  ه گروه البرکه مالک بانک البرک. شودمعامله می 

 المللی سوریه بانک اسالمی بین -1-3-2-2

ریه و قطر  های خصوصی دولت سوالمللی سوریه در چارچوب همکاری استراتژیک بین بخش بانک اسالمی بین 

  19المللی قطر و  درصد بانک اسالمی بین   30)ها  درصد از مالکیت این بانک در اختیار قطری  ۴9.  تاسیس شد 

بنیانگذار اصلی استراتژیک  .  ها استدرصد آن در اختیار سوری   51و  (  های قطریدرصد سایر کارگزاران و شرکت

 .المللی قطر استاین بانک نیز بانک اسالمی بین

این  .  المللی سوریه بزرگترین بانک خصوصی از نظر سرمایه و تعداد سهامداران استوصی اسالمی بین بانک خص

های از بانک  ATMهای های اعتباری و دستگاه بانک در زمینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک از جمله کارت

 . پیشرو در سوریه است
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 اعتباری بانک اسالمی بین المللی سوریه . کارت 2شکل 

 بانک شام  -1-3-2-3

ها و افراد حقیقی از کشورهای کویت، سوریه  ها، شرکتگذاری کالن بانک و با سرمایه 2006این بانک در سال  

درصد از سهام این بانک را    32بانک تجارت کویت سهامدار عمده این بانک است که  .  و عربستان تاسیس شد 

 . در اختیار دارد

 .شودارز و بازار سرمایه پرداخته می  های مالی در سوریه یعنی بازارادامه به بررسی بازار در

 بازار ارز -1-4

های  ترین متغیرهایی است که همواره بر شاخصتر، نرخ برابری پول ملی یکی از مهمنرخ ارز یا به عبارت دقیق 

شود که تغییرات این متغیر  دوچندان می   اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ملی آن جایی .  کالن اقتصادی اثرگذار است

گذارد و از سوی دیگر تصمیمات آتی سیاستگذاران کشور را در  های مختلف اثر می وکار گروه از طرفی بر کسب

 . دهد های پولی تحت تاثیر قرار می اموری مانند تدوین بودجه و سیاست

انتظاری افراد است، چراکه در چنین شرایطی افراد  گیری تورم  همچنین نوسانات این بازار عامل موثری در شکل

با توجه به دامنه گسترده اثر تحوالت بازار ارز بر تصمیمات اقتصادی  .  های خود هستند نگران حفظ ارزش دارایی 
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سطو  جامعه ح  در  هر  در  کالن  و  می خرد  بازار  این  شرایط  از  اطالع  فرآیندهای  ای،  در  موثری  نقش  تواند 

 . ند سازی ایفا کتصمیم 

 در سوریه تغییرات نرخ دالر  -1-4-1-1

توان چهار قیمت  با افزایش تورم و کاهش ارزش پول کشور سوریه در حال حاضر در این کشور به طور کلی می 

ها مشابه یا متفاوت  برای ارز در نظر گرفت که بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ممکن است این قیمت

 . باشند 

 های صراف و هابانک  در ی مرکز  بانک طرف  از  یرسم ارز  نرخ .1

 یاساس  یکاالها  واردات جهت ارز  نرخ .2

 ( 2020  سال 250قانون  مطابق ) یخارج یهاحواله  د یخر ارز  نرخ .3

 ( اهیس  بازار)ارز بازار آزاد   نرخ .4

با کاهش ارزش لیر سوریه و افزایش روزافزون قیمت دالر آمریکا در بازار سیاه سوریه، بانک مرکزی سوریه در   

بیانیه   7میالدی  2020مارس سال    26 یکسانبا صدور  از  دادای خبر  ارز  نرخ  کلیه  .  سازی  در  اساس  این  بر 

های نهادها ی اعم از تجاری و غیر تجاری، حواله وانتقاالت ارزها و نقل ها از جمله حواله معامالت بانکی و صرافی 

لیر    700المللی، خرید و فروش ارز خارجی و تامین اعتبار وارداتی نرخ هر یک دالر برابر  های بینو سازمان 

نرخ  .  میشد معامله  (  لیر  70۴به طور متوسط  )ها با اندکی اختالف  قیمت ارز در بانک و صرافی .  استبوده  سوریه  

دولت سوریه جهت واردات کاالهای  .  اعالم شد لیر سوریه    700های دریافتی از خارج سوریه  نیز  حواله ارز خرید  

ذیل وزارت تجارت داخلی و حمایت از  )   للتجارة   ةی السوراساسی طبق قراردادهای منعقدشده بین موسسه  

لیر سوریه اعالم    ۴38ا  نرخ ارز دالر ر(  ذیل وزارت اقتصاد سوریه)و شرکت تجارت خارجی سوریه  (  کندهمصرف 

 . کرده بود

 
 ه یسور   هیسزار عل  میشدن تحر  ییاز اجرا  شیکرونا و چند ماه پ  روسیو  وعیهمزمان با گسترش ش 7
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 للتجارة  ةیالسور موسسه  یارهیزنج یهافروشگاه   از یکی . 3 شکل

 

 ه یسور یخارج تجارت  شرکت. 4 شکل

به اصالح قیمت  ای  ماهه، بانک مرکزی سوریه با انتشار بیانیه  3ای  و پس از فاصله   2020ژوئن    17در تاریخ  

ای علت این امر را چنین بیان کرد  بانک مرکزی سوریه در بیانیه .  ارزهای خارجی در مقابل لیر سوریه اقدام کرد

های اقتصادی و با هدف پرکردن شکاف بین قیمت بازار و قیمت حواله  که این اصالحیه پس از مطالعه شاخص

و  (  سزار)همچنین اقدامات تحریمی ذیل قانون قیصر  .  های رسمی، انجام می شودها از طریق روش و جذب آن 

خروج ارز از بازار سوریه شده است نیز از جمله دالئل این موضوع  به  ادامه بحران اقتصادی در لبنان که منجر  

 8.بیان شده است

 
 https://b2n.ir/660963: منبع 8
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 9بیانیه بانک مرکزی سوریه در رابطه با اصالح قیمت ارز . 5 شکل

ها  ، در کلیه معامالت بانکی و صرافی (1399خرداد    27) مطابق نرخ جدید صادره از طرف بانک مرکزی سوریه

المللی،  های بین های نهادها و سازمانوانتقاالت ارزی اعم از تجاری و غیر تجاری، حواله ها و نقل از جمله حواله 

های  و نرخ ارز خرید حواله   1256نرخ هر یک دالر آمریکا برابر    ، خرید و فروش ارز خارجی و تامین اعتبار وارداتی

این در حالی است که کمتر از یکسال بعد یعنی در    .اعالم شد لیر سوریه    1250دریافتی از خارج سوریه  نیز  

 لیر سوریه به ازای یک دالر اعالم کرد.  2512، بانک مرکزی سوریه نرخ رسمی ارز دالر را 1۴00فروردین    26

شود و بسته به شرایط سیاسی و  خرید و فروش می خودش  قیمت  با  این وجود ارز در بازار آزاد سوریه نیز  با  

نرخ ارز آزاد دالر در سوریه، در کمترین حالت    1۴00در تیرماه  .  اقتصادی با افزایش یا کاهش قیمت همراه است

باالترین حالت    32۴0 در  و  آزاد دالقیمت   3270لیر  ارز  نرخ  با رشد  گذاری شد.  یکسال گذشته    55ر طی 

 .دهد گذشته را نشان می سال 6و  50نمودارهای زیر قیمت ارز طی درصدی همراه بوده است. 

 
 https://b2n.ir/087061: منبع 9
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 2019تا   سال گذشته 50تغییرات ارزش دالر آمریکا در مقابل لیر سوریه طی . 6 شکل

 

 10  2021تا  2015های سال تغییرات ارزش دالر آمریکا در مقابل لیر سوریه طی . 7 شکل

 هیبازار سرما  -1-5

این سازمان تحت عنوان بورس اوراق    . آغاز به کار کرد 03/2009/ 10بورس اوراق بهادار سوریه رسما در تاریخ  

به فعالیت می  ببهادار دمشق  باعالم  اساس    رپردازد.  بپول  یالملل  نیصندوق  درگیری  که    2011مارس    نی، 

 یافت.درصد کاهش  ۴0سهام بورس دمشق ارزش ، 2012آغاز شد تا ماه مه    داخلی در این کشور

 (DSE)  دمشقبورس اوراق بهادار  -1-5-1

این  .  شد   صادر   2006سال    55بر اساس مصوبه قانونی شماره  (  DSE)  دمشقبورس اوراق بهادار  مجوز تاسیس  

 : کرد کهحکم تصریح می 

 دارد؛  ی ادار و  ی مال نظر  از یمستقل کامال  ی حقوق تیشخص دمشق اوراق بهادار  بازار -

 ؛کند ی م ت یفعال آن نظارت تحت و  است ارتباط  در  ه یسور بهادار اوراق و  بورس  سازمان با -

 
 today.com/en/currency/us_dollar-https://sp: منبع 10
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 . است  شده واقع   دمشق  شهر دربورس اوراق بهادار  یمرکز  دفتر  -

اندازهای هایی برای پس بورس اوراق بهادار در نظر دارد جهت حمایت از اقتصاد ملی با فراهم آوردن فرصت 

راهبری  ها، روند توسعه اقتصادی را  گذاری، توسعه بازار اولیه و افزایش سرمایه شرکت داخلی، افزایش سرمایه 

 . های جامعه باال ببردکند و سطح زندگی را برای همه گروه 

بورس اوراق بهادار سوریه رسالت خود را افزایش اعتبار خود به عنوان بخشی از استراتژی ملی سوریه با هدف  

ای در بین کشورهای عربی و جهان  شدن به مرکزی پیشرو در امور مالی منطقه توسعه بازار کشور جهت تبدیل

 11.وان کرده استعن

 

 2020تا   2010طی سال  دمشق بورس  شاخص. 8 شکل

 مدیریت بورس اوراق بهادار سوریه  -1-5-2

،  انتصاب از طرف نخست وزیر بورس اوراق بهادار سوریه توسط یک هیئت مدیره نه نفره اداره می شود که با  

همچنین مدیر اجرایی  .  اوراق بهادار سوریه معرفی می شودبه پیشنهاد هیئت رئیسه کمیسیون بازارهای مالی و  

بازار و معاون وی نیز با تصمیم نخست وزیر بنا به توصیه هیئت رئیسه کمیسیون و پیشنهاد هیئت مدیره بورس  

 .اوراق بهادار سوریه منصوب می شوند 

ه عنوان یک نهاد نظارتی  ب   2005سال    22کمیسیون بازارهای مالی و اوراق بهادار سوریه طبق قانون شماره  

تحت نظارت نخست وزیر تاسیس شد که شخصیت حقوقی مستقل از جهت مالی و اداری دارد و در دمشق  

این کمیسیون نقشی اساسی در نظارت و کنترل بخش اوراق بهادار و فعالیتهای مرتبط، سازماندهی  .  مستقر است

 
 http://www.dse.sy/market/executive_managementمنبع:  11
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های  به عبارت دیگر فعالیت آن در ارتباط با شرکت .  بط داردهای مرتهای بازار اولیه و سایر مؤلفه و توسعه فعالیت 

 12  .ها و همچنین بازرسان استگری مالی و کارگزاری دهنده حوزه بورس، واسطه بورسی، شرکت های خدمات 

 انواع اوراق بهادار در کشور سوریه  -1-5-3

 : انواع اوراق بهادار در کشور سوریه به شرح زیر است

 ه ی سور بورس  در معامله  قابل یسهام یهاشرکت سهام .1

 یبورس  یهاشرکت  ی سو از  صادره معامله  قابل ی بده بهادار اوراق .2

 ه یسور ی عرب یجمهور  دولت توسط   صادره معامله  قابل ی عموم یبده ابزار .3

 ی گذاره یسرما یهاشرکت  و هاصندوق  توسط   صادره هی سور یگذاره یسرما یواحدها .4

  است  شده  شناخته بهادار اوراق  عنوان  به  که   گرید  کشور  ا ی هی سور کشور  به  مربوط  بهادار  اوراق نوع هر .5

 .شوند  د ییتأ هی سور ی مال یبازارها  و بهادار  اوراق  بورس  سازمان ونیسیکم توسط   است الزم که 

قطاع  ) ، بخش بیمه  (قطاع البنوک)های بانکی  شده در بورس سوریه شامل بخش های درج در حال حاضر شرکت

(  قطاع الخدمات)و بخش خدمات  (  القطاع الزراعی)، بخش کشاورزی  (القطاع الصناعی)، بخش صنعتی (التأمین

 . شوند می 

بازار موازی    (3و    الفبازار موازی    (2(  ةیالنظام)بازار عادی  (  1همچنین بورس اوراق بهادار سوریه به بازارهای  

 . شودتقسیم می  ب

  

 
 همان  12
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 گذاری در سوریه تجارت و سرمایه  -2

  گران یانتظار دارند که عالوه بر باز  یالملل  نی، کارشناسان بسوریهدر    یدوران بازساز  یتوجه به آغاز رسمبا  

بازساز  هی به جمع سرما  زین  ه یجنگ در سور  یحام  یکشورها  یحت  ه،یقدرتمند در عرصه سور  در    یگذاران 

ها    ی زنیو آغاز را  ه یها در سور  ی طرپرسود ق  یگذار  ه یتوان از سرما  ی موضوع را م  ن یا.  وستی خواهند پ  ه یسور

 . گرفت  جهی نت ز یامارات متحده در دمشق ن یکنسولگر   شیگشا یبرا

 گذاری در سوریه شرایط سرمایه -2-1

 .شودپرداخته می  هیدر سور یگذاره یسرما ط یو شرا هاویژگی   ن،یقواندر ابتدا به  

 گذاری قانون سرمایه  -2-1-1

توسعه   یهادر چارچوب طرح   یخارج ی و اتباع کشورها ی شهروندان سور  یگذاره یرماقانون در خصوص س  نیا

سوریه   یگذاره یسرما یشورا  د ییتأ که به قانون  نیا احکام .ستکشور قابل اجرا یاس یو س  یو اجتماع  یاقتصاد

 :ستقابل اجرا زیر  یهانه ی در زمرسیده، 

 ی کشاورز  داتیساخت تول یهااز جمله طرح ( یدام ای  ی اهیگ) ی کشاورز یهاطرح  -

 ( یو دولت  یاشتراک بخش خصوص)و مشترک   یخصوص  یهابخش  یصنعت یهاطرح  -

 حمل و نقل  ی ها طرح -

 . گرددی قانون م نیشورا مشمول ا می که با تصم ییهاطرح  -

 : لحاظ گرددباید  زیر ، موارد مذکور یهااعالم موافقت با طرح  جهت

 ؛اهداف برنامه توسعه کشور باشد  ی در راستا  د یباطرح  -

 ؛ استفاده کند  ی قابل دسترس در اقتصاد مل یالمکان از منابع داخل ی حت طرح -

 ؛باشد  میسه یشغل یو فرصتها  یدرآمد مل  ش یافزا در -

 ؛ به واردات گردد دنیصادرات و سامان بخش ش یافزا موجب -

 .استفاده کند  ی اقتصاد مل یازهایو متناسب با ن نی نو ی آالت و فناور نیاز ماش  -

آالت، ابزار،    نیماش )  لیاز قب   رد ی که قرار است در طرح مورد استفاده قرار گ  ی م ثابتال اق  ارزش   قانون   نیا  بر اساس 

  ی دار یطرح از خارج خر  یکه منحصراً برا   ی د یتول  لیوسا  ریطرح و سا  ژهیو  یدستگاهها، خودروها  زات،یتجه

قابل   ران یوز یرقم توسط شورا نیا. کمتر باشد دالر(   8000)معادل  یسور  ر یل ونیلیم 10از   د ینبا( شده است

 . اصالح است

را خواهند    ل یم ذالحق وارد کردن اق   ند،ینمای م  افتیکه مجوز احداث در  ییهاقانون، طرح   نیا  11  مادهطبق  

 :داشت
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و اتوبوس و    ازیمورد ن  ی و خودروها  زاتیها و تجهآالت و دستگاه   نیطرح به ماش   ی هایازمند ین  تمام -

 کردن طرح  زهیمدرن ایتوسعه   ایاجرا  یم الزم  براالاق ریو سا بوس ی نیم

 یاحتیس  ی ده س یسرو ی خودروها -

 طرح  یراه انداز ی م الزم براال و اق مصالح -

  . استقراض  کند   یمحل   ج یکشور پول را  یهابانک   از طرح خود، مطابق مقررات معمول    ی برا  تواند ی گذار م   هیسرما

در طرح، ارزش    یگذاره یمدت سرما  افتن ی  انیمجازند پنج سال پس از پا  یخارج  ی گذاران کشورها  هیسرما

  یی اجرا  یهاانصراف و مطابق دستورالعمل  خیطرح در تار  یخالص سهم خود را به صورت ارز و براساس ارزش فعل

 .دهند  عودتخصوص به خارج  نیشورا در ا

قانون قابل ارسال به    نی همه ساله طبق احکام ا  گردد،ی گذار مه یسرما  یخارج  هیسرما  د یکه عا یو بهره ا  سود

شده خود در طرح    یگذار  ه یسرما  یهایی دارا  توانند ی م   ، یخارج  یاتباع کشورها  گذارانه یسرما  .خارج است

 . د ینما مه یب گریهر موسسه د ای یگذار  هیسرما نیتضم ی شده را نزد موسسه عرب بیتصو  یها

 .شودگذاری سوریه است که در ادامه به بررسی این شورا پرداخته می این قانون مصوب شورای سرمایه

تغییر یافته است. متن قانون جدید    2021های ابتدایی سال  گذاری در کشور سوریه طی ماه البته قانون سرمایه 

، به طور کامل آورده شده  گذاری در سوریهقانون جدید سرمایه پیوست پ:  گذاری کشور سوریه در  سرمایه

 است. 

 ی گذاره یسرما شورای -2-1-2

گذاری در سوریه ایجاد  گذاری سوریه به عنوان گامی در چارچوب توسعه و بهبود وضعیت سرمایه سرمایه   شورای

است سیا.  شده  اجرای  هیئت  این  اهداف  مهمترین  از  سرمایهستیکی  فضای  های  توسعه  و  ملی  گذاری 

 :ز راههای زیر استگذاری اسرمایه

 ( النافذة الواحدة)گذاران از طریق خدمات پنجره واحد ها برای سرمایه سازی رویه ساده -

 ربط دار ملی با هماهنگی مقامات ذی های اولویت گذاری طرح تهیه نقشه سرمایه  -

گذاران با هماهنگی مقامات  ها به سرمایه گذاری جدید و معرفی آنسرمایههای  مشارکت در ایجاد فرصت -

 ربط ذی 

 گذارانارائه مشاوره، داده و اطالعات الزم به سرمایه  -

 گذاری و رفع موانع احتمالی های سرمایه پیگیری اجرای پروژه  -

ابزارهای مختلف تبلیغاتی  گذار داخلی و خارجی از طریق  گذاری و جذب سرمایه ارتقای فضای سرمایه  -

 .ها، بازدیدها و جلساتهای آموزشی، نمایشگاهها، کارگاه از جمله سمینارها، همایش 
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 . تصویری از ساختمان هیئت سرمایه گذاری در سوریه 9شکل 

شماره  سرمایه   شورای مصوبه  سوریه طبق  شد   2007سال    9گذاری  تشکیل  هیئت شخصیت  این  .  میالدی 

.  کند وزیر فعالیت می حقوقی مستقلی دارد و از نظر مالی و اداری نیز از استقالل برخوردار است و زیر نظر نخست

 . نیز مورد اصالح واقع شد  2013و  2012های قانون تشکیل این هیئت در سال

بااین هیئت مرجع سیاستگذاری جهت ارتقای سرمایه  زوی اجرایی دولت  گذاری در سوریه است و به نحوی 

گذاری به  های سرمایه سازی سیاستگذاری در فرایند توسعه به طور عام و پیاده کردن نقش سرمایه جهت فعال

 .طور خاص است

 گذاری سرمایه شورایپنجره واحد  -2-1-3

سرمایه  هزینه  و  زمان  کاهش  و  سهولت  سازوکارِ  تهیه  برای  محلی  واحد  که  پنجره  است  سوریه  در  گذاری 

ها وظیفه دارند که با تهیه راهنمای  خانهنمایندگان وزارت .  های مرتبط در آن دارای نماینده استخانهوزارت 

گذاری را به  مراحل اداری سرمایه ...(  ها وها و بخشنامه شامل کلیه قوانین مربوطه، دستورالعمل)گذاری  سرمایه

سازی عملیاتی خدمات و پاسخگویی در زمینه آماده خانه نسبت به ارائه  همچنین نماینده وزارت .  حداقل برسانند 

ها با خانهها و همچنین همکاری وزارت خانه تهیه شیوه همکاری مشترک وزارت .  ها مسئول استها و پروژه طرح 

های کالن ملی نیز در پنجره واحد  گذاری مشترک و طرح های سرمایه نهادهای عمومی و حاکمیتی در طرح 

 . گیردصورت می 

 



 

 

38 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

 گذاری در سوریه . تصویری از سامانه پنجره واحد سرمایه 10شکل 

  1950  از  بیش  ، 2019  سال  انتهای  تا  هیئت  این  تاسیس  بدو   از  سوریه،  گذاریسرمایه  هیئت  اطالعات  اساس   بر

  نفری   هزار   100  اشتغال  و   گذاریسرمایه   لیر  میلیارد  3600   از  بیش   جذب  آن   ماحصل   که   اجراشده  یپروژه 

 دارد.  وجود  جدید  گذاریایه سرم تفرص 11۴ از بیش نیز حاضر حال  در.است بوده 

 وکار کسب یها شاخص -2-2

گذاری در یک کشور است؛  گیری برای سرمایه ترین متغیرها در تصمیمارزیابی فضای کسب و کار یکی از مهم 

و   موثر در فضای کسب    گذار ه یسرما  ی برا  را   یر یگم یتصم  ند یفرآ  و   رد یگیم   نظر   در  را  کار زیرا همه عوامل 

 . کند ی م ترآسان

  مورد   یکاربرد   و  شدهشناخته   اریبس  شاخص  ک ی  مختلف  یکشورها  در   کار   و   کسب  ی فضا  یابیارز  منظوربه 

  بنگاه   ک ی  سیتاس   منظور   به   را   هاآن   ی کاربردها  و   یتجار  ن یقوان  به   مربوط   جوانب   همه   که   رد یگی م  قرار   استفاده 

شناخته    Doing Business Index  ایشاخص با عنوان شاخص کسب و کار    نیا.  دهد ی م  قرار   نظر  مد   یاقتصاد

  به   زی ن  گزارش   نیا  در .  شودی م  منتشر   و   محاسبه  کشورها  همه   ی برا  یجهان  بانک  ی سو  از   سال  هر   که  شودی م

 . شودی م استفاده  شاخص نیا  از ه، یسور  در  کار و  کسب  یفضا  استاندارد یابیارز منظور 

  به   مربوط  ی ها  میتصم  بر  موثر  عوامل  همه  شاخص  ن یا  که  است  نیا  وکار  کسب  شاخص  مورد  در   مهم   نکته

عواملی بر تصمیم های را در نظر میگیرد که تحت کنترل    بلکه  کند،ی نم  یابیارز  را  کشور   ک ی  در  وکار  کسب

 .سیاستگذاران یک کشور است 

 وکارمتغیرهای موثر بر شاخص فضای کسب  -2-2-1

جزئیات بیشتر  . اند گیرد که به طور خالصه در نمودار زیر آورده شدهعامل را در نظر می  11وکار شاخص کسب

عامل میزان اثرگذاری و کیفیت   11این . آورده شده استها نیز در جدول زیر مربوط به هر یک از این شاخص

وکار پوشش، محدوده و کیفیت  عالوه بر این، شاخص فضای کسب   .کنند گیری می وکار را اندازه مقررات کسب 

 . کند ها و موسسات مالی و اعتباری را نیز ارزیابی می اطالعات اعتباری موجود در بانک
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 رند یگی م  قرار استفاده مورد وکارکسب  شاخص محاسبه  در که ییارها یمع. 11 شکل

 جدول زیر نیز شرح معیارهای موثر در سنجش فضای کسب و کار است.

 وکارشرح معیارهای موثر در سنجش فضای کسب . 4جدول 

 توضیحات  معیار ردیف

 کار جدید شروع کسب 1
هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع یک شرکت با مسئولیت ها، زمان، رویه

 محدود 

 وسازاخذ مجوز ساخت  2
رویه ها، زمان و هزینه برای تکمیل همه مراحل رسمی به منظور ساختن انبار و مرکز  

 وسازکنترل کیفیت و سازوکارهای ایمنی در سیستم مجوز ساخت

 هزینه برای اتصال به شبکه برق، اعتبار عرضه برق و شفافیت تعرفه ها ها، زمان و  رویه دسترسی به برق 3

 ها، زمان و هزینه به منظور انتقال مالکیت و کیفیت سیستم مدیریت زمینرویه ثبت مالکیت ۴

 های اطالعاتی اعتباراتقوانین ضمانت منقول و سیستم دسترسی به اعتبارات  5

6 
حمایت از 

 گذاران خرد سرمایه
 گذاران خرد در مبادالت گروه مربوطه و در اقتدار حقوقیحمایت از حقوق سرمایه

 پرداخت مالیات  7
پرداخت ها، زمان و نرخ کل مالیات برای یک بنگاه به منظور رعایت همه مقررات مالیاتی و  

 نیز فرآیندهای متعاقب آن

 مزیت نسبی و واردات مواد مورد نیاز زمان و هزینه برای صادرات محصول دارای  مرزی تجارت برون 8

 زمان و هزینه برای حل و فصل دعوی تجاری و کیفیت فرآیندهای قضایی  های قضایی بهبود رویه  9

 زمان، هزینه، نتیجه و بهبود نرخ نکول دیون تجاری و تقویت چارچوب قانونی نکول دیون بازپرداخت دیون 10

 مقررات اشتغال و جوانب کیفی کار انعطاف پذیری در   استخدام کارکنان 11
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 وکار کشور سوریه شاخص فضای کسب  -2-2-2

دست یافته است    ۴2وکار، به شاخص  واحدی در شاخص کسب  0.5کشور سوریه طی یکسال گذشته با افزایشی  

 13 .را به خود اختصاص دهد  176کشورِ مورد ارزیابی، رتبه  190که باعث شده این کشور در میان 

 

 

 ه یسور  وکارکسب یفضا  یهاشاخص . 12 شکل

 وکار در سوریه مربوط به فضای کسب تغییرات -2-2-3

وکار خود انجام داده است که برخی موارد به بهبود  های گذشته تغییراتی در فضای کسبکشور سوریه از سال

تغییرات در جدول زیر نشان  ای از این  خالصه .  وکار منجر شده استو برخی به تضعیف شاخص فضای کسب 

 . داده شده است

 ه یوکار در کشور سورکسب  یعمده فضا رات ییتغ. 5جدول 

 تاثیر شرح  سال

  افزایش زمان، هزینه و مراحل ثبت شرکت 2008

  مالیاتی سازی امور های حقوقی و زمان، هزینه و مراحل ثبت شرکت، سادهکاهش پیگیری 2009

  های ثبت نام آنالین کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز، گسترش استفاده از فرم 2010

  سازی روند ثبت شرکتکاهش حداقل سرمایه مورد نیاز، ساده 2011

 
 b2n.ir/x47084: رجوع شود به شتریجهت کسب اطالعات ب  13
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  افزایش زمان، هزینه و مراحل ثبت شرکت 2017

 

 سوریه  یتجار آمار مبادالت و تراز  -2-3

دهنده کاهش شدید ارزش صادرات  نشان   2019تا    2008های  جهان طی سالبررسی مبادالت تجاری سوریه با  

همچنین به طور  .  است  بوده  کشوردر این  سال جنگ    9این کشور است که بدون شک یکی از دالئل عمده آن،  

کلی ارزش مبادالت تجاری این کشور نیز با کاهش چشمگیر روبرو بوده است به طوریکه حجم مبادالت این  

جدول زیر مبادالت  .  رسیده است  2019میلیارد دالر در سال    ۴.6به    2008میلیارد دالر در سال    29.9۴کشور از  

 .دهد را نشان می 2019تا   2008تجاری سوریه با جهان از سال 

 2019 تا  2008مبادالت تجاری سوریه با جهان از سال  . 6دول ج

 2019 2018 2017 2016 2015 201۴ 2013 2012 2011 2010 2009 2008 سال

 0.3 0.7 1.8 1.07 0.65 1.03 1.5 ۴.9 8.12 12.8۴ 13.1 15.97 صادرات 

 ۴.3 6 5.6 5.5 ۴.86 7.21 6.5 10.01 12.93 13.57 10.13 13.97 واردات 

حجم 

 مبادالت 
29.9۴ 23.23 26.۴1 21.05 1۴.91 8 8.2۴ 5.51 6.57 7.۴ 6.7 ۴.6 

تراز  

 تجاری
2 2.97 0.73- ۴.81- 5.11- 5- 6.18- ۴.21- ۴.۴3- 3.8- 5.3- ۴- 

 

 . به شرح زیر است 2019مهمترین اقالم صادراتی سوریه به جهان در سال  

 2019مهمترین اقالم صادراتی سوریه به جهان در سال . 7جدول 

 (میلیون دالر)ارزش  نام کاال  ردیف

 128 جات قهوه، چای، مات و ادویه 1

 119 خربزه میوه و آجیل خوراکی؛ پوست مرکبات یا  2

 76 چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی 3

 65 سبزیجات خوراکی و برخی از ریشه ها  ۴

 ۴5 کتان 5

 20 دانه های روغنی و میوه های حبوبات 6
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 20 صابون، مواد آلی سطح فعال، مواد شستشو  7

 17 پوشاک و لوازم جانبی  8

 1۴ مس  9

 10 طبیعی محصوالت لبنی تخم مرغ پرندگان عسل  10

 10 سنگ، گچ، سیمان، آزبست 11

 

 .در شکل زیر نشان داده شده است 2017همچنین مقاصد اصلی صادرات کشور سوریه در سال 

 

 142017مقاصد اصلی صادرات کشور سوریه در سال . 5نمودار 

 . نیز به شرح زیر است 2019همچنین مهمترین اقالم وارداتی سوریه از جهان در سال 

 2019مهمترین اقالم وارداتی سوریه از جهان در سال . 8جدول 

 (میلیون دالر)ارزش  نام کاال  ردیف

ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن، ضبط و پخش صوت،   1

 تلویزیون 

303 

 295 وسایل نقلیه غیر از قطار راه آهن یا تراموا، و قطعات و لوازم جانبی آنها 2

 
 syria-for-countries-partner-export-important-https://www.statista.com/statistics/326639/most: منبع 14



 

 

43 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

 266 پالستیک و محصوالت آن 3

 2۴6 ماشین آالت، وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار  ۴

 206 شکر و شکر قنادی  5

 185 چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی 6

 16۴ قهوه، چای، مات و ادویه جات  7

 1۴8 غالت 8

 1۴5 آهن و فوالد  9

 98 پارچه های بافتنی یا قالب دوزی 10

 96 محصوالت دارویی 11

 9۴ دخانیات و جایگزین های تنباکو 12

 

 ی گمرک نیقوان -2-4

 :د کنی م را اعطا  اتیکشورها بدون پرداخت مال  ریاجازه ورود موقت کاال از سا ل، یدر موارد ذ ه یسور دولت 

مورد    یهاپروژه   لیتکم  یبرا  تواند یم  ه،یپروژه در سور  ی مجر  یشرکت خارج  ک ی:  یخارج  یهاپروژه  -1

پس از خاتمه کار آن    نکه یمشروط بر ا  د،یمورد نظر نما یکاال ای  زاتیاقدام به واردات تجه  ه یسور  ازین

 .د ینما Re-Exportکاال را   ای زاتیتجه

  ند، یمورد نظر نما  ل یوسا  ای  زاتیاقدام به واردات تجه  توانند یسازمانها م  ن یا:  یالملل  نیب  یسازمانها -2

 گردد.  Re-Export لیوسا ای  زاتیمشروط بر آنکه آن تجه

  ه ی نقل  لیتردد از وسا  یبرا  توانند ی م  ند،ینمای سفر م  ه یبه سور  ست یکه به عنوان تور  ی افراد:  ستیتور -3

 .ند یاستفاده نما د یماه تمد   1 تیماه و با قابل  3به مدت  یشخص

بدون    د یبازد  یخود را برا   یکاالها  توانند یم   شگاهینما  نیکنندگان در ا  شرکت :  یتجار  یهاشگاهینما -4

 گردند. Re-Exportکاالها  ی مشروط بر آنکه در خاتمه تمام ند یوارد نما ه ی به سور ات،یپرداخت مال

  ات یخود را بدون پرداخت مال  ازیمواد خام مورد ن  توانند ی م  هی فعال در سور  کارخانجات  کارخانجات: -5

 .ند ینما  تیکشور فعال  نیبا هدف صادرات محصوالت خود در ا  نکهیمشروط بر ا  ند،یکشور نما  نیوارد ا

 سوریه های آزاد منطقه -2-5

مناطق آزاد سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور و مجاورت آن با دریای مدیترانه، از اهمیت بازاری باالیی  

موقعیت سوریه یک موقعیت چهارراهی است که از سویی از طریق دریا و خشکی به اروپا وصل  .  برخوردارند 
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س، از طریق کشور اردن به دریای سرخ خلیج  شود و از سوی دیگر از طریق کشور عراق به آسیا و خلیج فارمی 

 . شودبه دریای مدیترانه وصل می   ساحل غربی و از طریق  عدن

 
 ه یسور کشور   یچهارراه ت یموقع. 1نقشه 

سال   در  سوریه  آزاد  مناطق  کل  میالدی    1972سازمان 

اقتصاد و تجارت  تابع وزارت  از نظر سازمانی  و  تأسیس شد 

تعریف منطقه آزاد در قانون سوریه  .  قرار گرفتخارجی سوریه  

در   شده  دیوارکشی  و  اختصاصی  محیط  یک  از  عبارت 

جغرافیای سوریه است که در آن بر اساس نظام سرمایه گذاری  

تجاری، صنعتی و خدماتی در  خارجی   فعالیت های  سوریه، 

اداره آن یا مستقیما زیر نظر سازمان کل  .  گیردآن صورت می 

مناطق آزاد است و یا بر اساس اجازه این سازمان و با عنوان  

 .شودمنطقه آزاد خاص با همکاری گمرکات سوریه اداره می 

گذاری خارجی و  ر اجرایی مناطق آزاد، جذب سرمایه هدف از ایجاد سازمان کل مناطق آزاد سوریه، اداره امو

گذاری در درون مناطق  های تجاری، صنعتی، خدماتی و سرمایه داخلی در مناطق آزاد، هماهنگ نمودن فعالیت 

آزاد و حل مشکالت، ایجاد انبارهای الزم و پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد جدید و یا لغو برخی از مناطق آزاد موجود  

 . باشد می 

از   پشتیبانی  آن،  سازی  بومی  و  فناوری  انتقال  خارجی،  گذاری  سرمایه  جذب  آزاد،  مناطق  ایجاد  فایده 

واردکنندگان محلی و توسعه فنون و مهارت های نیروی کار داخلی، ایجاد محیط رقابت اقتصادی، افزایش حجم  

 . نماد سازمان مناطق آزاد سوریه 13شکل 
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های  و دیپلماتیک با دولت   تجارت و صادرات کاال و رشد و توسعه اقتصادی، هم چنین توسعه عالیق اقتصادی

 . باشد های تجاری می سازی فعالیت عربی و دوست با هدف آسان

مناطق آزاد در سوریه از نظر توزیع جغرافیایی، به طور کلی بین پایتخت، نقاط استراتژیک جغرافیایی، بنادر،  

 .ها و مناطق مرزی توزیع شده اند فرودگاه 

 :به شرح زیر استمنطقه آزاد  9در حال حاضر سوریه دارای  

 
 ه یسور آزاد مناطق ییا یجغراف ت یموقع. 2نقشه 

 منطقه آزاد شهر دمشق  -2-5-1

  77500در محیطی به مساحت    1952/ 12/7مورخ    120منطقه آزاد شهر دمشق که به موجب قانون شماره  

در بخش خدمات، خدمات هوایی،  .  مترمربع ایجاد شده و دارای فعالیت های صنعتی، خدماتی و تجاری است

ها نفت، حمل و نقل و ترانزیت، ایجاد نمایندگی برای شرکتهای خارجی، مطالعات اقتصادی و ورود در مناقصه 

ه صنایع لباس دوزی، جوراب بافی، داروسازی، برنامه ریزی و  آن، ب در بخش صنعتی    .ها وجود داردو مزایده 

گرچه همه اشکال تجاری    آن  در بخش تجاری  .شوداژ و تولید پرداخته میتجمیع قطعات رایانه ای، دوبالژ و مونت

توان به ایجاد  در این رابطه می های موجود  . از فعالیتداردوجود  به لحاظ قانونی مجاز است، اما فعالیت کمی  

ایفاء نقش  مرکز تجار ایرانی اشاره نمود که بناست به عنوان نمایشگاه دائمی محصوالت ایرانی در آینده نزدیک 

نماید تا تجار و صنعتگران سوری، لبنانی و اردنی به جای سفر به ایران از طریق بازدید از این مرکز و نمایشگاه 

 .دائمی آن بتوانند خریدهای خود را انجام دهند 



 

 

46 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

 
 دمشق  شهر آزاد منطقه  . 3نقشه 

 المللی دمشقمنطقه آزاد فرودگاه بین  -2-5-2

در داخل فرودگاه    26/8/1969مورخ    1810منطقه آزاد فرودگاه بین المللی دمشق که بر اساس قانون شماره  

هزار متر مربع و در بیست کیلومتری شهر دمشق ایجاد شده    2۴بین المللی دمشق در محیطی به مساحت  

ینی، صنایع مواد  همه اشکال تجاری، ساخت صنایع کوچک و مصرفی مانند بدلیجات ، چوب های تزی.  است

ها برای آن مجاز در  ضدعفونی کننده و ایجاد نمایندگی برای شرکت های خارجی و ورود در مناقصات و مزایده

 . نظر گرفته شده است
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 المللی دمشق موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد فرودگاه بین . 4نقشه 

 عدرا منطقه آزاد  -2-5-3

در شمال شرقی شهر دمشق و در استان ریف    1977/ 7/8مورخ    1659به موجب قانون شماره    عدرامنطقه آزاد  

و به همه اشکال تجاری، ایجاد انواع صنایع،  است  مترمربع ایجاد شده    1027000دمشق در محیطی به مساحت  

ماشین آالت  بازار دست اول و دست دوم خودروهای سبک و سنگین و ماشین آالت و تعمیر انواع خودرو و  

 .پردازدمی 
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 عدرا موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد . 5نقشه 

 منطقه آزاد طرطوس  -2-5-4

در بندر طرطوس و در مسیر اتوبان بین   20/5/1969مورخ  1070منطقه آزاد طرطوس بر اساس قانون شماره  

هزار متر مربع ایجاد شده    ۴36ه مساحت  المللی طرطوس به الذقیه، در کنار دریای مدیترانه و در محیطی ب 

همه امور تجاری به ویژه تجارت اتومبیل، آهن، روغن و غالت و نیز همه اشکال خدمات و صنایع مانند  .  است

این  کشی در  جات، ضد عفونی کردن برنج و صنایع روغن بندی سبزیجات و میوه تخمیر، براق سازی و بسته 

 . قرار دارد  منطقه

 
 طرطوس  آزاد  منطقه  ییایجغراف تیموقع . 6نقشه 

 منطقه آزاد بندری الذقیه  -2-5-5

قانون شماره   اساس  بر  بندری الذقیه  آزاد  به    16/9/2002مورخ    315منطقه  در محیطی  و  بندر الذقیه  در 

جمله واردات  از  همه نوع تجارت  .  کیلومتری فرودگاه باسل ایجاد شده است  17هزار مترمربع در    263مساحت  

صنایع تولید برق از منابع باد، آهن کشی  .  شودکاالهای تجاری و تجارت خودرو و ماشین آالت در آن انجام می 

های این منطقه  از دیگر فعالیتو خدمات ایجاد نمایندگی برای شرکتها، ترخیص گمرک، حمل و نقل و ترانزیت  

 . است
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 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد بندری الذقیه . 7نقشه 

 منطقه آزاد داخلی الذقیه  -2-5-6

در مدخل شرقی شهر الذقیه و بر سر    28/8/1952مورخ    386منطقه آزاد داخلی الذقیه بر اساس قانون شماره  

 . هزار مترمربع ایجاد شده است 282های دمشق و حلب در محیطی به مساحت راه منتهی به استان 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد داخلی الذقیه . 8نقشه 

به  در آینده  هزار متر مربع که امور زیرساختی آن انجام نشده،    300بناست زمین مجاور این منطقه به مساحت  

 . آن ملحق شود
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 ه یالذق یداخل  آزاد  منطقه توسعه پروژه . 9نقشه 

بندی سبزیجات  تجارت عام و واردات کاالهای تجاری و خودرو و ماشین آالت، صنایع نساجی، داروسازی، بسته 

های خارجی، خدمات ترخیص گمرکی و حمل و نقل و ترانزیت در این  ها و ایجاد نمایندگی برای شرکت و میوه 

 .در جریان استمنطقه  

 منطقه آزاد حسیاء  -2-5-7

در استان حمص در مرکز سوریه و در    است. این منطقه شروع شده    2011ل  نطقه آزاد حسیاء از سامطراحی  

المللی دمشق به حمص قرار دارد فاصله این  .  فاصله یک کیلومتری شهر صنعتی حسیاء در کنار اتوبان بین 

هزار متر مربع    ۴7۴مساحت این منطقه  .  کیلومتر است  ۴0و    120منطقه از شهرهای دمشق و حمص به ترتیب  

در مرحله اول  .  واحد سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است  76مترمربع از آن برای افراز به  155۴2۴است و  

کیلومتر دیوارکشی منطقه    ۴.5هزار متر مربع وجود دارد و به طول    378توسعه، نیاز به ایجاد زیرساخت برای 

 .انجام شده است
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 جغرافیایی منطقه آزاد حسیاء و نزدیکی آن به کشور لبنان موقعیت . 10نقشه 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد حسیاء. 11نقشه 

 منطقه آزاد حلب  -2-5-8

در شمال شهر حلب و در نزدیکی    9/1969/ 22مورخ    205۴منطقه آزاد حلب در مسلمیه به موجب قانون شماره  

این منطقه در  .  به آن می رسد نیز  ای از خط آهن  و شعبه است  مسلمیه در مجاورت مرز ترکیه ایجاد شده  

های پالستیکی،  مترمربع قرار دارد و همه اشکال تجاری، نیز صنایع لباس های آماده، دانه   1150000مساحت 

، روغن کشی، عدل بندی لباس های مستعمل و خدمات ایجاد  عطرها و مواد آرایشی، صنایع چاپ، چرم سازی
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این منطقه آزاد در حال    .نمایندگی برای شرکت های خارجی، حمل و نقل و ترانزیت در آن قابل انجام است

 حاضر تعطیل است. 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد حلب .  12نقشه 

 منطقه آزاد یعربیه  -2-5-9

در استان حسکه و در مجاورت مرز سوریه و    2002/ 7/9مورخ   301یعربیه به موجب قانون شماره منطقه آزاد 

  است. مترمربع ایجاد شده    1030000عراق در کنار اتوبان بین المللی حلب به موصل در محیطی به مساحت  

ترخیص کاال از گمرک  و بسته بندی سیمان و خدمات ترانزیت و ( کلینکر )همه اشکال تجاری، صنایع سیمان  

 .نیستبا این حال این منطقه در حال حاضر و به دنبال بحران داخلی فعال . باشد در آن قابل انجام می 
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 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد حلب در یعربیه .  13نقشه 

آزاد کیش در ایران از تعرفه وارداتی  های گمرکی، مناطق آزاد سوریه مانند منطقه  گذاری و تعرفه از نظر سرمایه 

همچنین کلیه امور  . شودهای خارجی رفتار می ها مانند شرکتهای واقع در آن کاالها معاف هستند و با شرکت

 .  شودهای مقیم در داخل منطقه آزاد از طریق پنجره واحد انجام می اداری مانند ثبت شرکت 

ها در  مورد از آن   ۴95ر مناطق آزاد سوریه ثبت شده است که  تاکنون نزدیک به هزار مورد سرمایه گذاری د 

و بقیه در مناطق آزاد طرطوس، الذقیه و حسیاء صورت    عدرامورد در منطقه آزاد    3۴5منطقه آزاد دمشق،  

  . گرفته اند 
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 روابط اقتصادی ایران و سوریه -3

سال    ییماه ابتدا  9همچون مرکز آمار، گمرک و سازمان توسعه تجارت، کل صادرات    ی بنابر اعالم منابع رسم

در حالیکه  .  استافته یدالر کاهش    ون ی لیم  85به    99دالر بوده که در سال    ونیل یم  115  هی به سور  ایران  98

س آمار اراده  به عبارت دیگر طرف ایرانی بر اسااست.  دالر واردات داشته   ارد یلیم  3مدت حدود    نیدر هم  هیسور

به آن    ایران است که    یکشور   نیبیست و چهارم  هیسوردهد.  الزم را برای همکاری اقتصادی با سوریه نشان نمی 

 . داردصادرات 

  ی ز یچ  هی سور  شودی گفته ممیلیون دالر بوده است.    15از طرفی واردات ایران از سوریه نیز در مدت مشابه تنها  

به    میلیارد دالر صادرات داشته است.  1.2در حالی که این کشور در این مدت بیش از    صادرات به ما ندارد   یبرا

  ن، یچاتحادیه کشورهای عرب،  با    هی که سور  یتوافقات تجار،  هی در حلب سور  رانی ا  یمسئول دفتر اقتصاد گفته  

   د بهتر است.دار  رانیکه با ا ییهادارد از توافقنامه   النکایهند، مصر، اردن و سر

در  بود.  قلم کاال از آن مستثنا شده  88منعقد نمود که    هیتوافقنامه تجارت آزاد با سور  ک ی،  1390در سال    رانیا

شده بود، از حالت    یکه از توافقنامه مستثن  ییقلم کاال  88مقرر شد    ، یبنا به درخواست طرف سور   1398سال  

اما به گفته مسئول دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه  . ابد یدو کشور توسعه  نیاستثنا خارج شود تا تجارت ب 

  ی کاالها  برای بهبود اوضاع تجارت یا کاهشکشور    نی با ا  ی موافقتنامه تجارت آزاداصالحی بر روی    چیتاکنون ه

درصد    ۴  رانیمنطقه صفر است اما با ا  یاز کشورها  یاریبا بس  هی سور  ی. تعرفه گمرکایمنداشتهمستثنا شده  

در ادامه    .باید این وضعیت را تغییر دهد   رقابت کند   هی سور  یتجار  یهاطرف   ریبا ساایران برای آنکه بتواند  است.  

 شود.های دو کشور در سالهای اخیر پرداخته می ها، توافقات و فعالیت ترین شاخصبه مرور مهم 

 مبادالت تجاری ایران و سوریه  -3-1

دهد سطح مبادالت تجاری ایران و سوریه پس از پایان جنگ با داعش، به مراتب از پیش از جنگ  آمار نشان می 

 تر است.پایین

 ( میلیون دالر) 1398لغایت  1388الت تجاری ایران و سوریه از سال  . مباد9جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 سال

 122.5 162 99 172 265 1۴9 100 115 159 365 516 377 ادراتص

 17.5 11 6.7 13 9 8 9 10 2۴ 26 29 20 واردات

 1۴0 173 105.7 185 256 157 109 125 183 391 5۴5 397 حجم مبادالت

 +105 +151 +92.3 +159 +2۴7 +1۴1 +91 +105 +135 +339 + ۴86 +357 ری تراز تجا
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 مهمترین محصوالت صادراتی ایران به سوریه  -3-1-1

 1399محصوالت صادراتی ایران به سوریه در سال   . مهمترین10جدول 

 ( دالر)ارزش  نام کاال  ردیف

 39,6۴0,536 صنایع دارویی و پزشکی  1

 22,۴27,237 صنایع فلزی 2

 12,852,133 مواد غذایی  3

 8,665,382 الکتریکیصنایع  ۴

 8,286,153 مواد پلیمری و شیمیایی آلی  5

 7,361,553 قطعات خودرو و ماشین آالت 6

 5,187,2۴7 ساخت و ساز و لوازم خانگی و ساختمانی 7

 3,360,670 متفرقه  8

 

 مهمترین محصوالت وارداتی ایران از سوریه  -3-1-2

 1399ترین محصوالت وارداتی ایران از سوریه در سال  همم. 11جدول 

 ( هزار دالر)ارزش  نام کاال  ردیف

 17339 فسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینوکلسیک طبیعی وگل سفید فسفاته آسیاب شده 1

 7۴ سایر دانه ها میوه ها و نطفه ها برای کشت که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند   2

 1 دگمه و سایر اجزاء و قطعات ا ین اشیاء، دگمه تکمیل نشده پولک   3

 

 97های مشترک اقتصادی ایران و سوریه تا انتهای سال کمیسیون  -3-1-3

اجالس کمیسیون مشترک در سطح    13در مجموع    1389اسفند ماه    2۴تا پیش از آغاز بحران سوریه در  

های سوری در بحران  ها و درگیرشدن مقامگرفتن ناآرامی وزیران در تهران و دمشق برگزار شد که بعد از اوج  

های مختلف  ها به طور منظم برگزار نشد و فقط به رفت و آمد وزرای دو کشور در زمینه جنگ، این کمیسیون 

های مشترک اقتصادی ایران و  ای از جلسات کمیسیون خالصه .  ها بسنده شد ها و همکاریو نیل به برخی توافق 

 .در جدول زیر گردآوری شده است  97انتهای سال سوریه تا 

 97مشترک اقتصادی ایران و سوریه تا انتهای سال  هایکمیسیون . 12جدول 

 محل برگزاری  تاریخ اجالس کمیسیون مشترک  ردیف
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اردیبهشت   نخستین اجالس کمیسیون مشترک دو کشور  1

1375 

 دمشق

 تهران  1375اسفند  کمیسیون مشترک دو کشور دومین اجالس  2

 دمشق 1377مهر  سومین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی  3

 تهران  1378آذر  چهارمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی  ۴

 دمشق 1380خرداد  پنجمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی  5

 دمشق 1382بهمن  کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ششمین اجالس  6

 تهران  1383بهمن  هفتمین اجالس کمیته عالی سیاسی  اقتصادی مشترک 7

هشتمین اجالس کمیسیون مشترک و سومین اجالس کمیته عالی سیاسی و   8

 اقتصادی

 دمشق 138۴اسفند 

عالی سیاسی و  نهمین اجالس کمیسیون مشترک و چهارمین اجالس کمیته  9

 اقتصادی

 تهران  1385اسفند 

 دمشق 1386اسفند  دهمین اجالس کمیته عالی همکاریهای اقتصادی دو کشور 10

 تهران  1387اسفند  یازدهمین اجالس کمیته عالی همکاریهای اقتصادی دو کشور 11

 تهران  1388تیر  هفتمین نشست کمیته پیگیری و توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور  12

 تهران  1388دی  هشتمین نشست کمیته پیگیری و توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور  13

اردیبهشت   دوازدهمین اجالس کمیته عالی همکاریهای اقتصادی دو کشور 1۴

1389 

 دمشق

 تهران  1389اسفند  سیزدهمین اجالس کمیته عالی همکاریهای اقتصادی دو کشور 15

 تهران  1390اسفند  کمیته پیگیری و توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور نهمین نشست  16

اجالس کمیته مشترک ایران و سوریه برای بررسی مشکالت پروژه های ایرانی   17

 فعال در آن کشور

 تهران  1392آبان 

 تهران  1397خرداد  دور دوم اجالس تدوین موافقتنامه همکاری های بلند مدت اقتصادی دو کشور  18

شهریور   دور سوم اجالس تدوین موافقتنامه همکاری های بلند مدت اقتصادی دو کشور 19

1397 

 دمشق

 دمشق 1397بهمن  چهاردهمین اجالس کمیته عالی همکاریهای اقتصادی دو کشور 20
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بازمی گردد که اولین اجالس در    1375تشکیل و برگزاری اجالس کمیسیون مشترک بین دو کشور به سال  

های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی ایران  دمشق بین مقام 

 .و وزیر اقتصاد و بازرگانی جمهوری این کشور برگزار شد 

ا از ابتدای تشکیل وزیر راه و شهرسازی بر عهده دارد و بر اساس توافق به طور معمول  ها رریاست این کمیسیون 

 . هر سال در یکی از پایتخت های دو کشور برگزار می شود

اجالس کمیسیون مشترک در سطح    13در مجموع    1389اسفند ماه    2۴تا پیش از آغاز بحران سوریه در  

ین آن یک هفته پیش از شروع بحران در سوریه یعنی به تاریخ  وزیران در تهران و دمشق برگزار شد که آخر

در تهران به ریاست علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی ایران و خانم لمیاء مرعی عاصی    1389اسفند ماه    17

ها و درگیرشدن  وزیر اقتصاد و بازرگانی جمهوری عربی سوریه بود و بعد از آن به خاطر اوج گرفتن ناآرامی

سوری در بحران جنگ برگزار نشد و فقط به رفت و آمد وزرای دو کشور در زمینه های مختلف و    هایمقام 

های های گذشته همواره موضوع مشارکت در پروژه به این ترتیب از سال.  برخی توافق ها و همکاری ها بسنده شد 

 . دو کشور بوده است  هایگذاری بخش خصوصی ایران در این کشور مورد توجه دولت کشور سوریه و سرمایه 

 های اقتصادی و بازرگانی ایران و سوریه زیرساخت  -3-1-4

ها ای از آن های اقتصادی و بازرگانی مناسبی برخوردار هستند که خالصه کشورهای ایران و سوریه از زیرساخت

 .در جدول زیر قابل مشاهده است

 یران و سوریه های اقتصادی و بازرگانی ا ساخت . زیر13جدول 

 توضیحات  وضعیت شامل  عنوان 

برگزاری  

ها و  اجالس 

های  کمیته 

مشترک 

 تخصصی

 اجالس کمیسیون عالی 
 

 برگزار گردید  1397در سال 

 اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای

  اقتصادی و بازرگانی 

چهاردهمین دوره در سال  

 برگزار گردید 1397

 کمیته مشترک بازرگانی وصنعتی 
 

  95با حضور دو وزیر در سال 

 برگزار گردید  

 سایرکمیته های تخصصی
 

کمیته موافقتنامه  97بهمن 

 همکاری های بلند مدت 

کمیته سرمایه  /برگزار گردید

 1385گذاری در سال 

موافقتنامه ها و  

یادداشت تفاهم  

 تجارت آزاد 
 

امضا و از  1389اسفند ماه 

 اجرایی شد 1391سال 

 یادداشت تفاهم صنعتی 
 

 امضا شد  95در سال 
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های تجاری و  

 تجارت ترجیحی  صنعتی
 

امضا شده   138۴در سال 

الزم  1388است و از 

 االجراست 

 بازرگانی 
 

 امضا شد  1375در سال 

 یادداشت تفاهم همکاری نمایشگاهی
 

  97تمدید مجدد در بهمن 

 امضا شد 

 توسعه تجارت  همکاری سازمانیادداشت تفاهم  
 

 نامشخص

 موافقتنامه همکاری های بلند مدت
 

 امضا شد  97در بهمن 

 یادداشت تفاهم همکاری ژئوماتیک
 

 امضا شد  97در بهمن 

موافقتنامه ها و  

یادداشت تفاهم  

 اقتصادی و مالی 

 اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
 

 امضا شد  1375در سال 

 گذاری خارجی حمایت متقابل از سرمایهتشویق و 
 

امضا   1397و  1376در سال 

 . شد

 گمرکی
 

 . امضا شد 1383در سال 

 تفاهم نامه ترتیبات بانکی 
 

 . امضا شد  97در بهمن 

 تفاهمنامه همکاری صندوق های ضمانت صادرات
 

 

 یادداشت تفاهم مبارزه با پولشویی 
 

 امضا شد  97در بهمن 

های  موافقتنامه

 حمل و نقل

 هوایی
 

 امضا شد  1376در سال 

 دریایی 
 

 امضا شد  1378در سال 

 زمینی
 

 امضا شد  1363در سال 

 ریلی
 

  1397و  1379در سال 

 امضا شد  98ودرتیر 

همکاریهای اتاق  

 بازرگانی 

 اتاق مشترک بازرگانی 
 

 تشکیل شد

 شورای مشترک بازرگانی 
 

بازرگانی در حال  در اتاق  

 . باشدبرگزاری می
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 تأسیس مرکز تجاری 
 

توسط اتاق ابران تشکیل 

 گردید 

 روابط بانکی 

 تأسیس شعبه بانکی ایرانی 
 

 در حال مذاکره 

 بانک مشترک 
 

 در حال مذاکره 

 کارگزاری 
 

بانک توسعه صادرات، بانک  

 ملی، بانک صادرات با بانک

 تجارت سوریه 

 اعتباری تخصیصی میزان خطوط 
  6در چند مرحله و مجموعا بیش از  

 میلیارد دالر 

های  همکاری

 استاندارد
 یادداشت تفاهم استاندارد

 
 امضا شد  138۴در سال 

 

 خطوط اعتباری ایران و سوریه  -3-2

، تمهیدی است که بین یک مؤسسه مالی  «خدمات اعتباری»به عنوان یکی از انواع  «  خط اعتباری»بنابر تعریف  

تواند استقراض نماید که به  شود و بیانگر حداکثر میزان وامی است که مشتری مذکور می مشتری برقرار می و  

بسته حالت اعتبار  اهداف خاص،  با  اعتبار  فوری،  برداشت، تسهیالت  اضافه   بندی صادرات، های مختلف مانند 

ر گردشی سنتی  و غیره  انجام پذیر  دار، اعتبار تنزیلی، خرید اسناد تجاری، حساب کارت اعتباتسهیالت مدت 

 15. است

واردکنندگان  .  گرددها برقرار می بنا بر تعریفی دیگر، ریفاینانس خطوط اعتباری کوتاه مدتی است که بین بانک

و از طریق گشایش اعتبار اسنادی  (  تسهیالت گیرنده) می توانند با موافقت بانک کشور مقصد  (  هامشتریان بانک )

فروشندگان از این خطوط اعتباری استفاده نمایند، بدین ترتیب که وجه کاالی مورد سفارش   به نفع  16دیداری 

المللی،  در مقابل ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار و قوانین بین (  کشور مبدا)توسط بانک تسهیالت دهنده  

دهنده،  به بانک تسهیالت  صادرکننده پرداخت شده و بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت مذکور  / نقداً به فروشنده

بانک   توافق بین دو  یا کمتر  1مثال  )ظرف مهلت مورد  بانک تسهیالت  (  بیشتر/سال  از طریق  توسط خریدار 

 17.گیرنده انجام خواهد شد 

 
 https://b2n.ir/629037 ا یپد  یبانک 15
16 At sight LC 

 https://b2n.ir/080830بانک تجارت  17
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بنابراین اگر خطوط اعتباری ایران و سوریه را به عنوان ریفایننس در نظر بگیریم، واردکننده سوری با موافقت  

تواند از این اعتبار  به نفع صادرکننده ایرانی می   LCبانک طرف حساب در این خط اعتباری و از طریق گشایش  

عتبار از طرف صادرکننده، وجه کاال توسط بانک  به این ترتیب با ارائه اسناد منطبق با شرایط ا.  استفاده کند 

بازپرداخت اصل  .  گرددشود و کاال برای مشتری در سوریه ارسال می ایرانی به حساب صادرکننده ایرانی واریز می 

و فرع این تسهیالت به بانک ایرانی، ظرف مدت معینی توسط خریدار سوری و از طریق بانک سوری انجام  

 .شودمی 

 .دهد را نشان می ( LC)رداخت و مراحل به شیوه اعتبارات اسنادی شکل زیر روش پ

 

 ( LC)روش اعتبارات اسنادی  . 6نمودار 

 

و بر اساس دستورات وی  (  واردکننده سوری)به درخواست خریدار  (  سوریه )کننده  در این شیوه بانک گشایش 

مبنی بر  (  سوریه )ی تعهد بانک  از آنجا که گشایش اعتبار اسنادی به منزله .  کند اقدام می  LCنسبت به گشایش  

بخشی از مبلغ    /تمام)پرداخت مبلغ اعتبار تحت شرایط مقرر است، طبیعتا بانک از متقاضی تضمین مناسب  

 .کند گذاری می فت و نزد خود سپرده دریا(  طی چند مرحله /به صورت یکجا 18پروفورما 

  ایرانی   صادرکننده   عمال  آن(،   بودن   فعال   صورت   در   )و  سوریه-  ایران   اعتباری  خط   تخصیص   با  و   حاضر  حال   در

به ریال یا ارز  )و با ارائه اسناد، وجه را    صادر  سوریه  کشور  به  را  (خدمات  یا  کاال  از  اعم )  خود  محصوالت  تواند می 

در مقابل نیز واردکننده سوری با بررسی اسناد و جهت تحویل اسناد حمل  . ایرانی دریافت کنند از بانک ( دیگر

 
 .شودیم داده خارج  در خود  بالقوه  یمشتر به  صادرکننده  لهیوس به مت یق آن  در که است یصورتحساب  فاکتور شیپ ای پروفورما  18
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شده برای خط  ی در نظر گرفته در پایانِ دوره .  کند به بانک سوری پرداخت می (  به لیر یا ارز دیگر)هزینه را  

 .کنند های خود را با یکدیگر تسویه می های ایران و سوریه حساباعتباری، بانک 

روش  که  است  توسط  بدیهی  استفاده  و  بررسی  قابل  اعتباری  خط  ظرفیت  کمک  به  دیگری  پرداخت  های 

های ایرانی و سوری است که با منوط به تایید آن توسط سیستم بانکداری ایران و سوریه و قوانین مربوطه  طرف

 . است

 سوریه - تاریخچه خطوط اعتباری ایران -3-2-1

ایران اعتباری  ساده، خط  تعریفی  به شرکت -در  است که  وامی  ایرانی  سوریه  یا خصوصی) های  داده  (  دولتی 

های  ها بازپرداخت این وام توسط طرف پردازند و بعد گذاری و بازسازی کشور سوریه می شود که به سرمایه می 

 .19شودسوری و از طرف دولت سوریه تضمین می 

اندازی خط اعتباری یک  ، راه 1391های داخلی و خارجی، در اسفند  طبق اطالعات منتشرشده توسط رسانه

اندازی این خط اعتباری قبل از این در تهران  قرارداد راه .  میلیارد دالری در پارلمان سوریه به تصویب رسید 

اعالم شد که    1392در اردیبهشت سال  .  20میان بانک تجارت سوریه و بانک توسعه صادرات ایران امضا شده بود 

 .21بیش از نیمی از این مبلغ تا آن تاریخ مصرف شده است 

های مرکزی  اعالم کرد که با امضای بانک (  سانا)خبرگزاری رسمی دولت سوریه    1392پس از آن در مرداد سال  

.  شودمیلیون دالر بین این دو کشور برقرار می   600میلیارد و    3ایران و سوریه، یک خط اعتباری به ارزش  

های  گذاری ایران در بخش اد مذکور، سوریه قرار است این وام نفتی را از طریق صدور مجوز سرمایه براساس قرارد

 .22مختلف سوریه پس بدهد 

های یافته از ایران به سوریه در سال خط اعتباری تخصیص   2به گفته برخی از فعاالن بخش خصوصی، عمده  

های دولتی اختصاص پیدا کرده و بخش  شرکت های نفتی و به  بیشتر جهت فروش نفت و فرآورده   92و    91

منده بوده است که البته با توجه به  خصوصی کمتر از این منابع جهت افزایش صادرات و تجارت با سوریه بهره 

 23. شرایط امنیتی آن روزهای سوریه، دور از انتظار نیز نبوده است

ارزش یک میلیارد دالر برای واردات کاال و انجام  سوریه به  -سومین خط اعتباری ایران  139۴در تیرماه سال  

این خط اعتباری نیز میان بانک تجارت سوریه و بانک توسعه صادرات ایران  .  ها در این کشور برقرار شد پروژه 

همچنین در ارتباط با استفاده بخش خصوصی از ظرفیت این خط اعتباری نایب رئیس وقت  .  2۴امضاء شده بود 

نامه ترجیحی داریم و یک خط  به رغم اینکه ما با سوریه توافق :  ای اعالم کردن در مصاحبه اتاق بازرگانی ایرا
 

 767802: تابناک؛ کدخبر 19

 asriran.com/00160T ران؛ ی عصر ا 20
 https://b2n.ir/692135فرارو  21

 https://www.isna.ir/news/92050904687 سنا یا 22
 www.imna.ir/news/326851اصفهان  یاتاق بازرگان  س ییبه نقل از ر منا،یا 23

 https://b2n.ir/109637تابناک  2۴
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یک  ایرانی  محصوالت  صادرات  در  سوریه  اما  دادیم  قرار  آنها  اختیار  در  دالری  میلیارد  یک  سری اعتباری 

(  1396رماه سال  آذ)کند که عمال نتوانیم جنس خود را صادر کنیم و در حال حاضر  هایی ایجاد می محدودیت 

همچنین  .  25ها نیز تمایل به مصرف آن کاالها دارند بازار سوریه توسط کاالی قاچاق ترکیه اشباع شده و سوری 

میلیون دالر از این خط اعتباری  در بخش صنایع هزینه خواهد    180اعالم شد که    1396در شهریور سال  

 .26شد

ان و سوریه ضمن پیشنهاد اختصاص یک خط اعتباری  کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایر  1398در آبان  

های ایرانی با سوریه و افزایش پروازهای بین دو کشور،  دیگر به ارزش یک میلیارد دالر جهت تجارت شرکت 

میلیون تا یک میلیارد دالری بین دو کشور طی دو سال آینده دست یافتنی    500گفت که دستیابی به تجارت  

های ایرانی به طور عمده در  شرکت (  1398آبان  )ین موضوع نیز اشاره کرد که امروزه  و امکان پذیر است و به ا

اعالم شد که    1398همچنین در اواخر سال    27  .ها، انرژی و بازسازی این کشور حضور دارند حوزه زیرساخت

 .28های سوری منتظر گشایش خط اعتباری استهای ایرانی با طرف قرارداد برخی از شرکت 

ها از نهایی شدن خط اعتباری یک میلیارد دالری میان ایران و  ، رسانه 1399خرداد    31در همین راستا شنبه  

های خود را از بازار و واحدهای  در این خط اعتباری قرار است دولت سوریه مایحتاج وزارتخانه .  سوریه خبر دادند 

اسی و کاالهای صنعتی منحصرا از تولیدات ایرانی  تهیه خطوط تولید و کاالهای اس .  کند تولیدی ایرانی تامین می 

فردی برای حضور در بازار و توسعه نقشه تجاری ایران در سوریه برای  تامین خواهد شد که فرصت منحصربه 

 29. کند های ایرانی فراهم می شرکت

 مهر به سوریه و عراق صدور خدمات مسکن -3-3

هایی در سوریه، وزارت مسکن و شهرسازی ایران رایزنی   ی نیابتسال پیش و در ایام آغازین بحران جنگ    10حدود  

مسکن ساخت  تجربه  تکرار  خصوص  دلیل  در  به  نهایی  توافق  به  حصول  ظاهرا  که  داشتند  سوریه  در  مهر 

سازی  نظر بر سر قیمتِ ساخت، با مشکالتی همراه بود و عمال بدون نتیجه بود که پس از آن اجرای انبوه اختالف 

د پیگیری واقع شد و جهت جلوگیری از بروز مشکلی که روند تفاهم بر سر ساخت مسکن  ایران در عراق مور 

و حداکثر    50رو کرده بود، برگزاری مناقصه بین حداقل  بهارزان قیمت در کشور سوریه را با موانع اساسی رو 

 .30اعالم شد «مهرصدور خدمات مسکن» ساز به عنوان بخشی از پروتکل  شرکت ایرانی انبوه  100

 
 https://www.eghtesadonline.com/n/1BOL نی اقتصاد آنال 25

 / https://www.isna.ir/news/isfahan-65920 سنا یا 26
 .ir/news/83551691www.irna رنایا 27

 www.irna.ir/news/83707924 رنایا 28
 http://fdn.ir/42426 ختگانیفره 29

 eqtesad.com/fa/tiny/news-e-https://www.donya-439084اقتصاد  یایدن  30
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 جهت اجرای پروژه ( ص)درخواست سوریه از قرارگاه خاتم االنبیاء  -3-3-1-1

ای اعالم  در مصاحبه   1391نیز در آذر سال ( ص) مهندس مظفری فرمانده وقت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 

در مبنای سند راهبرد سازندگی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است یکی ازاهداف قرارگاه در این  :  کرد

ها این قرارگاه  است که متناسب با شرایط کشورها و نیاز آن «  سازندگی در کشورهای همسو و مسلمان»سند  

در همین زمینه از سوی کشور سوریه نیز  . وی گفت  در امر سازندگی حضور پیدا کرده و اخذ پروژه می کند 

توجه به شرایط این کشور در    با  اماهایی به منظور حضور ما برای سازندگی در این کشور شده بود  درخواست

 . حال حاضر امکان حضور ما در آنجا فراهم نیست

تر  رونق های اقتصادی ایران و سوریه کم تر شدن اوضاع سیاسی و امنیتی در سوریه، فعالیت و همکاری با بحرانی 

 . های مستشاری و سیاسی دادند از گذشته شدند و جای خود را به حمایت

 1395اقتصادی ایران و سوریه از سال آغاز دوران جدید روابط   -3-4

و همزمان با کاهش بحران، کشور سوریه دوران پسابحران خود را آغاز کرده و چرخ های اقتصاد    1395در سال  

در همین حال و در کنار آزادی سایر مناطق تحت اشغال  .  رفته به حرکت در آمده بودو صنعت این کشور رفته 

برداشتن گامی  های شمال غربها در بخش تروریست  به دنبال  ایران و سوریه  ی و شرقی، مسئوالن دو کشور 

متوازن  برای  از فصل  بلندتر  نو  مرحله  و شروع  در دوران جدید  روابط سیاسی  با  اقتصادی  مناسبات  ساختن 

 .نامه راهبردی بلندمدت بودند دمشق با امضای موافقت   -مناسبات اقتصادی بین تهران 

های قابل توجهی با دولت سوریه  ، قرارداد کشور سوریه  جمهوری اسالمی ایران در زمینه بازسازیدر همین راستا  

های امضاشده  تفاهم نامه .  پنج سند همکاری بین ایران و سوریه به امضا رسید   1395در دی ماه  .  منعقد کرد

های برق حمص و  روگاه شامل ساخت یک نیروگاه برق در الذقیه، بازسازی نیروگاه برق حرارتی در حلب و نی

هزار هکتار    5دیرالزور، واگذاری اپراتور سوم تلفن همراه به ایران و استخراج فسفات از شرق سوریه، واگذاری  

گذاری  زمین به ایران برای توسعه کشاورزی و هزار هکتار برای ساخت مخازن نفت و گاز است و همچنین سرمایه 

 .31ها بوده استم نامه در بخش بنادر سوریه جزء موارد این تفاه

مرداد   همکاری   1397در  ابعاد  دمشق  به  ایرانی  هیئت  یک  سفر  فناوری  با  زمینه صنعت،  در  مشترک  های 

، مطالعه در خصوص شبکه آبرسانی، ایجاد  (هاSME) اطالعات و ارتباطات، ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط  

های سوریه مورد بررسی قرار  زسازی زیرساختپست های جدید خطوط انتقال برق، صادرات صنایع دستی و با

هزار واحد مسکونی در    30در همان ایام پروژه ساخت  .  ها امضا شد نامه اولیه در خصوص آن گرفت و توافق 

 .32های دمشق، حلب و حمص به پیمانکاران ایرانی سپرده شد استان

 
 https://www.iribnews.ir/0069wz ما یصدا و س یخبرگزار 31
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 های برق ساخت و تعمیر نیروگاه  -3-4-1

مگاواتی در الذقیه سوریه به همراه خط لوله    5۴0نامه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی  نیز تفاهم   1397در مهر  

گروه مپنا  .  میلیون یورو به امضا رسید   ۴11انتقال گاز بین موسسه تولید برق سوریه و گروه مپنا ایران به ارزش  

همچنین  .  رده بودمگاوات نیروگاه را در شرایط جنگی در کشور سوریه ساخته و به مدار آو  900پیش از آن  

نامه از آمادگی دو طرف جهت شروع روند اجرایی پروژه  وزیر نیروی ایران در خالل مراسم امضای این تفاهم 

تا مهرماه  .  مگاواتی خبر داد  50مگاواتی گازی در منطقه حلب و مذاکره جهت احداث نیروگاه بادی    125نیروگاه  

 .33یه برای مراحل بازسازی و تعمیرات معرفی شده بود مگاوات نیروگاه مختلف در سور 800بالغ بر   1397

 و سوریه در دوره بازسازی  ایرانهای ترین قراردادها و توافق . مهم 14جدول 

رد

 یف

 تاریخ انعقاد مجری  نامه قرارداد/ توافق 

 2019 های ایران و سوریه دولت های بلندمدت نامه همکاری توافق  1

 540قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی  2

 مگاواتی حلب 

 2018 شرکت مپنا 

نامه واگذاری مدیریت بندر  توافق  3

 الذقیه به ایران 

 2017 دولت ایران 

واگذاری اپراتور سوم سوریه به   ۴

 کنسرسیوم ایرانی 

 2017 گروه توسعه اعتماد مبین 

برداری از معادن  نامه بهره توافق  5

 فسفات در تدمر 

 2017 دولت ایران 

 سوریه  -بانک مشترک ایران  -3-4-2

، ولی اله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی با اشاره به سوابق مربوط به مذاکرات  1397خرداد    30در تاریخ  

که به دلیل شرایط ایجاد شده « االمان»انجام شده در مورد تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه تحت عنوان  

پیشنهاد از سرگیری مذاکرات جهت تاسیس این بانک را به وزیر امور اقتصادی  در سوریه متوقف مانده است،  

پس از آن در دی ماه همان سال، عبدالناصر همتی، رییس کل وقت بانک مرکزی در دیدار با وزیر  .  سوریه داد

 . اداقتصاد سوریه از گسترش روابط بانکی دو کشور بر مبنای توافقنامه همکاری اقتصادی منعقد شده خبر د

 
 https://b2n.ir/778866و مپنا  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-675204 لنایا 33
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 . امضای توافقنامه بین بانک مرکزی دو کشور ایران و سوریه14شکل 

نیز در دیدار رئیس بانک مرکزی ایران و سوریه ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه و    1398در شهریور سال  

نمایندگان بانک های دو کشور مورد بررسی  اجرای مفاد تفاهم نامه بانک های مرکزی ایران و سوریه در دیدار  

در این دیدار افزایش روابط  .  قرار گرفت؛ به عبارت دیگر روابط بانکی ایران و سوریه در فاز اجرایی قرار گرفت

های دو کشور، ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه، استفاده  بانکی دو کشور، راه اندازی سیستم سپام بین بانک

های دو کشور، رفع مشکالت  مبادالت تجاری دو کشور، تقویت خطوط اعتباری بین بانک از ارزهای ملی در  

کارت ضمانت سیستم  اندازی  راه  و  بانکی طرفین  مورد  های  دو کشور  شهروندان  بین  پرداخت مشترک  های 

ایت  های ایران و سوریه با هد بررسی قرار گرفت که مقرر شد کمیته مشترک بانکی متشکل از نمایندگان بانک 

 .های مرکزی دو کشور ایجاد شود و اجرای مفاد توافقات صورت گرفته را پیگیری کند بانک

 مناطق آزاد مشترک ایران و سوریه  -3-4-3

، در دیدار سفیر سوریه در تهران با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و  1399در فروردین سال  

های مشترک در مناطق آزاد یا احداث مناطق صنعتی و تجاری  گذاریویژه اقتصادی ایران، درباره افزایش سرمایه 

سوریه و استفاده از ظرفیت کشور  -های مشترک اقتصادی ایرانافزایش همکاری .  مشترک بحث و تبادل نظر شد 

کشور عربی جهت توسعه بازار صادرات ایران از جمله مزایای احداث مناطق    22سوریه در اتحادیه اقتصادی  

 .آزاد مشترک است

گانه به شرح باال، یک بندر خشک هم در مرکز سوریه در نظر گرفته شده که  9همچنین در کنار مناطق آزاد  

آهن میان سه  بایست بر اساس اتصال خط آهن تهران، بغداد، التنف به سوریه و ایجاد یک شبکه راه در اصل می 

 ت. شرایط خاص فعلی، در حال حاضر تعطیل اس کشور ایران، عراق و سوریه عمل نماید که به دلیل بحران و 
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 دمشق  -. اتصال خط آهن تهران  14نقشه 
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 1397های اقتصادی راهبردی بلندمدت ایران و سوریه در سال موافقتنامه همکاری -3-5

 

 1397سال  . انعقاد موافقتنامه راهبردی بین ایران و سوریه در 15شکل 
نیازمند  و  بازسازی سوریه  به کاال، خدمات و سرمایه یشروع دوران  این کشور  تا    سبب  باید   ، گذاریهای  شود 

هایی بین دو کشور به امضاء  نامه در این راستا تفاهم .  شود  ایران و سوریه به مراتب بیشترتبادالت اقتصادی بین  

در عمل آن  اما  قابل رسیده  اتفاق  باید  که  استطور  نداده  رخ  برای  .  توجهی  راه جامعی  نقشه  دیگر  از سوی 

 .های اصلی اقتصاد این کشور، احیا شوند بازسازی سوریه طراحی نشده است تا بر مبنای آن بخش 

سند و یادداشت تفاهم    11های اقتصادی راهبردی بلندمدت ایران و سوریه به همراه امضاء  موافقتنامه همکاری 

ای شد که  و طی سفر معاون اول رئیس جمهور به دمشق رسانه   1397ماه  ر در بهمنهمکاری بین این دو کشو

 :3۴به شرح زیر است

 ی بردارنقشه  نه یزم در ک یژئومات یهایادداشت تفاهم همکاری  -

 یینمایس  یهمکار تفاهم ادداشتی -

 پرورش  و  آموزش  نه یزم در  ییاجرا ی همکار برنامه سند  -

 سم یترور یمال نیتام  و  ییپولشو با مبارزه  یهای همکار تفاهم ادداشتی -

 ی عموم خدمات و  مسکن یهای همکار تفاهم ادداشتی -

 ی لیر یهای همکار تفاهم ادداشتی -

 مشترک   یگذاره یسرما قیتشو نه یزم  در تفاهم ادداشتی -

 ی شگاهینما یهای همکار تفاهم ادداشتی -

 یفرهنگ  یهایهمکار یی اجرا برنامه تفاهم ادداشتی -

 کشور  دو   یاقتصاد  یهایهمکار ی عال تهیکم اجالس  نیچهاردهم تفاهم ادداشتی -

 ه ی سور و  رانیا مدت  بلند  ی راهبرد یاقتصاد یهایهمکار موافقتنامه  -

 
 fvpresident.ir/fa/news/6592 ی جمهور س یدفتر معاون اول رئ  3۴
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های اقتصادی راهبردی بلند مدت ایران و سوریه، محمد سامر الخلیل،  پیش از امضای رسمی موافقتنامه همکاری 

ترین محور این قرارداد  حضور در تهران و طی نشستی اعالم کرد که مهم وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه با  

سال    20نامه بیش از  توافق  گذاری مالی و بانکی بین دو کشور است و زمان این محورهای اقتصادی، سرمایه 

 . است

 

 در کنار هیئت سوری  1397. هیئت ایرانی منعقد کننده توافقنامه  16شکل 
کند  ای راهبردی و بلندمدت با یک کشور دیگر امضاء می نامهین اولین باری بود که کشور سوریه چنین توافق ا

کننده موانع موجود در راه  کننده تبادالت تجاری بین دو کشور و رفع و به اعتقاد وزیر اقتصاد سوریه، تسهیل 

 .35است های مشترک اقتصادی، مالی و بانکی ایران و سوریه همکاری

همچنین همزمان با حضور هیئت سوری در ایران، هیئتی از ایران نیز به سوریه سفر کرده و درباره ابعاد این  

 .های بخش خصوصی در بازسازی سوریه به بحث و مذاکره پرداختند نامه و ظرفیت توافق 
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رئیس  ) و کیوان کاشفی ( وابط اقتصادی ایران با عراق و سوریهدبیر ستاد توسعه ر)حضور دکتر حسن  دانایی فر . 17شکل 

 در هیات ایرانی ( اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه

توافقنامه  بلندمدت،  پیگیری جدی  همکاری  توافقنامه  به خصوص  سوریه،  کشور  با  شده  امضا  اقتصادی  های 

 نیازمند توجه به دو نکته است: 

  کا، یمثل آمر  ییکشورهااین همکاری محتاج نقشه راه منسجم، متمرکز و عینی است.  آنکه    نخست -1

  که   ی بتیاند و از مص مختلف، به دخالت در اوضاع آن کشور پرداخته   هایسرزمین بارها با ناامن کردن  

  از   یاریبس  در   واقع. در  کردند متحده استفاده    االتیا  یاقتصاد   ت یبار آمده، در جهت تقو  به  عامدانه

را از رکود خارج کند.    کا یآمده در اثر بحران کشور هدف، توانسته اقتصاد آمر  د یپد   ی بازار خارج  رد وام

منطقه، به هنگام وقوع    در ثبات    نیتأم  استیبارها با س   ران یا  ی اسالم  یجمهور   که  است  ی حال  در  نیا

خود را از    ی است منافع مل  سته یشا  که همسو شتافته، اما نتوانسته آنچنان    ی بحران به کمک کشورها

سازمان    ک ی  نشیو چ  یمتحده، با نقشه قبل   االت یاختالف آنجاست که ا  نی اکند. راز    فایاست  استیس   نیا

از    ی منافع فراوان  تواند ی م  ن یو بنابرا  زند ی بحران زده م   ی دست به دخالت در کشورها  ی منسجم اقتصاد

ببرد. حال  ا  نیا   و   متمرکز  منسجم،   ی اقتصاد  یپلماس ید  کی   فاقد   ران یا  ی اسالم   یجمهور  آنکه قدام 

 .است بلندمدت

نکته دوم آنکه بخشی از برنامه منسجم ایاالت متحده برای در چنگ گرفتن بازار کشور بحران زده،   -2

  ضرر   به   تنها  نه  کشور  آن  در   کایآمر  دخالتاقناع افکار عمومی کشور هدف با این موضوع است که » 

  جاد یا  از  پس  کایدر واقع آمر  «.کند ی م  نیتأم  ییباال  حد   تا  را   زده  بحران  کشور   منافع  بلکه  ست،ین  آنها

  رفاهی و   ابعاد مختلفدر  کشور هدف  تا    کند ی م  ی نقشه راه بلندمدت کار  ک یبا    ، یانسانبحران    کی

  ی قربانابتدا    درخود  بسیاری از اوقات  که    یمردم به این ترتیب    را تجربه کند.  ی رشد آشکار  ی اقتصاد

به آن    سطح دنیاکه در    ید ینند. فراینبمی   یاقتصاد  ی منج  ک یکشور را به چشم    نیاشدند،    کایآمر

 شود. سازی آمریکایی گفته میملت

اقتصاد کشورهای    مند شدن از تر شدن موضوع، در ادامه به بررسی تجربه ایاالت متحده در بهره برای روشن

  فعالیتشود. های اقتصادی و رفاهی در کشور هدف پرداخته می بحران زده و در عوض باال بردن سطح شاخص
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های جمهوری اسالمی همخوان  هرچند در نیات، با سیاست  (USAID)  متحدهالمللی ایاالتآژانس توسعه بین

 : از دو نظر برای ایران مهم استها توجه به تجربه عملیاتی این فعالیت نیست، اما 

های جمهوری اسالمی  های مهمی برای فعالیت در بررسی ساختارها و تجارب این سازمان، درس (  الف 

  تأمین منافع طرفین این کشور برای    ریزیبرنامههت  تواند از جبه عبارت دیگر می .  ایران وجود دارد

 آموز باشد.درس 

در اکثر این  نیز این نهاد آمریکایی  ،موازات فعالیت جمهوری اسالمی ایران در کشورهای منطقه به ( ب

ای و به خطر افتادن منافع جمهوری  های این نهاد موجب کاهش نفوذ منطقه فعالیت .  کشورها فعال است

 . شودمی  اسالمی ایران 

 36زدهمتحده و حضور آن در کشورهای جنگبررسی تجربه ایاالت -3-6

المللی کند که دیگر کشورهایی که قصد توسعه حضور بین سازی ایجاب می متحده در ملت ساله ایاالت   70تجربه  

های  سالای جمهوری اسالمی ایران در  با توجه به گسترش نفوذ منطقه .  خود را دارند از این تجارب بهره گیرند 

ای الزم است راهبردی جامع و هماهنگ را در کشورهای منطقه دنبال  به یک قدرت منطقه   اخیر و تبدیل آن 

 .کند 

المللی  متحده پس از جنگ جهانی دوم از فرصت به وجود آمده در بازسازی کشورها برای توسعه نفوذ بین ایاالت

ی خود در کشورها اقدام نمود و در کنار  ه نفوذ و سلطه این کشور در فرآیند بازسازی به توسع.  خود استفاده کرد

استفاده از قدرت نظامی با ابزارهایی از قبیل اصالحات سیاسی و توسعه اقتصادی به توسعه نفوذ در کشورهای  

.  در سطح دنیا یاد شده است«  سازیملت »های بعد با عنوان  متحده در سالاز این راهبرد ایاالت.  هدف پرداخت

متحده و کشورهای غربی در تغییر حاکمیت کشورها برای  سازی راهبرد اصلی ایاالتتر ملت دقیق   به عبارت

آن  در  پایدار  امنیت  ایجاد  و  دموکراسی  استگسترش  باالیی  .  ها  تجربه  از  راهبرد  این  اجرای  در  کشور  این 

به  است  دهه نحوی برخوردار  ملت که در  اخیر،  بیش   سازیهای  دنبالدر کشورهای  این  می   تری  تعداد  و  شود 

توان در کویت، سومالی،  متحده را می سازی ایاالتاثرات فرآیندهای ملت.  گیری یافته استکشورها افزایش چشم 

دید  و عراق  افغانستان  بوسنی، کوزوو،  ملت .  هائیتی،  اجرای  فرآیند  سازمانآمریکا در  از همکاری  های  سازی 

ریزی  گیرد و نوک پیکان برنامه بهره می ...  المللی پول وجهانی، صندوق بینملل، بانک  المللی مانند سازمان بین

 . است( USAID)متحده  المللی ایاالتو اجرای این فرآیند آژانس توسعه بین 

 ( USAID)متحده آژانس توسعه بین المللی ایاالت تشکیل  -3-6-1

اقتصادی خود را در جهان گسترش  ترومن، نفوذ    ۴واسطه طرح مارشال و اصلپس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به 

نهاد متمرکز، اجرایی  این طرحها از طریق ایجاد یک زیرساخت قانونی، تخصیص بودجه کالن و تأسیس یک  .  داد

 
دوران   ت یمحور مقاومت با استفاده از ظرف ی و توانمندساز ران ی ا ی اسالم  یجمهور یاراهکار گسترش نفوذ منطقه، لویحاج ن یحسو  خانوار  یمهدمحمد 36

 1399، هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، بهمن هی سور یبازساز
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، آژانس امنیت  (38TCA) ، اداره همکاریهای فنی(37ECA) نهادهای مختلفی مانند اداره همکاریهای اقتصادی.  شد 

خارج(39MSA) متقابل عملیات  اداره  بین(  40FOA)ی،  همکاریهای  اداره  برای  (41ICA)المللی  و  سالها  این  در   ،

 . پیشبرد نفوذ آمریکا در جهان ایجاد شد 

برنامه  گسترش  از  توسعه پس  سال  های  در  درنهایت  جهان،  مختلف  کشورهای  در  آمریکا  همه  1961ای   ،

توسعه برنامه  عنوان  های  تحت  نهادی  ذیل  آمریکا  خارجی  بین»ای  توسعه  ایاالت  آژانس  متحده  المللی 

(42USAID») های اخیر، گسترش مأموریت این نهاد از اقتصادی به سیاسی، فرهنگی  هه د  تجمیع شد که در طول

 .و اجتماعی، منجر به قدرتمند و مؤثرتر شدن این نهاد شده است

مرزی آمریکا است که در بیش  ای برون ترین نهاد توسعه مهم (  USAID)متحده  المللی ایاالت  آژانس توسعه بین 

زیست، دموکراسی، حقوق  این نهاد در موضوعات اقتصادی، آموزش، بهداشت، محیط .  کشور فعالیت دارد  100از  

سلطه  بازوی قدرتمند آمریکا برای گسترش نفوذ و    USAIDدر حقیقت  .  کند فعالیت می ...  بشر، حکمرانی، زنان و

و نهادهای مالی ذیل آن بررسی    USAIDشود تاریخچه تشکیل  تالش می   بخش در این  .  در کشورهای جهان است

 . گردد

 ( ECA)های اقتصادی طرح مارشال و اداره کل همکاری  -3-6-2

به  .  های اصلی درگیری دور بود و خسارات کمی به این کشور وارد شد آمریکا در جنگ جهانی دوم از کانون 

به تأمینهمین   بود  توانسته  نیازمندیهای نظامی و غیرنظامی کشورهای درگیر در جنگ تبدیل  دلیل  کننده 

صورت بالعوض و وام به کشورهای دیگر ادامه  پس از جنگ، این ایده مطرح شد که همچنان این کمکها به.  شود

کنگره آمریکا به تصویب    در  43« قانون کمکهای خارجی»،  19۴8ی این دیدگاه، در آوریل  درنتیجه .  پیدا کند 

 . تشکیل، و اجرای طرح مارشال آغاز شد (  ECA)ذیل این قانون، اداره همکاریهای اقتصادی. رسید 

طرح مارشال، طرحی برای بازسازی اروپای غربی پس از ویرانیهای جنگ جهانی دوم بود که توسط وزیر خارجه  

ترین طرح سیاست خارجی امریکا تاکنون بوده  مارشال بزرگ .  مطرح و پیگیری شد (  جرج مارشال)وقت آمریکا  

تعیین مدیر  .  جمهور ایجاد شد برای اجرای طرح مارشال زیر نظر رئیس (  ECA) اداره همکاریهای اقتصادی  .  است

گرفته و جایگاه این اداره کل در دولت  جمهور پس از مشورت و موافقت سنا انجام می ی کل توسط رئیس اداره 

طور مستمر  مدیرکل این اداره و وزیر امور خارجه باید یکدیگر را به .  ی اجرایی بوده استتراز یک وزارتخانه هم

ها مربوط بوده هماهنگی انجام  ی وظایف هر یک از آن کردند و در اموری که به محدوده از اوضاع مطلع می 

ا عدم اقدامی توسط مدیر  رسید که هر اقدام یا پیشنهاد یهر زمان وزیر امور خارجه به این نتیجه می . دادند می 

شد،  نمود و چنانچه تضاد آراء برطرف نمی با اهداف سیاست خارجی آمریکا مغایر است، باید با مدیر رایزنی می 
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عنوان نماینده اداره  یک سفیر سیار به .  شد و بالعکسجمهور برای تصمیم نهایی ارجاع می موضوع باید به رئیس 

 . شده بودکشورهای اروپایی تعیینکل و نماینده ارشد دولت آمریکا در  

  ۴صورت وام طی  میلیارد دالر به   2صورت بالعوض و  میلیارد دالر به   13آمریکا در قالب طرح مارشال، حدود  

میلیارد دالر    1۴0بیش از    2020ها در سال  که ارزش کنونی این کمک  سال به کشورهای اروپایی کمک کرد

ارشال، توانست با نفوذ کمونیسم در اروپا مقابله کند، ایجاد اروپای متحد  واسطه طرح مآمریکا به   .شودبرآورد می 

سازی الزم برای حاکم  ای ایجاد کند، زمینه را تسریع کند، برای محصوالت صنعتی آمریکا بازار مصرفی گسترده 

ورها به دست  تر، نفوذ بسیار زیادی در این کشعنوان ارزی جهان روا را انجام دهد و از همه مهمشدن دالر به 

 . آورد

 :های مفیدی برای سایر کشورها وجود دارد مانند در تدوین و اجرای طرح مارشال آموزه 

نهاد قوی، در رده یک وزارتخانه برای تحقق و پیگیری طرح در دولت و تعیین مدیر آن توسط  ایجاد یک  -

 جمهور  رئیس

 ارشد دولت آمریکا در کشورهای اروپاییعنوان نماینده اداره کل و نماینده تعیین یک سفیر به  -

 های خارجی  استفاده از توان و مشارکت خود کشورها در کنار کمک  -

 های عملکرد ماهانه توسط اداره کلنظارت مستمر کنگره بر اجرای طرح و انتشار گزارش  -

کنندگان  تأمینعنوان نمونه دادن مجوز خرید اقالم موردنیاز از  های مالی، به مدیریت هوشمند کمک 

 آمریکایی و ممانعت از دادن وجه نقد 

 یارسانه  مختلف  غاتیتبل  و  لمیف ساخت قیطر از  طرح ی برا ی فرهنگ  یسازنه یزم -

  ی تجار  شرکت  هر   که  صورت   نیا  به  د یجد   یرساختیز  یهاپروژه   در  منابع  بازچرخش  سازوکار  جادیا -

  یهایهمکار  کل   اداره  که   یاعتبار  از  استفاده  با  داشت،  یواردات  ازین  که  یدولت  آژانس  ای  یخصوص

  ل یتحو  را  دش یخر  کهی هنگام  ازآنپس   و   کرد ی م  واردات  داد، ی م  قرار   ارش یاخت  در   کا یآمر  ی اقتصاد

  ک ی  در   وجوه  نیا   .دادی م   ل یتحو( متقابل  وجوه خود )  یآن را به دولتش با پول مل   ینه ی هز  گرفت،ی م

  گر ید  یهاطرح   در  کایآمر  یاقتصاد  یهایهمکار  کل   اداره   د ییتأ  با  و  شد ی م  رهیذخ  مشخص  حساب

 .  گرفتیم  قرار  مورداستفاده  یبازساز

 های مختلف تشکیل  سیر تحول در رویکرد اقتصادی آژانس طی دهه  -3-6-3

صورت  ، DLFو   ICAشد و با تلفیق « امنیت متقابل»جایگزین قانون  « کمکهای خارجی»، قانون 1961در سال 

پس از تشکیل آژانس،  .  تشکیل شد (  USAID) متحده  المللی ایاالتآژانس توسعه بین ی  نهایی این مجموعه یعن 

 . گیری داشترشد چشم المللی های بین کمک

تر در حوزه نیازهای اساسی بیش   1970در دهه  .  کمکهای فنی و مالی بود  1960هدف و تمرکز آژانس در دهه  

به موضوع    1980و در دهه  (  تحصیالت و توسعه منابع انسانیریزی جمعیت، سالمت،    غذا و تغذیه، برنامه)

در این دهه اصول مبتنی بر بازار را برای  .  تکیه داشت(  های مالیتثبیت ارزها و سیستم ) گسترش بازارهای آزاد  
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توسعه ترویج میکرد و از طریق احیای کشاورزی و گسترش  ها و نهادهای کشورهای درحال بازسازی سیاست

ای   طور فزاینده ای به های توسعه در این دوره، فعالیت .  خلی، فرصتهای اشتغال و درآمد ایجاد میکردبازارهای دا

، توسعه پایدار، تبدیل به اولویت  1990در دهه  .  شدند هدایت می  44( PVO)از طریق سازمانهای داوطلب خصوصی  

عه نفوذ آمریکا در حکمرانی  این آژانس بعد از فروپاشی شوروی، نقش اصلی را برای توس .  شد   USAIDاصلی  

 . کشورهای باقیمانده از شوروی داشت

خواسته شد تا به بازسازی    USAIDجانبه از  صورت همه با وقوع جنگهای افغانستان و عراق،  به   2000در دهه  

.  بپردازدها، جامعه مدنی و خدمات اساسی مانند مراقبتهای بهداشتی و آموزش در آن دو کشور  دولت، زیرساخت

همچنین اقداماتی برای همکاری با سازمانهای شریک  .  آژانس با بیشترین تخصیص بودجه شروع به بازسازی کرد

 .در راستای گسترش کمکهای خارجی آغاز شد   –ازجمله بخش خصوصی و بنیادها   -جدید 

از    USAIDامروزه   بیش  خا  100در  سیاست  منافع  پیشبرد  راستای  در  سراسر جهان  در  آمریکا کشور  رجی 

هایی که  گذاری فعالیت دارد و از طریق  سرمایه(  گسترش هژمونی، گسترش لیبرال دموکراسی و بازارهای آزاد)

 . دهد دهد، اقتصاد آمریکا را ارتقا می  متحده را گسترش می بازارهای صادراتی ایاالت 

 ر متحده آمریکا برای این کشو المللی ایاالت منافع اقتصادی آژانس توسعه بین  -3-6-4

، ارتقای امنیت و رفاه در سطح ملی و جهانی از طریق تقویت  خود راهای خارجی  هدف اولیه کمک  دولت آمریکا

اما حقیقت این است  .  د کنتوسعه عنوان می نفس کشورهای درحال ثبات اقتصادی، سیاسی و افزایش اعتمادبه 

واقعتوسعه جهانی» گذاری در  سرمایه که   در  امنیت ملی  «  های  کمک  .متحده حیاتی استالت ایا  خود  برای 

از طریق آژانس ایاالتبین  توسعه   خارجی دولت این کشور  اقتصاد و اشتغال  (  USAID)متحده  المللی  به نفع 

مقاوم و   یبازارهاتوسعه، به ایجاد آژانس با حمایت از رشد اقتصادی در کشورهای درحال . متحده استایاالت

  مواد  ن یتأم یهاره یزنج عالوه این آژانس باهدف توسعه به . کند آمریکا کمک می صادرات  دریافت برای   یجد

 .کند توسعه فعالیت می متحده از کشورهای درحال اولیه استراتژیک برای صنایع خاص ایاالت

های دیگر، یک رهبری جهانی قوی  های همکار و دولت متحده به همراه سازمان ایاالت  المللیبین آژانس توسعه 

های کمک در طول زمان تغییر کرده و  وضعیت و مکانیسم .  المللی فراهم کرده استهای بین ر توسعه و کمک د

آژانس در  .  متحده شده استالمللی ایاالتهای توسعه بین ای و برنامه های توسعه منجر به بهبود اثربخشی کمک

ادغام کشورها در  »و  «  گذاران آمریکاییجذاب کردن آن کشور برای سرمایه »کشورهای هدف دو اقدام کلی  

 .دهد را انجام می « های بزرگ آمریکاییزنجیره عرضه جهانی شرکت 

اند و دیگر نیازی به  شدهها بسیاری از کشورهای تحت حمایت آژانس از چتر حمایتی خارج در طول این سال 

المللی  آژانس توسعه بین   ی استایاالت متحده مدع  . ندارند و تعدادی هم در حال توانمند شدن هستند   کمک

های خود را به صورتی طراحی نموده است که منجر به پایداری اقتصادی  ها و برنامه گذاریسرمایه   این کشور
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باقی  ها هم رشد اقتصادی و رفاه  شود و بعد از قطع کمک مدت می مدت و بلند در میان کننده کمک  دریافت 

 . ماند می 

بسیار بازارهای جهانی  به رقابتی شده   امروزه  آمریکا  و  اند؛  برای حفظ  بزرگ جهان  عنوان دومین صادرکننده 

دارد بازارهای جدید  به  نیاز  باالیی  .  توسعه صادرات خود  درآمدی  آمریکایی دارای کشش  از طرفی کاالهای 

عنوان  به .  کند ها افزایش پیدا می دیگر هر چه کشورها ثروتمندتر بشوند، صادرات آمریکا به آن عبارتهستند؛ به 

.  سال گذشته تقریباً دوسوم رشد صادرات کاالهای آمریکایی به شرکای آژانس توسعه بوده است   10نمونه در  

این  یک عامل حیاتی برای خروج اقتصاد شود، آمریکا می رشد صادرات ای که موجب های توسعه ارائه کمک لذا 

  .از رکودهای اخیر است کشور

 USAID  45در اثر فعالیت   اشتغال آمریکاتوسعه تجارت، رشد اقتصادی و  -3-6-5

درصد قدرت خرید دنیا خارج    80کنندگان و  درصد مصرف   95دهد  المللی پول نشان می آمارهای صندوق بین  

فرصت  و  تجارت  گسترش  به  آمریکا  در  شغلی  تضمین  و  اقتصادی  رشد  اساس  این  بر  است؛  آمریکا  های  از 

سال گذشته گسترش صادرات کاالوخدمات    10در  .  ی بستگی داردگذاری این کشور در بازارهای جهانسرمایه

های رشد اقتصادی آمریکا  ترین پیشران توسعه از مشاغل آمریکایی حمایت کرده و از مهم به کشورهای درحال 

درصد رشد  12، تولید ناخالص داخلی آمریکا  2015-2005عنوان نمونه طی یک دهه گذشته از  به .  بوده است

این موضوع نتیجه گسترش سریع  .  درصد ناشی از صادرات کاال و خدمات است  29ز این رقم  داشته است که ا

  51توسعه  برای مثال در دهه گذشته رشد واردات کشورهای درحال .  توسعه استبازارها در کشورهای درحال

 . درصد رشد داشته است 18واردات جهانی، تنها مجموع درصد بوده؛ این در حالی محقق شده که 

 
 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/FINAL_Version_of_Shared_Interest_6_2018.PDF: منبع 45
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 میلیون شغل برای آمریکا ایجاد کرده است.  11.5. صادرات آمریکا به کشورهای در حال توسعه 18شکل 

درصد رشد داشته که   ۴0صادرات کاالهای آمریکایی به کشورهای با درآمد کم و متوسط در یک دهه گذشته  

های برنامه   USAIDهایی هستند که  طق همان مکان این منا.  به دلیل رشد رفاه در این کشورها محقق شده است

مثال صادرات آمریکا به آسیای شرقی و  عنوانبه .  اصالحی مالی، سالمت، آموزش و توسعه را اجرا کرده است

درصد    23درصد، کشورهای جنوب صحرای آفریقا    50  درصد، آمریکای التین و دریای کارائیب  62  اقیانوس آرام

های آژانس در  حتی کشورهایی که برنامه .  ۴6درصد رشد داشته است   20قی و مرکزی  کشورهای آسیای شر به  و  

توجهی افزایش  کنند نیز واردات خود را از آمریکا به میزان قابلها به پایان رسیده و دیگر خدمات دریافت نمی آن

میلیارد دالر بود که این    2کشور اروپایی و اوراسیایی از آمریکا کمی بیش از    11واردات    1995در سال  .  اند داده 

 .میلیارد دالر افزایش پیداکرده است 10به بیش از  2015میزان در سال  

برنامه  در  مهمی  بسیار  نقش  آژانس صادرات خدمات  ایاالتبین   توسعه   های  داده المللی  اما  دارد؛  های متحده 

سهم خدمات در کل  .  کنند گزارش نمی شوند و غالباً صادرات خدمات را  تجارت، صادرات کاالها را شامل می 

که رشد صادرات  درحالی .  کننده اصلی آن استمتحده آمریکا یک تأمین تجارت جهانی رو به رشد است و ایاالت

بوده است، صادرات خدمات  (  درصد   21)چهارم  تر از یککم   2015تا    2007کاالها در سطح جهانی از سال  

متحده،  المللی ایاالتبین  توسعه   در بین شرکای اصلی آژانس .  ترشد داشته اس (  درصد   35)سوم  بیش از یک 

اند که  درصد رشد را در این زمینه داشته 1۴درصد و فیلیپین    ۴3درصد، اندونزی    8۴درصد، هند    1۴6برزیل  

های معنوی و خدمات مالی  های اصلی آن شامل گردشگری، ارتباط از راه دور، هزینه استفاده از دارایی بخش

 .دشومی 

صادرات آمریکا  .  متحده شده استتوسعه باعث ایجاد شغل در ایاالت همچنین افزایش تقاضا در کشورهای درحال

است که در این میان صادرات به آسیا  میلیون شغل در آمریکا  11.5به آفریقا، آسیا و آمریکای التین باعث ایجاد  

 
46  Calculated from USITC Dataweb , World Bank (income classifications) 



 

 

76 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

طور خالصه بسیاری از مشاغل در این  به .  ده استمیلیون شغل در آمریکا ش   3.۴تنهایی باعث ایجاد و حفظ  به 

توسعه  های آمریکایی در بازارهایی است که آژانس در کشورهای درحال کشور از طریق عملکرد صادراتی شرکت 

 .  ایجاد کرده است

 USAIDفعالیت  های اقتصادی و رفاهی کشورهای هدف در اثرارتقای شاخص  -3-6-6

را، فعالیت در محورهای    ایجاد رشد در کشورهای شریک  رویکرد خود برایمتحده  ایاالتالمللی  بین  توسعه   آژانس

بهبود  ،  تقویت کشاورزی،  افزایش دسترسی به انرژیآن،  تقویت بازارهای مالی  کشور مقصد،    ثبات اقتصاد کالن »

«  ها در بحران   مقابله و کمک و    بهبود خدمات بهداشتی،  ارتقای آموزشی،  وکار برای مشاغل خصوصیمحیط کسب 

 :شودگفته پرداخته می . در ادامه به بررسی فعالیت این آژانس در هر یک از موارد پیش است عنوان کرده 

 ثبات اقتصاد کالن -3-6-6-1

توسعه معموالً با مشکالت ارزی  از طرفی کشورهای درحال .  یکی از ارکان رشد اقتصادی ثبات اقتصاد کالن است

ها این بحران .  توجهی بر رشد و ثبات اقتصادی دارند تأثیرات منفی قابل  مواجه هستند که  47ها و تراز پرداخت 

باشند که توانایی کشور را در برآورده  «  مشکالت اساسی ساختاری»یا ناشی از  «  شوک ناگهانی»توانند نتیجه  می 

 .دهند المللی کاهش می کردن مطالبات وارداتی و بازپرداخت بدهی بین 

های کالن اقتصادی چندجانبه مورداستفاده  عنوان مکمل کمک معموالً به   MFA(  48(  آژانسهای کالن مالی  کمک

«  تسویه بدهی»،  «تضمین اوراق بهادار» ،  «کمک بالعوض »های مختلف ازجمله  گیرد و از طریق مکانیسمقرار می 

کند،  شرکت نمی   های خاصآژانس برخالف روش سنتی، دیگر در پروژه .  شودارائه می«  دولتبه وام دولت »و  

های  در سال.  کند های خاص را برطرف می بلکه نیازهای عمومی تأمین اعتبار یا نیازهای تأمین مالی در بخش 

عنوان نمونه  به .  های آژانس در حوزه ثبات اقتصاد کالن بر تضمین اوراق بهادار بوده استاخیر تمرکز کمک 

  2016تا    1992تضمین اوراق بهادار از  .  اند مند شده ها بهره اخیراً کشورهای تونس، اردن و اوکراین از این کمک 

میلیارد    22.8بر  مبلغی بالغ   2015تا    2010های  کشور افزایش پیداکرده است که در طی سال  12کشور به    6از  

 .شوددالر را شامل می 

 تقویت بازارهای مالی    -3-6-6-2

این سیستم مالی قوی  .  شده دارند متنوع و تنظیم کشورها برای رشد اقتصادی، نیاز به یک سیستم مالی قوی،  

کند و درنتیجه رشد  های خصوصی به کشورها را محقق می به سرمایه و جذب سرمایه   دسترسی آسان و ارزان 

افزایش می  بازارمحدودیت »توسعه،  در کشورهای درحال .  دهد اقتصادی را  ، فعالیت  «ضعف نظارتی» و  «  های 

گذاری در مسائل زیربنایی کشورها را کاهش  این موضوع سرمایه .  کند دشوار می سیستم مالی کشور را بسیار  
 

  نیمع  مدت   کی   در   جهان،  یکشورها   هی بق  ن یساکن  با  را  کشور  کی   نیساکن   یاقتصاد  مبادالت   ه یکل  که   است   یمال  حسابصورت  ،یخارج  یهاترازپرداخت  47

  یقیحق  اشخاص .  است  مشخص  زمان  ک ی  طول  در   خارج  با   کشور  کی   یاقتصاد   روابط  ه یکل  دهنده نشان  ها پرداخت  تراز   ن یبنابرا .  دهدیم  نشان  سال  کی   مثالً

  ن یا .  دهندیم  انجام  ی خارج  یحقوق  و   یقیحق  اشخاص   با  یمبادالت  و  معامالت   سال، کی   طول   در  یدولت  یهاارگان  و   هابانک مؤسسات،  ها، شرکت  ، یحقوق  و

 .است بالعوض  ی ایهدا  اهداء ا ی  و گرفتن و ی گذارهیسرما   انجام  وام، اخذ ای  اعطاء  خدمات،  و ها کاال  ورود و صدور   شامل  مبادالت و معامالت
48 Macro-Financial Assistance 
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های بهره باال و هزینه  هم با نرخ در این کشورها مؤسسات مالی چند نوع محدود از تسهیالت و آن .  دهد می 

می   ۴9مبادله  پیشنهاد  به مشتریان خود  را  داخل.  کنند زیاد  ناخالص  تولید  به  تسهیالت  نسبت  ی در  درنتیجه 

آید و کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد؛ زیرا بدون دسترسی به  گذاری مشاغل خصوصی پایین می سرمایه

ای های توسعه توان انجام طرح   های موجود هم توانند وارد بازار شوند و بنگاه های جدید نمی تسهیالت مالی بنگاه 

های به علت نداشتن سیستم حسابداری استاندارد و دارایی   50های کوچک و متوسط از طرفی بنگاه .  را ندارند 

 . توانند برای دریافت تسهیالت وثیقه گذاری انجام دهند باارزش، نمی

های بخش خصوصی آمریکا به سمت بازارهای هدف  متحده تشویق و هدایت سرمایه یکی از اهداف اصلی ایاالت 

USAID  صی آمریکایی برای ارائه وام به متقاضیان نیاز به دریافت  حال، نهادهای تأمین سرمایه خصواین  با .  است

های آژانس بود با استفاده از  که یکی از بخش ( (DCAبه این منظور مؤسسه اعتباری توسعه .  وثایق معتبر دارند 

ضمانت وام صدور  به  تسهیالت  دادن  برای  خصوصی  مالی  مؤسسات  تشویق  به  حمایت  نامه  تحت  گیرندگان 

آفریقا با  .  ن اقدام رشد اقتصادی و دسترسی به تسهیالت را در کشورهای هدف افزایش دادپرداخت که ایمی 

  33اند و بخش کشاورزی با  بوده   DCAهای  کنندگان تضمین ترین دریافت درصد بزرگ   32درصد و آسیا با    ۴7

از طرفی نرخ  .  اند درصد بیشترین حجم را از دریافت تسهیالت به خود اختصاص داده 19درصد و بخش انرژی با  

گیرندگان  بوده است که نشان از موفقیت آژانس در انتخاب وام   (درصد  2.6)  ین تسهیالت بسیار پایینا  51نکول

میلیارد    ۴.8  مبلغ   ، 2018تا سال    1999از سال    DCA   مثالعنوانبه .  ها داردهای آن و نظارت صحیح بر طرح 

دالری که  به ازای هر یک .  گیرنده تأمین کرده استقرض   2۴6.000کشور و    76دالر سرمایه خصوصی برای  

در این فرآیند  .  دالر سرمایه خصوصی جذب کند   8.6توانسته    DCAدولت آمریکا در اختیار آژانس قرار داده،  

DCA   برابر این منابع تأمین مالی    9توانسته نزدیک به    هابا استفاده از منابع در اختیار خود و اهرم قرار دادن آن

دهد  سرمایهنامهضمانت  .52انجام  به  را  توانایی  این  صادرشده  بنگاه های  و  می گذاران  آمریکایی  تا  های  دهند 

 . توسعه وارد شوند راحتی و بدون دغدغه در کشورهای درحال به 

 افزایش دسترسی به انرژی -3-6-6-3

توسعه، عرضه کافی انرژی است و عرضه ناکافی انرژی فرآیند  اقتصادی کشورهای درحال از عوامل مهم رشد  

توسعه سرعت باالیی دارد؛  رشد مصرف انرژی در کشورهای درحال .  کند توسعه و رشد را با کندی مواجه می 

همچنین   .درصد مصرف انرژی جهان توسط این کشورها انجام خواهد شد   65حدود    20۴0عنوان نمونه تا سال  به 

با دو مشکل   با درآمد سرانه پایین  انرژی»کشورها  «  گذاری در بخش برق کمبود سرمایه » و  «  کسری عرضه 

.  گری استمواجه هستند که ناشی از دسترسی نداشتن به تأمین مالی بلندمدت و ناکارآمدی ساختارهای تنظیم 

بین  توسعه  ایاالتآژانس  تجاری المللی  از  بیشمتحده  تأسیسازی  می تر  حمایت  انرژی  درآمد،  سات  که  کند 

 
49 Transaction Cost 
50 Small and Medium-Sized Enterprises 
51 Default Rate 

نظارت    DCA  قیاز طر   شدهانجام  یهامشارکت  و  هااست که بر همه ضمانت  DCAاعتبار در    ت یر یمد  یهاستمی محاسبات بر اساس آمار و اطالعات س  52

 .کندیم
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با  .  دهد گذاری خصوصی را در بخش برق افزایش می پذیری در این صنعت و نیز سرمایه پاسخگویی و سرمایه 

گذاری خصوصی در صنعت انرژی برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده  رشد سریع تقاضای انرژی، سرمایه 

برای جذب سرمایه .  ضروری است بهسازی،    گذاریآژانس  به  توزیع  و سیستم  برق  تولید  خصوصی در بخش 

دهی  کند و برای تحقق این هدف درکشورهای ذینفع به شکلتوانمندسازی محیط و حمایت از معامالت اقدام می 

به این منظور اقداماتی    .پردازدگری و بازارهای ملی و محلی انرژی می های تنظیم ها، قوانین، چارچوبسیاست

قبیل   از  انرژی»را  بخش  توسعه»،  «بازسازی  و  شبکه  گسترش  طریق  از  دسترسی  تولید روش   افزایش    های 
انجام  ... و«  هاسازی خدمات انرژی برای توسعه سایر بخش یکپارچه »، «ارتقای امنیت انرژی»،  « غیرمتمرکز برق

 .دهد می 

درحال  کشورهای  در  انرژی  بازارهای  شرکت گسترش  برای  مطلوب  فرصتی  به های  توسعه  منظور  آمریکایی 

های بخش برق به کشورهای  صادرات زیرساخت.  کند افزارهای بخش انرژی فراهم می صادرات تجهیزات و نرم 

از    2030دهد تا سال  ها نشان میبینیپیش .  میلیارد دالر بوده است  3.6به میزان    2015همکار آژانس در سال  

های  میلیارد دالر سود برای شرکت   6.2شغل و    36000  توسعه، های انرژی آژانس در کشورهای درحال محل طرح 

فقط از محل معامالت تجهیزات تولید برق شرکت   2013 مثال در سالعنوان به .  آمریکایی به دست خواهد آمد 

GE Energy Management    میلیون دالر صادرات برای آمریکا ایجاد شده است   250شغل و    15000با آفریقا  .

ها ها برای برنده شدن در مناقصه کند و به شرکت ها ارتباط ایجاد میهای آمریکایی و دولت آژانس بین شرکت 

 .  کند کمک می 

 تقویت کشاورزی -3-6-6-4

توسعه در بخش کشاورزی  بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و بیش از نیمی از اشتغال کشورهای درحال

گذاری در بخش کشاورزی سعی دارد تا رشد اقتصادی  متحده با سرمایه ایاالتالمللی  بین   توسعه   آژانس .  است

برای تحقق این هدف نیاز به  .  کشورها را با افزایش کیفیت محصوالت و کاهش هزینه کشاورزان افزایش دهد 

بهره  داردافزایش  اقتصادی  اثر  دو  که خود  است  منجر  به :  وری  روستائیان  درآمد  افزایش  به  مستقیم  صورت 

قیم از طریق کاهش قیمت محصوالت کشاورزی هزینه زندگی تمام مردم را کاهش  صورت غیرمست شود و به می 

 Feed»عضو دیگر دولت آمریکا در طرح    10متحده در کنار  المللی ایاالتبین  توسعه   از طرفی آژانس .  دهد می 

the Future  » شدند آمریکا  غذایی  امنیت  تأمین  کشورهای  .  مسئول  در  خرد  کشاورزان  از  طرح  این  در 

افزایش بهره حالدر باهدف  امنیت غذایی حمایت می توسعه  تأمین  این طرح درآمد کشاورزان را  .  شودوری و 

 :دهد آژانس برای تحقق این اهداف، اقدامات زیر را انجام می .  دهد افزایش و فقر در مناطق روستایی را کاهش می 

های آمریکایی  ها و شرکت کشاورزی که توسط دانشگاه های پیشرفته  گذاری در تحقیقات علمی و فناوری سرمایه

این تحقیقات کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزی را افزایش  .  شودبرای تهیه بذرها و کودهای بهتر انجام می 

 ؛دهند می 

تلفن  از  استفاده  و  تجارت  گسترش  کشاورزی،  بازارهای  فراهمتوسعه  برای  همراه  اطالع های  و  رسانی سازی 

 ؛ تری بفروشند توانند محصوالت خود را با سود بیش وسیله آن کشاورزان می قعی که به های واقیمت
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توانند مزارع را گسترش  فراهم آوردن دسترسی به سرمایه و گسترش خدمات که بر اساس آن، کشاورزان می 

 ؛ ها را برای رشد و ذخیره محصوالت زراعی بیاموزند دهند، تجهیزات خریداری کنند و بهترین تکنیک 

کمک به کشورها برای طراحی و اجرای استانداردهای گیاهی، اطمینان از امنیت عرضه داخلی و صادرات این  

 . محصوالت

های جدید یازده میلیون کشاورز در کشورهای همکار آژانس با فنّاوری   2016درنتیجه این اقدامات تنها در سال  

  906اورزی در بازارهای داخلی کشورهای هدف  های مدیریتی آشنا شدند و میزان فروش محصوالت کشو روش 

 . میلیون دالر افزایش یافت

 وکار برای مشاغل خصوصیبهبود محیط کسب -3-6-6-5

ترین عوامل رشد اقتصادی  وکار و حمایت کارآفرینی از مهم توسعه بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب

خانواده .  است مناسب،  نبود حکمرانی  بنگاهدر  و  کارگران  محدودیت  ها  ها،  و  کمتر  باالتر، حمایت  ریسک  با 

از طرفی پایین بودن امنیت نگهداری زمین و حقوق مالکیت  .  شوند رو می اجتماعی روبه دسترسی به شبکه تامین 

های ضعیف یا ناکافی از کارگران، آنان را  حمایت.  شودها به سرمایه می ضعیف موجب کاهش دسترسی خانواده 

ها و  دهد و اجرای ضعیف قراردادها مانع از رشد شرکت با خطرات بالقوه باال قرار می در معرض اشتغال ناامن و  

های دولتی و خصوصی از اهمیت  همکاری بین بخش .  شودخصوصی می   -گذاری عمومیجلوگیری از سرمایه 

تواند می اما در صورت عدم وجود نهادهای قدرتمند، این اتحاد  .  وری برخوردار استای برای افزایش بهره ویژه 

بزنند  تبانی  به  دست  سود خود  افزایش  در جهت  بخش  دو  هر  و  شود  به  .  ناکارآمد  فشار  موجب  تبانی  این 

سرمایه مصرف  و  می کنندگان  هستند گذارانی  تبانی  حلقه  از  خارج  که  محیط  درصورتی.  شود  کشوری  که 

گذاری خصوصی به این  مایه ای در جذب سر های دوست نتیجه های دولت وکار مناسب نداشته باشد، تالش کسب

 . کشورها ندارد

وکار توانمند و مؤثر، نیاز به یک چارچوب نظارتی قوی و شفاف برای معامالت  ایجاد و حفظ یک محیط کسب

دارد از  .  تجاری  حمایت  با  تجارت»آژانس  قانون  زنان»،  «اصالحات  اقتصادی  سازی ساده »،  «توانمندسازی 

به کشورها در مسیر  «  های مالیاتی و گمرکیسازی رویه ساده »و  «  سیونهای اتوماگسترش روش » ،  «هاپروانه 

کند و  اندازی کار و انجام تجارت را کم می های راه این اصالحات هزینه .  کند وکار کمک می بهبود فضای کسب 

 . گرددگذاران بخش خصوصی ایجاد می های سرمایه زمینه مناسبی برای فعالیت 

سازی مشاغل پروژه فعال   2011های آژانس در این زمینه است که از سال  فعالیتصربستان یک نمونه خوب از  

قبیل   از  اقداماتی  پروژه  این  در  و  این کشور شروع  در  آژانس  بودجه»توسط  افزایش  تغییر روش  برای  ریزی 

درنتیجه  .  انجام شد «  تهیه قانون کار جدید »،  «تهیه و اجرای قانون بازارهای سرمایه»،  «شفافیت و پاسخگویی

به   2011در سال   89وکار، بانک جهانی از رتبهبندی سهولت انجام کسباین اقدامات، کشور صربستان در رتبه 

 . ارتقا یافت 2016در سال  59رتبه 
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 ارتقای آموزشی   -3-6-6-6

رشد اقتصادی  «  های جدید فنّاوری »و  «  ظرفیت نوآورانه»،  «انسانی  سرمایه »آموزش با افزایش کمیت و کیفیت  

درصد افزایش در درآمد فرد    10مثال هرسال افزایش در تحصیالت موجب  عنوانبه .  دهد تأثیر قرار می  را تحت

.  گذارد اثر می ...  ها از قبیل کشاورزی، دارایی، بهداشت و  گذاری در حوزه آموزش روی سایر حوزه سرمایه .  شودمی 

آموزش عالی و ابتدایی گسترش یابد  توسعه باید دسترسی و کیفیت آموزشی در دو سطح  درکشورهای درحال 

تواند نیم  افزایش متوسط تحصیالت عالی یک کشور به میزان یک سال می .  تا به رشد اقتصادی منجر شود

عالوه بر کمیت آموزش، کیفیت هم اهمیت باالیی دارد؛ در  .  درصد رشد تولید ناخالص داخلی را اضافه کند 

ی برای گسترش آموزش اتفاق افتاده که کیفیت کافی را نداشته  توسعه تالش زیاد بسیاری از کشورهای درحال 

 . اند است و دانش آموزان بعد از گذراندن تحصیالت ابتدایی حتی توان خواندن یک کلمه را هم نداشته 

کشور    19در    2011در سال  .  پردازدآژانس به بهبود دسترسی عادالنه و کیفیت آموزش در کشورهای همکار می 

میلیون نفر رسیده    22.7کشور به    ۴1در    2015اند که این رقم در سال  شدهآموزش دادهمیلیون کودک    7

از طرفی آژانس در کنار گسترش تحصیالت ابتدایی در بخش تحصیالت تکمیلی هم در کشورهای همکار  .   است

برای    برنامه تحقیقاتی مشترک بین آمریکا و مؤسسات آموزش عالی کشورهای همکار  72تاکنون  .  فعال است

 . گرفته استهای کشاورزی، انرژی و بهداشت توسط آژانس شکلپیشبرد رشد و پایداری اقتصادی در زمینه 

 بهبود خدمات بهداشتی -3-6-6-7

توجهی بر  مدت قابلبیماری پیامدهای طوالنی.  سالمت جامعه یک نیاز اساسی در تحقق رشد اقتصادی است

نمونه افزایش امید به زندگی به میزان یک سال موجب افزایش    عنوانبه .  وری و بازده اقتصاد یک کشور داردبهره

سالمتی در سطوح مختلف جامعه اثرات مهمی دارد برای مثال  .  شوددرصدی تولید ناخالص داخلی سرانه می   ۴

ها روند و کمیت و کیفیت آموزش آن تری به مدرسه می کودکان سالم و برخوردار از تغذیه مناسب روزهای بیش 

های مزمن شوند  توانند کار کنند و اگر دچار بیماریکارگران بیمار روزهای کمتری می .  کند افزایش پیدا می 

تری  حال سالمتی والدین موجب اختصاص پول و زمان بیش درعین.  شوند کلی از جمعیت نیروی کار خارج می به 

 .شودبه تربیت کودکان می 

های بهداشتی موجب اثرات  شبکه تأمین اجتماعی ضعیف، شوک در کشورهای فقیر به علت منابع مالی کم و  

گیر تهدیدات جدی برای امنیت  های همهها و بیماری بحران .  شودها می ناپذیری برای خانواده توجه و جبران قابل

درصدی تولید    ۴تا    2تنهایی موجب کاهش  شود بیماری ایدز به تخمین زده می .  روند اقتصادی به شمار می 

 .اخلی کشورهای جنوب صحرای آفریقا خواهد شد ناخالص د

توسعه به گسترش تحقیقات  متحده در کشورهای درحالالمللی ایاالتبینتوسعه  دفتر جهانی بهداشت آژانس  

عنوان نمونه  به .  پردازدهای تأمین مالی بخش بهداشت می های بهداشتی و مشارکت و تقویت سیستم در زمینه 

از  م   18آژانس    2015در سال   تقریباً  از سوءتغذیه نجات داد و  میلیون یتیم و خانواده    6.2یلیون کودک را 

ومیر ناشی از  درصدی مرگ  22موجب کاهش   2015تا   2000اقدامات آژانس از سال  . پذیر حمایت کردآسیب
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بیماری و  نجات جان    21بیماری سل، کاهش   این  نفر شده است  ۴9درصدی شیوع  هفت  .  میلیون  تقریباً 

ومیر ناشی از ماالریا در کودکان زیر پنج  درصد مرگ   71ومیر ناشی از ماالریا در سطح جهان و  میلیون مرگ 

 .سال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا کاهش پیداکرده است

 هامقابله و کمک در بحران -3-6-6-8

ها را به  ت آن انداز رشد بلندمد دهند و چشم مدت کاهش می فجایع و حوادث، درآمد کشورها را برای طوالنی 

در مواجهه با بالیای طبیعی و جنگ، تثبیت اوضاع اقتصادی موجب کاهش نوسانات رشد و  .  اندازند خطر می 

کشورهای با درآمد کم منابع کمی برای کنترل اوضاع و کاهش  . شودبهبود روند رشد متوسط در بلندمدت می

 .  تأثیر شوک در اختیاردارند 

تا    20مثال جنگ سوریه منجر به ضرری معادل  عنوانبه .  گذاردبر اقتصاد می   جنگ اثرات بسیار زیاد و عمیقی 

بهبود این میزان خسارات زمان زیادی  .  میلیارد دالر به ظرفیت تولید ناخالص داخلی این کشور شده است  38

ل تا  ونقکشد و تأثیرات منفی ناشی از تخریب پیوندهای زیرساختی الزم برای تولید، تجارت و حمل طول می 

توجه برای کشورهای همسایه ایجاد  ثباتی ناشی از درگیری همچنین یک تهدید قابلبی   .ماند ها باقی میسال

از طرفی خروج نیروی انسانی و پناهندگی در کشورهای دیگر  .  کند و بر ثبات و رشد منطقه اثرگذار استمی 

دهند حتی شش سال پس از اتمام جنگ  نشان می ها  تخمین .  اثرات جدی بر سرعت بازسازی و کیفیت آن دارد

 .تر از حد متوسط در حالت نبود جنگ استدرصد پایین   15هم تولید ناخالص داخلی سرانه حداقل  

  و   بشردوستانه   یهاکمکو  است  ی عیطب  ی ایبال  و   هاجنگ   در   ی جد   د یتهد   ک ی  یی غذا  ت یامن  افتادن   خطر  به

در سال    نهاد   ن یا  د یگوی م   USAID  آژانس  ی . آمارهاکند ی م   کمک   ی عیطب  یایبال  ی آن   اثرات   کاهش  به   ییغذا

  عراق،   ، یجنوب  سودان   ،هی سور   مانند   ییکشورها.  است  کرده  نهی هز  فاجعه  52دالر در    ارد یلیم  1.۴  زان یم  2016

 جهت  نیا  دراست    یمدع  آژانس.  اند کرده   افتیدر  را  هاکمک   نیا  اکوادور  و  یجنوب   یقایآفر  ،یوپیات  من،ی

  یی غذا  تیامن  نیتأم  یراهکارها  ی رو  بر  ده یدب یآس   یدرکشورها  نیهمچن  دهد؛ی م  انجام  ییغذا  ی فور  یهاکمک

   . شود ن یتأم هاآن  ییغذا ت یتا امن کند ی م  یگذاره ی سرما بلندمدت یبرا

ناپایدار سیاسی یکی از تهدیدات جدی برای ثبات اقتصادی به شمار می  از  مدعی است  آژانس  .  رودتحوالت 

کند و با همکاری مقامات دولتی به  وجود آمده برای ایجاد دموکراسی و صلح در کشورها استفاده می فرصت به  

متخصصان در حوزه انتخابات و حکمرانی    مدعی است  همچنین آژانس .  پردازدهای توسعه بلندمدت می ایجاد پایه 

 .کند ارسال می های نوپای ناشی از بحران و انتقال سیاسی را برای مشاوره به مقامات حکومت
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 53منطقه  یکشورها یدر برخ متحدهاالت یا  یالمللن یآژانس توسعه ب یهات یفعال. 19شکل 

باال،   بمطابق شکل  توسعه  در    ی در کشورها  متحده االتیا  یالمللن یآژانس  ترکیه  و  اردن، عراق  لبنان،  مصر، 

وضعیت  بازار و    ی ها  ستمی، س ی اقتصاد  ازآفرینی ساختارب،  یکشاورز هایی از جمله  مختلفی در حوزه   یهاتیفعال

و    شتیمع آموزش  و  ییغذا  کمک ،  التیتحصمردم،  بهداشت  و    ت یریمد ،  سالمت،  آمار  انتشار    اطالعات و 

و    یبانیپشت  یکاالها،  ی نقد   هایکمک آماری در حوزه حقوق بشر،    لیو تحل  هیتجز   ت وبشردوستانه، مطالعا

و بهداشت محیط انجام داده است.    آبو تامین    پناهگاهو تامین امنیت، ساخت    حفاظتی،  کیلجست  یامداد

کمک  این  فعالیتگزارش  و  به ها  اطالع ها  پایگاه  در  مشروح  آژانس  طور  آدرس    USAIDرسانی  به 

www.USAID.gov شود. منتشر می 

 المللی آمریکا در سوریه بین   نگاهی به واقعیت عملکرد آژانس توسعه -3-7

بوده و تاکنون حدود    ت یکشور مشغول به فعال  نیدر ا  USAIDآژانس    ه،یو با شروع بحران سور  2011از سال  

بشردوستانه   یهاها تحت عنوان کمکوکمک  هاتیفعال نی. ا5۴کرده است  نه یکشور هز  نیدالر در ا اردیلیم 12

کشور قرار   نیدر بخش کردستان ا هی سور  کی دموکرات  ی روهایکه تحت تسلط ن هی سور  ی در مناطق شمال شرق

بخش شامل  و  است  شده  انجام  قانون  یهادارد  دولت  تسلط  اشودی نم  ه یسور  ی تحت    کا ریآم  یهاکمک   نی. 

به تاراج    هی سور  ینفت  نی ادیاز م  هزار بشکه نفت در روز  100حدود    ر،یاخ  یسالها  یها طاست که آن   یدرحال

کشور، تنها از    نیخود در ا  یهانه یاز هز  شیاند بلکه بنکرده   یکمک  هی تنها به سور  هها ن. در واقع، آن 55اند برده 

 اند. سرقت کرده  ه یسور ی منابع نفت

  ۴.8ادعا کرده است که  هی ت در سوریخود از فعال یهاگزارش   نیدر آخر متحدهاالتیا یالمللنیآژانس توسعه ب 

  ر یسا  تیتحت حما  زینفر ن   ونی لیم  2.1.  کنند ی آژانس استفاده م  نیا  یهانفر به صورت ماهانه از کمک   ون یلیم

تحت    هی نفر در سور  ونیلیم  6.9در حدود    یتیقرار دارند و در مجموع جمع  هیدر سور  ییکایآمر  یهاسازمان

نفر    ونیلیم  11از    شیسازمان ملل بحالی است که طبق آمار  این در    .د هستن  کایدولت آمر  یهاو کمک   تیحما

 
از؛    53 نقل  updated-last-emergency-complex-response-usg-republic/syria-arab-https://reliefweb.int/map/syrian-به 

121820 
 profile-country-sheets/syria-https://www.usaid.gov/syria/fact؛ USAIDسایت آژانس به نقل از  5۴

 mehrnews.com/xTQ7Lبه نقل از خبرگزاری مهر؛  55
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ب  یهاکمک  ازمند ین  ه یاز مردم سور از مرد  ون ی لیم  9از    ش یبشردوستانه هستند و  از تغذ   نیا  م نفر    ه ی کشور 

  ی نفر آواره داخل  ون یلیم   6.7هستند. آمارها نشان دهنده وجود    یی غذا  یهاکمک ازمند یو ن  برند ی رنج م   یناکاف

 56کشور است. نیا هیهمسا ی در کشورها  ینفر آواره سور ونیلیم  5.۴و    هی در سور

 اهداف غیر اعالمی آژانس در سوریه  -3-7-1-1

تاکنون فقط در    ینموده است ول  یزیربرنامه   هیتمام کشور سور  یخود برا  یآژانس در برنامه اعالم  نیاگرچه ا

  ی تیمناطق فعال  ریکرده و در سا  ادهیخود را پ  یهابرنامه   هی تحت تسلط کردها و مخالفان حکومت سور  یهابخش

  ل یکشور تحم  نیسزار را بر ا  م ی تحر  کا،یاست که آمر   ی ه در حالیآژانس در سور  یهات یفعال  نیانجام نداده است. ا

 شده است. ه ی سور یازبازس  ی مختلف برا ی کرده و مانع حضور کشورها

کشور   نیا تیفشار بر حاکم  جادیبه دنبال ا هیسور می . با تحرکند ی دنبال م هیرا در سور ی چند هدف کل کایآمر

و    یاقتصاد  ت یکشور به انجام فعال  نیحال ا  نیاست. در ع  هی رفتار سور  ر ییخروج از محور مقاومت و تغ  یبرا

اهرم فشار بر حکومت    جاد یتا با ا  پردازدی م   ه یطلب سور  یی جدا  نیبشردوستانه در مناطق تحت تسلط مخالف

 .د ی نماطلبانه را تقویت یه تجزهای گرایش و    افتیکشور در نیاز ا ییازهایامت ه،ی سور ی مرکز

  ی برا   کایآمر  یهابرنامه   ها وکمک   اتیجزئ  ی و حت  متحده االتیا  یالمللن یبرنامه آژانس توسعه ب  زیر شکل    در

  متحده، االتیبا ا  یکه در صورت همراه  رساند ی را م  ام یپ  ن یا  هی آمده است که به دولتمردان سور  ه ی کشور سور

 افتد. یاتفاق م ه ی و کمک به سور یبازساز

 
 profile-country-sheets/syria-https://www.usaid.gov/syria/fact؛ USAIDآژانس  تی به نقل از سا 56
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 57ه یسور  یبرا USAIDآژانس ادعایی  یهابرنامه  . 20شکل 

هایی از  مختلفی در حوزه   یهات یفعالسوریه    در کشور  متحده االتیا  ی المللنیآژانس توسعه بمطابق شکل باال،  

،  التیتحصمردم، آموزش و  شتیمعوضعیت  بازار و   ی ها ستمی، س یاقتصاد ازآفرینی ساختارب، یکشاورز جمله 

  ل ی و تحل  ه یتجز  ت وبشردوستانه، مطالعا  اطالعاتو انتشار آمار و    تیریمد ،  سالمت، بهداشت و  ییغذا  کمک

و تامین امنیت،    حفاظتی،  کیلجست  ی و امداد  یبانیپشت   یکاالها،  ینقد   هایکمکآماری در حوزه حقوق بشر،  

و بهداشت محیط انجام داده است. الزم به ذکر است که این آژانس صراحتا یکی از    آب و تامین    پناهگاهساخت  

 .  58خواند عنوان کرده استراندن آنچه که خود »نیروهای نیابتی ایران« می های خود را بیروناهداف برنامه 

  ن ی و خروج ا  هی و نفوذ نرم در کشور سور  یفشار اقتصاد   جاد یا  ی برا  کایآمر  یزیرمجموع و با توجه به برنامه   در

در    تیو جامع به فعال  کالن   یبا نگاه  رانیا  ی اسالم  یالزم است جمهور  ق،یطر  نی کشور از محور مقاومت از ا

بود    ه یدر کنار دولت و ملت سور  ی نظام  نگکه در دوران ج  ی در ابعاد مختلف بپردازد و به همان صورت  هیسور

 ی هابرنامه   یسازیخود به خنث  ی برا  ی ها باشد تا عالوه بر کسب منافع اقتصاد در کنار آن   ز ین  یدر دوران بازساز

 کشور بپردازد.   نیدر ا کایآمر

  

 
از؛    57 نقل  updated-last-emergency-complex-response-usg-republic/syria-arab-https://reliefweb.int/map/syrian-به 

121820 
 همان  58
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 های همکاری اقتصادی ایران و سوریه ظرفیت  -4

ای  اقتصاد سوریه در مرحله بازسازی قرار دارد و تعلل در ورود به بازار سوریه موجب از دست رفتن سرمایه منطقه 

 گرانیباز  شیبا افزابدست آمده از تالشهای نظامی و امنیتی ایران در یک دهه گذشته در این کشور است.  

نیز    ه یکند. سور  یباز  هی سور  یاقتصاد   نینقش خود را در زمسریعتر    رانیرود که ای انتظار م   ه،یدر سور  یجخار

 است. دهیش یاند  یرانیا ی حضور فعاالن اقتصاد ی برا یاژه یو داتیتمه

دیاب   مدین  گفته  سرما  س یرئبه  کشور   ه ی سور  یگذاره یسازمان  این  ایران،  در  حضورش  برخی    ی برا  حین 

مالیات    نه یف در زمیدرصد تخف  50تا    ط یکه برحسب شرا  درا در نظر دار   ییهاتیمعاف   یگذاره یسرما  یهاپروژه 

که    یگذاره یبه عنوان مثال سرما  .است  ییزامربوط به اشتغال  یاتیمال  یهاتیمعاف  ن یاز ا  یبرخ  د.ردابر سود  

  ی که برا  یگرید  گذاره ی برخوردار خواهد بود و سرما  تیاز معاف  یکند از درصد   جاد یکارگر اشتغال ا  75  یبرا

 شد.  خواهد برخوردار  یات یمال ت یمعاف ی کند از درصد باالتر جاد ینفر اشتغال ا 150

بررسی قرار  های حضور اقتصادی ایران در سوریه، ابتدا باید نیازهای این کشور مورد برای شناخت بهتر ظرفیت

 بگیرد.

 نیازسنجی کشور سوریه  -4-1

و دخالت نظامی خارجی در مقایسه با کشوری مانند عراق، صدمات بیشتری را موجب    نیابتیدر سوریه جنگ 

از   بیش  کشور  این  در  اکنون  هم  که  طوری  به  است؛  های    13.5شده  کمک  نیازمند  مردم  از  نفر  میلیون 

  20اً  از جمعیت تقریب.  میلیون نفر در شرایط بسیار سختی قرار دارند   ۴.6بشردوستانه هستند که از این تعداد، 

میلیون نفر به  8/۴)میلیون نفر در دیگر شهرهای سوریه و کشورهای دیگر    11.1میلیونی پیش از جنگ سوریه  

 اند. آواره و پناهنده شده میلیون نفر آواره داخلی(   6/ 3عنوان پناهنده و 

با این توضیح  .  نیستتوان شاهد بود، خسارت در تمام شهرها یکسان  با این حال مشابه وضعیتی که در عراق می 

برآوردهای متعددی از  .  که میزان آسیب در برخی نقاط بسیار پایین و در برخی بسیار باال برآورد شده است

  226به طور مثال بانک جهانی پیش بینی کرده است که حداقل  .  های بازسازی سوریه ارائه شده استهزینه 

تا    200هایی بین  ها، هزینه بینی اما عمده پیش  . ی بازگرددمیلیارد دالر الزم است تا دولت سوریه به شرایط عاد

 59د  گیرمیلیارد دالر را در بر می  350

و    ، از بین رفتن ذخایر ارزیو  کاهش شدید    یکی   :بردر حال حاضر اقتصاد سوریه از دو عامل کلیدی رنج می د

. از آنجا که  المللی استهای بینو تحریم هفت ساله  دو ناشی از جنگ    هر که    ،های باالی عمومی دوم بدهی 

فقدان منابع مالی کافی برای تولید و در نتیجه کاهش  باعث    این دو عامل   است،   یاقتصاد دولت   ک ی  ه یاقتصاد سور

 
59  Delen B., Flanders P.C. (2018) Reconstruction Calling? Towards a different EU role in rebuilding Syria, page 

3. 
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تا    2011های  سال  بینشده است. بر اساس آمارها صادرات سوریه  صادرات سوریه    تولید و به تبع آن کاهش

 .تداشته اس درصد کاهش  92حدود  2015

اند و  بنا بر گزارش بانک جهانی از عوارض جنگ در سوریه، ده شهر بیشترین آسیب را در دوران جنگ دیده 

شرح نیازها و خسارات وارده در    .ها نیز بر مبنای بررسی این ده شهر جمع آوری شده استاطالعات و گزارش 

 هد شد. بنا بر این گزارش در ادامه مرور خوا های مختلف اقتصادی سوریهبخش

 اجتماعی  بخش نیازهای -4-1-1

 مسکن  -4-1-1-1

درصد منازل    27درصد و بعد از آن در شهر حمص،    31طبق گزارش بانک جهانی، در شهر حلب در مجموع  

بررسی حدود    .60اندمسکونی آسیب دیده  کامال تخریب شده   339،78در ده شهر مورد  و  واحد مسکونی  اند 

 . اند واحد نیز تا حدودی آسیب دیده  238،311

 سالمت و بهداشت  -4-1-1-2

مرکز    10مرکز از هر    6شهر دارای بیشترین آسیب،    10دهد در  ها توسط گروه بانک جهانی نشان می بررسی

ها از وضعیت مناسبی  این زیرساخت.  اند در اثر جنگ آسیب دیده ...  ها وها، کلینیک درمانی شامل بیمارستان

های بهداشتی و درمانی سوریه به کلی تخریب شده  درصد از کل زیرساخت  16به نحوی که . برخوردار نیستند 

 .اند ها آسیب دیدهدرصد از آن   ۴2و 

استان حماه از وضعیت مطلوبی در این زمینه برخوردار  .  های مختلف، متفاوت استوضعیت بهداشت در استان   

از کمبود پزشک  های حمص و قنیطره بدترین وضعیت بهداشت را دارند و ساکنان آن  است و در مقابل، استان 

  .برند و دارو و مراکز درمانی رنج می

 آموزش  -4-1-1-3

توان  از دالیل اصلی این آسیب می .  های بحران به شدت آسیب دیده استبخش آموزش سوریه در طول سال 

ها و از دست دادن تعداد زیادی از  های آموزشی، تخریب زیرساختبه مواردی مثل ویرانی مدارس و ساختمان

موزشی، افزایش ترک تحصیل و عدم اشتیاق دانش آموزان به حضور در مدارس به علت شرایط  کارمندان نظام آ 

  7000جنگ سوریه در مدت چند سال باعث تخریب و ویرانی بیش از  .  های خود اشاره کردزندگی خانواده 

 .طور کامل یا نسبی شده استمدرسه به 

شد های نظامی در دوران جنگ بود که باعث می ها به پایگاهیکی از علل تخریب مدارس، تبدیل شدن آن   

میلیون کودک و کارکنان    3در حال حاضر بیش از  .  ها مورد هدف نیروی مقابل قرار بگیردحجم باالیی از آن 

مدرسه آسیب دیده یا تخریب    1مدرسه،    3از هر  .  باشند بخش آموزش نیازمند دسترسی به سیستم آموزشی می 

 
60  World Bank (2017),The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria, Page 22. 
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هزار مدرسه در سرتاسر کشور فعالیت    22پیش از جنگ، بیش از  .  شوداستفاده می شده و یا به عنوان پناهگاه  

همانطور که  .  استفاده نبودداشتند؛ اما پس از شروع جنگ، هزاران کالس درس، دیگر برای اهداف آموزشی قابل 

اکنون در  . باشند مدرسه در سرتاسر سوریه تعطیل و غیرقابل دسترسی می   7000اکنون بیش از  گفته شد، هم 

 .باشند هزار نفر از کارکنان بخش آموزش، نیازمند کمک می  150سرتاسر سوریه بیش 

 تولیدی  بخشنیازهای  -4-1-2

 ی دامدار و یکشاورز -4-1-2-1

 طبق .است بوده داخلی بحران از پیش سوریه، اقتصادی هایبخش ترینمهم از یکی کشاورزی محصوالت تولید

 23 ملی، ناخالص تولید از درصد 18 ،2010 سال در سوریه کشاورزی بخش ،2016 سال اکتبر در فائو گزارش

 از پس رقم این که بود داده اختصاص خود به را کشور این اشتغال از درصد 17 همچنین، و صادرات از درصد

 .است شده نیز بیشتر جنگ

 .شودمی شامل نیز را بریشما کرم پرورش و دامداری زنبورداری، زراعی، تولیدات کنار در سوریه کشاورزی بخش

 سوریه 61.است بخش این در سوریه تولیدی مهم محصوالت جمله از زیتون و گندم کنار در پنبه است گفتنی

 از کشور این پنبه و است جهان کشورهای سایر و عربی کشورهای به پنبه صادرکننده عربی کشور تنها

  .شودمی محسوب جهان هایپنبه ترینمرغوب

 طبق .است کشاورزی بخش رونق برای سوریه مهم هایمزیت جمله از حیوانات تنوع و هوایی و بآ تنوع  

 70 که کندمی تولید زیتون روغن تن هزار 150 حدود تولیدی، زیتون تن هزار 500 از بیش از سوریه آمارها،

  62.دارد صادراتی قابلیت آن تن هزار

 بسیاری و است گرفته فراوانی رونق سوریه در ایگلخانه کشت ،جنگ از پس روزهای در که است ذکر به الزم  

 مورد در چه و ایگلخانه کشت خصوص در چه حال، این با .اندآورده رو کشت از نوع این به کشاورزان از

 کرده همراه متعددی هایچالش با را بخش این توسعه که دارد وجود نیازهایی سوریه، کشاورزی هایزمین

 نوین هایفناوری نبود همچنین .کرد اشاره بذر و کود سم، انواع کمبود به توانمی نیازها این جمله از .است

 با نتواند کشاورزی بخش در سوریه تا شده باعث نیاز، مورد آالتماشین و ابزارها سایر و پاشآب کشاورزی،

 کشاورزی وزارت گزارش نیز و 7201 سال در فائو گزارش اساس بر .بگیرد سر از را خود کار ظرفیت حداکثر

 برای دالر میلیارد 17 تا 11 بین و دیده آسیب دالر میلیارد 16 حدود در کشور، این در کشاورزی بخش سوریه،

 .است نیاز بخش این احیای

 بازرگانی  -4-1-2-2

به طوری که  .  المللی شدیدی نیز قرار گرفتهای بین در سوریه، این کشور تحت تحریم   نیابتیدر کنار جنگ  

میالدی از درآمدهای باالی    90سوریه در دهه  .  مختل شد   هایی از جنگ،جارت خارجی این کشور در برهه ت

 
 pdf-syria-arsi.tpo.ir/uploads/arabic/ghttp://f.1: اطالعات آماری سازمان توسعه تجارت ایران، قابل مشاهده در 61

 https://mail.sanasyria.org/fa/?p=153564(:  سانا)خبرگزاری رسمی جمهوری عربی سوریه  62
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های اخیر، کاهش تولید نفت و افزایش واردات منجر به کسری تجاری این کشور  مند بود، اما در سال نفتی بهره 

 .شده است

های مسی، جواهرآالت،  کاالهای اصلی صادراتی سوریه شامل نفت خام و محصوالت فرآوری شده نفت، ورقه   

 . شوند پنبه، زیتون، روغن زیتون، صابون، سبزیجات، پوشاک، میوه و آجیل می 

میلیارد دالر واردات داشته است و این یعنی تراز    ۴/ 86میلیارد دالر صادرات و    0/ 65،  2015سوریه در سال  

 . میلیارد دالر بوده است  -۴.21، 2015تجاری سوریه در سال 

 63( میلیارد دالر)میالدی   2019تا   2008تجاری سوریه با جهان از سال  . مبادالت 15جدول 

 

 صنعت  -4-1-2-3

به  از چند سال پیش در سوریه  انسانی و اجتماعی محدود  تاثیر جنگی که  تنها به خسارات   وقوع پیوسته، 

 اند، از جمله صنایعی مانند شیشه، صفحاتشود، بلکه صنایع سوریه که درگذشته شهرت جهانی داشته نمی

 .اند نیز تحت تأثیر قرارگرفته ... مسی، بافندگی، تولید صابون و

د کرده است و به منابع فیزیکی و انسانی این  نابو تروریسم، بخش صنعت و خدمات سوریه را تا حد زیادی  

صورت متمرکز و سازماندهی شده اقدام به    به  های تروریستیگروه .  بخش آسیب چشمگیری وارد کرده است

.  کردند می   مانده بود هر آنچه از آنها باقی   سرقت و تخریبو  تخریب تجهیزات بخش تولید، در کنترل گرفتن آنها،  

توجهی در مناطق صنعتی سوریه به ویژه در حلب ایجاد کرده  نعت، تخریب قابل های بخش خصوصی صخسارت

اند و در برخی موارد  عنوان مناطق صنعتی تعیین شده  طور مشخص به به   بسیاری از شهرهای سوریه.  است

با شهر از جمله تولید داروهحلب که مرکز تولیدات کارخانه .  دارند  مناطق صنعتی فاصله اندکی  ا،  ای سوریه 

 .های شدیدی دیده استمحصوالت کشاورزی بوده است آسیب  منسوجات و پوشاک، مواد شیمیایی و

هزار    225هزار و    350، دولت تصمیم گرفت تا دو منطقه جدید صنعتی در الذقیه به مساحت  201۴در سال    

ها به مناطق  کارخانه  های خصوصی گزارش دادند آمادگی اعطای وام برای انتقالمتر مربع ایجاد نماید و بانک 

دارند  را  طرطوس  و  الذقیه  مانند  سایر  .  امن  به  را  خود  تولید  کنندگان، خط  تولید  از  بسیاری  حال،  این  با 
 

63 TradeMap. 
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مصر به طور ویژه کسب و کار بخش پوشاک و  .  کشورهای همسایه مانند ترکیه، مصر و اردن منتقل کردند 

 .نساجی حلب را به سوی خود جذب کرده است

واحد صنعتی خصوصی و وارد شدن خسارتی به ارزش بیش از    101۴جنگ در سوریه منجر به نابودی بیش از 

 .  میلیارد دالر شده است 3

 64میزان خسارت در مناطق صنعتی مختلف سوریه . تخمین 16جدول 

 

 

 زیربنایی  نیازهای -4-1-3

 ت و گازنف -4-1-3-1

 دیده آسیب دالر میلیارد 7۴ حدود در سوریه نفت صنعت تاکنون، 2011 سال از سوریه، نفت وزیر گفته به

 حدود در و (نفت پاالیش و تولید هایسیستم به آسیب) مستقیم آن دالر میلیارد 1۴ حدود میزان، این از .است

 65.ستا بوده (برداری بهره عدم از ناشی ضرر) مستقیم غیر دالر، میلیارد 60

 دالر میلیارد ۴ حدود در نیز کشور این برق صنعت سوریه، برق وزیر سوی از اعالمی آمارهای بر بنا همچنین،  

 66.است شده روبرو دالری میلیارد 80 حدوداً  آسیبی با انرژی حوزه در سوریه مجموع، در .است دیده آسیب
 

64  World Bank, (2017), The toll of War: The economic and social consequences of the conflict in Syria, World 

Bank, Page: 61. 
65 https://www.syria-oil.com/10776/ 
66 https://b2n.ir/681635 
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هایی که به صورت مستقیم و به واسطه تخریب  خسارت.  گرددها در این بخش به دو قسمت تقسیم می خسارت

های غیر مستقیم که در اثر عدم استخراج و فروش نفت  ها وارد شده است و خسارتها یا سرقت آن زیرساخت

 . توان به تفکیک برآورد کردبنابراین میزان خسارت را هم می . و گاز، به این کشور وارد آمده است

 میلیارد دالر  3.5:  خسارت یا زیان مستقیم. 1

 میلیارد دالر  20: خسارات غیر مستقیم. 2

های این بخش متاثر  عمده آسیب.  با کاهش تولید، بخش انرژی سوریه تقریبا به طور کامل از بین رفته است  

 .های اتحادیه اروپا و آمریکا بوده استاز عواقب جنگ و تحریم 

های ، آسیب 2016های مربوط به گاز، به ویژه از میانه سال  دهد که زیرساختدر حوزه گاز نیز، شواهد نشان می   

که یکی از دو  «  شاعر»، پس از شکست داعش، میدان گازی  2016در تابستان  .  شدیدی متحمل شده است

قابل  است خسارت  سوریه  گاز  بزرگ  و  اصلی  گردید   میدان  متحمل  ژانویه  .  توجهی  گازی    2017در  میدان 

ب شدند و در حال حاضر از هشت پاالیشگاه گاز تنها یک مورد آن در حال فعالیت  نیز تخری «  جحار»و  «  الماهر»

 . و در کنترل دولت باقی مانده است

 حمل و نقل  -4-1-3-2

ها، بخش حمل و نقل و  در سوریه، به منظور آسیب رساندن به سایر بخش   نیابتیدر طول هفت سال جنگ  

میزان خسارت وارده بر وزارت  .  ها بوده استتهای مربوط به این بخش، همواره جزء اهداف تروریسزیرساخت

میلیارد دالر برآورد شده است که این میزان به از دست دادن کارکنان این    ۴.5حمل و نقل سوریه، در حدود  

.  شودهای مرتبط با حمل و نقل سوریه مربوط می سایر زیرساختو  آهن  ها، راه ها، پلوزارتخانه، تخریب جاده 

ای،  درآمد سوریه ناشی از حمل و نقل هوایی و دریایی نیز همانند حمل و نقل ریلی و جاده گفتنی است که  

 .ها به شدت آسیب دیده استمتاثر از ناامنی و تخریب زیرساخت

 : توان به تفکیک برشمردرا می حمل و نقل ترین نیازهای سوریه در بخش مهم

ویژه در شهر حلب، حماه  شهری سوریه به رونشهری و بهای درون درصد از جاده   65بازسازی و احیای   -

 ؛ (ای شهر حلب خسارت دیده استدرصد از شبکه جاده   ۴۴حدود )و ادلب 

توان به  ها می ه آن ملپل حیاتی که از ج  50بیش از  )های سوریه  درصد از پل  25بازسازی و احیای   -

رقه بر روی رودخانه فرات،   های استانواقع در دیرالزور، پل « المعلق»های ورودی استان حلب، پل پل

 اشاره کرد؛ « ادلب، اریحا، الذقیه»های بزرگراه های شهر درعا و پل پل

های حلب و  ها و انبارهای واقع در استانآهن، واگنهای مرتبط با خطوط راه احیاء و بازسازی کارخانه  -

 ادلب؛ 

 67المللی خطوط هواپیمایی سوریه بازسازی و احیای فعالیت بین  -

 
 . Ibid, Page: 36گزارش  67
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 گذاری اهمیت تمرکز فعاالن ایرانی در اقتصاد سوریه بر روی سرمایه  -4-2

خود را داشته است    یازهاین   نیبوده و توان تامی با بازار گسترده  قبل از جنگ کشور   هی سور  نکهیتوجه به ا  با

ندگان  صادرکن  ازها،ین  نی ا  ی کشور وجود دارد و با توجه به تنوع باال  ن یدر بازار ا  ی ادیز  یدر حال حاضر تقاضا

 کشور توسعه دهند. ن یتوانند بازار محصوالت خود را در ای م یرانیا

  ی با کشورها  سه یدر مقا  یران یاز محصوالت ا  یاریبس  ت یفی ناشناخته اند و ک  بایتقر   ه ی در سور  ی رانیا  یکاالها

  ی را برا  ید یکند تا بازار جد ی کمک م  یبازار به فعاالن اقتصاد  نیا  یاست. لذا بررس   شتریب  ،یاه ی و ترک  یعرب

اعالم    هی کشور، دولت سور  ن یدر ا  ران یفعال ا  ینیو نقش آفر  ه ی از بحران سور  بعد کنند.    دایمحصوالت خود پ

 . خواهد بود هیروس و  نیچ ، رانیبا سه کشور ا ه یسور  یالملل نیب یهمکار ت یکرده است که اولو

  ی گذار   هیسرما  یمینفت و پتروش   یشده و در پروژه ها  هی وارد سور  یدر قالب بخش دولت  هیدر حال حاضر روس 

  م ی نکرده است و موضوع تحر ییاجرا  هی را در سور  شیاز حضور شرکت ها  یبانیهم هنوز پشت  نیچ  است.  ه کرد

  ی بهتر   ت یموقع  ی رانیا  یهاباعث شده تا شرکت  ط یشرا  ن ی. ادر این میان مطرح استاروپا    ه یو اتحاد  کایآمر   یها

 بازار داشته باشند. نیحضور در ا یبرا

  ی ندگ ینما  با افتتاح شعبه  توانند ی را دارا باشند مصادرات کاال یا خدمات  الزم    یکه توان تجار  ایرانی   یهاشرکت

های سوری اقدام به طراحی سازوکار حضور بلندمدت در  تاسیس شرکتی مشترک با طرف   ایو  در سوریه  خود  

توانند با  ی خود را دارد که تجار م  ی ایدو روش مزا  نی هر کدام از ا  خود کنند.این کشور و بازاریابی محصوالت  

 نسبت به آنها اقدام کنند.  ط،یشرا یبررس 

پس از جنگ قرار دارند،    یبازساز  ط یهستند و در شرا  ی سابقه صنعت  یکه دارا  ه یمانند کشور سور  ییبازارها

مشترک با    د یو تول  یگذاره یهستند. سرما  یاو واسطه   هی همچون مواد اول  ییصادرات کاالها  یبرا  یبازار مناسب

 صادرات( موثر است. یدارسازی)پا ی در حفظ بازار صادارت  زین یاارزش منطقه  ره یزنج لیهدف تکم

صادرات قطعات و مونتاژ کاال در کشور مورد نظر با هدف  ،  یاارزش منطقه   ره یزنج   لیتکمهای  یکی از روش 

(،  نیمع  HS-code  کی)با    رانیصادرات قطعات از ااست. به عبارت دیگر    صادرات مجدد  ایزار مقصد  فروش در با

سبب خواهد شد که اوال فروش آن    یی محصول نها  تولید   و در نهایت  یبند بسته   وهیش   ر ییتغ  و یا  اسمبل کردن 

محصول در بازار هدف با موانع کمتری همراه باشد )به دلیل حمایت از تولیدات داخلی در کشور مقصد( و ثانیاً  

  ی صورت صدور گواه  نی در ا  مورد نظر رخ دهد.کشور    نام  امتفاوت( ب  HS-code  کی)با    صادرات آن محصول

و امکان صادرات محصوالت از آن    ستیممکن ن، مانع صادرات مجدد استموارد  ی که در برخ ران یمبدا به نام ا

سا به  تعرفه   ریکشور  )با  موانع   بازارها  حت   و  و  طر  یکمتر(  از  و    یالمللن یب  ی نترنتیا  یهافروشگاه  ق یفروش 

)با مصرف    د یخط تول  ی از انتها  یشرکت در کشور مورد نظر و انتقال بخش  سی. تاس شودی فراهم م  یامنطقه 

 کار است.  نیکار اندک( به آن کشور الزمه انجام ا ی رویو ن  یانرژ

 گذاری ظرفیت سرمایه 
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مهم مستقیم،  تجارت  از  روش پس  سوریه،    ترین  در  اقتصادی  است.  در    یگذار   هیسرمافعالیت  کشور  این 

خود را از    د یاز توان تول  یبخش  ایو همه    هستند رو به رو    ید یکه در حال حاضر با رکود تول  صنایعی  انصاحب

تجربه    و  د نکن  ایخود را اح  ی از توان اقتصاد  یبخش  هی ورس محور    د یبا بازار تول  د ن توانی م  ،د نچرخه خارج کرد

 منتقل کنند.   تشنه بازار   نیبه ا ی د یتول یگذار  هیخود را در قالب سرما

از   یبازار شوند. بخش  نی توانند وارد ا  یم زین  هیدر سور رفعالیغ  د یخطوط تول  یایاح  قیاز طر   یاقتصاد  فعاالن

  ی ایاح  ی برا  یبازار به مصرف، باعث شده تا فرصت خوب  ازیفعال هستند و ن  مه ین  ای  رفعال یغ  ه یسور  د یخطوط تول

 فراهم شود.  عیصنا نیا

با    یرانیا  یشرکت ها.  روز فاصله گرفته است  یتکنولوژ  یاز فضا  هی آمده، کشور سور  ش یتوجه به بحران پ  با

  یی اشتغالزا  تیکه ظرف  ان ینش بندا  یکنند. شرکت ها  دایکشور راه پ  نیتوانند به بازار ا  یانتقال دانش م  کردیرو

  نه یزم  یساز  یکه باعث صنعت  یشنهاداتیپ  نیهمچن قرار خواهند گرفت. تیکمتر را دارند در اولو  نهیباال با هز

  ی با دولت و بخش خصوص  ی زنیرا  ی برا  ی تواند فرصت خوب  ی شوند، م  ی م  ی و دامپرور  ی مانند کشاورز  ییها

 کند.  جادیا

 شود. پذیر در سوریه پرداخته می های تولیدی سرمایه این بخشدر ادامه به مواردی از 

 بخش معادن -4-2-1

از نیاز سنگ    %6/1  میزان  ،2012ای که در سال    کشور سوریه ذخائر با ارزشی از فسفات را داراست به گونه

هزار تن فسفات به    250این در حالیست که در حال حاضر ایران تنها  .  کرده استفسفات دنیا را تامین می 

در صورتیکه می توان با احداث کارخانه های    .اندازه نیاز داخلی از این ماده معدنی را از سوریه وارد می کند 

سوریه و  ایران  در  فسفات  کود  تولید  صادرات    ، جدید  جهت  فرصت  این  فسفات  از  بر  مبتنی  به  محصوالت 

 .کشورهای مختلف استفاده کرد

به    دارد. نیز  را   نهیزم  نی در ا  ی گذار  ه یاکتشاف و سرما  ی برا  ی خوب، فرصت خوب  ی با داشتن منابع معدن  هیسور

ماده را    نیاز ا یکشف شده که مقدار قابل قبول و اقتصاد  ةاز بازالت در اطراف حما یمعدن  تازگی طور مثال به 

ماده    ن یادن اعماده کشف شده بود اما استان حماه حاال به جمع م  ن یا  ز ین  گری د  ی دارد. سابقا در استان ها

 ی سازدر کف   شدهی سنگ بازالت به صورت فرآور  را به خود جلب خواهد کرد.  یگذاران  هی و احتماال سرما  وستهیپ

باید  آن    گرید یکاربردهااز ها کاربرد دارد.  ساختمان ینما  یبرا  دهییصورت ساو به   هاابانیجدول خ  روها،ادهیپ

 . اشاره کرد ی وتراپی زیففرایند در استفاده به عنوان پشم سنگ و 

 یکشاورز بخش -4-2-2

  ن یا  یباال  ت یظرف  از   نشان  و   دهد   ی م  ل یتشک  را   هیسور   کشور   یصادرات   محصوالت  عمده   ،ی کشاورز  محصوالت

  ن یکشور به ا  نیا  GDP از   %20  زانیم  ، 2019در سال   کهیطور  به . دارد  ی زداریآبخ و یکشاورز   حوزه   در کشور

  معادل ،  2010در سال    هی سور  ی ، بخش کشاورز 2016گزارش فائو در اکتبر سال    طبق.  کرد  دایپحوزه اختصاص  



 

 

93 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

  خود   به   را  کشور  نیا  اشتغال  از  درصد   17  نیهمچن  و  صادرات   از  درصد   23  ،یمل  ناخالص  د یتول   از   درصد   18

  تن   هزار  500  از  شیب  از  هیسور  آمارها،  طبق.  است  شده  ز ین  شتریب  جنگ  از  پس  رقم  نیا  که  بود  داده  اختصاص

  با .  دارد  یصادرات  تیقابل  آن  تن  هزار  70  که  کند ی م  د یتول  تونیز  روغن  تن  هزار  115  حدود  ،ید یتول  تونیز

  ن یمهمتر  که   دارد   وجود  بخش   ن یا  در  ی ددبه ظرفیتهای باالی کشاورزی در کشور سوریه، نیازهای متعتوجه  

  آالت   نیماش   از   استفاده   و  د یجد   ی اریآب  ی ها  روش   شامل  نینو  یها  ی فناور   از   استفاده   و  ییایمیش   کود   ه یته  آنها

 .باشد   یم  یوربهره  شی افزا جهت یکشاورز د یجد 

از تولید کل اوره جهان را   % 5/3میلیون تن اوره در سال بیش از   5/7جمهوری اسالمی ایران، با تولید بیش از 

  تروژن ین  ی حاو  ییایمیش   ی کودها  در به منظور استفاده    ا، یدر دنتولید شده  اوره    % 90از    ش یب.  در دست دارد

تواند صنعت کشاورزی سوریه را هدف صادراتی خوبی برای اوره تولیدی خود قرار  شود و ایران می مصرف می 

واردات محصوالت    به استفاده از ظرفیت کشاورزی و دامپروری سوریه    تواند بادر طرف مقابل، ایران می  .دهد 

و   بپردازد یک منبع مطمئن جهت واردات این محصوالت   از این کشور به عنوان ه های دامی کشاورزی و فراورد

 .در جهت سیاست متنوع سازی بازار اقدام نماید 

 بخش حمل و نقل  -4-2-3

استفاده از ظرفیت بندر الذقیه به عنوان بزرگترین بندر سوریه که طبق توافقات امتیاز استفاده از آن به ایران  

این  متاسفانه بدلیل کم کاری ها در حال حاضر    اما  تواند فرصت مناسبی برای اقتصاد ایران باشد.می ،  داده شده

باشد بندر   ایران در این بندر می تواند منجر  .  در دست پیمانکاران فرانسوی می  به  حضور و سرمایه گذاری 

. ران به منطقه مدیترانه باشد سهولت صادرات ایران به کشور سوریه و همسایگان آن و همچنین دروازه ورود ای

به کشورهای حاشیه دریای مدیترانه، راه    68ایران می تواند با حضور در این بندر، با استفاده از صادرات مجدد 

 .ورود به دو قاره آفریقا و اروپا را نزدیکتر کرده و به بازار این دو قاره ورود کند 

فراهم    رانیا  یبخش خصوص  یامکان برا  نیدر البوکمال، ا  ین یزم  ت یاما با فعال شدن ترانز  1399در پایان سال  

  ران یصادرات ا  ی است که تا پیش از ایندر حالاین    بفرستد؛  ه ی تر به سورآسان  اریخود را بس  ی خواهد بود تا کاال

به    هیبه سور  رانیصادرات ا  نهیهز  ،ین یزم  ریمس  نیا  شیگشا  با  .د ش ی انجام م  یکشت  قیاز طر  ه یبه کشور سور

زمان حمل و نقل    نیهمچن  .ابد یی درصد کاهش م   50تا    هی و سور  رانیا  یاتاق بازرگان  سیرئ  یکاشف  وانی گفته ک

روز    2روز به    15از    ه،ی با عراق و سور  رانیا  یستاد توسعه روابط اقتصاد  سیفر رئ  ییبه گفته حسن دانا  زین

 . ابد یی م هشکا

.  ست ین  هیتنها منحصر در صادرات به مقصد عراق و سور   ران، یا  یبرا   ی تیترانز  ریمس  نیا  ی برقرار   د یحال فوا  نیا  با

همچون لبنان    ترانه یحوزه مد   یکشورها  ریبا سا  رانیا   ی تبادالت تجار  یبرا   یادروازه   تواند ی م   ی نیزم  دوریکر  نیا

 باشد. ز یو مصر ن
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ترین اقدامات برای جهش  تواند از مهم می گذاری در توسعه و ایمن سازی این مسیر ترانزیت زمینی نیز  سرمایه

 مبادالت اقتصادی با کشور سوریه به حساب آید.

 بخش خدمات فنی و مهندسی  -4-2-4

تواند به سوریه صادر کرده و حضور خود را در این کشور تثبیت کند و  از مهمترین خدماتی که کشور ایران می 

صادرات خدمات فنی و  .  استمهندسی    همچنین به رشد اقتصاد سوریه کمک کند، صادرات خدمات فنی و

مهندسی یکی از بخش هایی است که در داخل کشور توان آن وجود دارد و ظرفیت صادرات قابل توجهی در  

البته تاکنون چندین توافق نامه و قرارداد  .  این زمینه به کشور سوریه در فرآیند بازسازی این کشور فراهم است

 .  متاسفانه اکثر آنها به عمل ختم نشده استبین مسئولین دو کشور بسته شده که  

ایران می تواند در زمینه هایی همچون ساخت نیروگاه های تولید برق، توسعه زیرساخت های ارتباطی همچون  

جاده و ریل، ساخت سد و مسکن و همچنین بازسازی کارخانجات این کشور به صادرات خدمات فنی و مهندسی  

از مهمترین ظرفیتهای صادرات خدمات فنی و مهندسی می    .وریه داشته باشد بپردازد و نقشی مهم در کشور س 

 :توان به موارد زیر اشاره داشت

با توجه به کمبود بنزین و پمپ بنزین در کشور سوریه، شرکتهای خصوصی پاالیشی می توانند  :  نیبنز -1

با ساخت پمپ بنزین  با ساخت پاالیشگاه های کوچک در این کشور به تولید بنزین پرداخته و همچنین  

 .  های متعدد در این کشور، چرخه تولید تا توزیع بنزین را در دست داشته باشند 

احداث نیروگاه های برق و ارائه خدمات فنی و مهندسی در این زمینه، می تواند یکی از مهمترین  :  برق -2

 .  نیازهای کشور سوریه را بر طرف نماید 

ناشی از جنگ، احداث مسکن و ساختمان از نیازهای دیگر کشور  باتوجه به ویرانی های  :  مسکن  بازار -3

ایران با  .  سوریه می باشد که کشور ایران با توجه به تجربیات موفق می تواند در این حوزه ورود نماید 

فوالد،   به صادرات  و مهندسی،  فنی  بر مباحث  تواند عالوه  این عرصه در کشور سوریه می  به  ورود 

اد  عقهمچنین با ان.  و انواع لوازم مورد نیاز در احداث ساختمان ورود نماید سیمان، کاشی و سرامیک  

توان کارخانجات متعدد  مرتبط با این محصوالت را در کشور سوریه احداث  قراردادهای بلند مدت می 

 . نموده و از مواد اولیه ایرانی استفاده نمود

و دامپروری و اتصال به دریا، ورود به  باتوجه به ظرفیتهای کشور سوریه در کشاورزی :  ییغذا عیصنا -4

 .صنایع مواد غذایی می تواند سوریه را به قطب صادرات مواد غذایی صنعتی تبدیل نماید 

کمک به بازسازی کارخانجات آسیب دیده در اثر جنگ چه در عرصه فنی و  :  یصنعت  یهان یماش -5

وزه های ورود ایران به سوریه  مهندسی و چه در صادرات ماشین آالت و ابزارهای مکانیکی از دیگر ح

 . می تواند باشد 
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بخش خصوصی و دولتی ایران می تواند با ورود به هر کدام از عرصه های فوق در کشور سوریه ضمن سرمایه  

گذاری و صادرات خدمات فنی و مهندسی با عقد قراردادهای مشارکت با دولت و بخش خصوصی سوریه، ضمن  

 . اقتصادی کشور سوریه نیز بشودسودآوری موجب رشد 

 گذاری فعاالن ایرانی در سوریه ی تجارت و سرمایه رو موانع پیش  -4-3

رابطه    ن یا  بنا باشد اگر  .  نخواهد بود   داریاست که پا  گری کد یرابطه دو دولت با    در حال حاضر  ه یو سور   ران یرابطه ا

  کند.   تیها حمابخش   ن یا  از   هم  دولت   ی دو کشور وارد کار شوند و از طرف  یبخش خصوص  د یبماند با  داریپا

  ی هام یاز تحر  ی با تخط  هی باالست که روس   ی به حد   به سبب نیاز برای بازسازی،   ه ی سور  ی اقتصاد  یهاتیجذاب

سرما  ه،ی سور  ه یعل  کایآمر به  ا  یگذاره ی شروع  بهره   نیدر  و  چاه   ی بردارکشور  فسفات    یهااز  معادن  و  نفت 

همچنکرده  عرب  ن یاست.  متحده  امارات  شکاف  رغمی عل  ی سران  س   یدتیعق   ق یعم  یهاوجود    ان یم  یاس یو 

در    یگذاره یسرما یکنند و وارد کارزار رقابت برا یپوش فرصت چشم  نیاند از ادو کشور، نتوانسته نیا تیمحاک

 کشور شده اند. نیا

جلب نظر بخش    از متعددی نیز وجود دارد که    موانع ارجی با کشور سوریه  در مسیر توسعه تجارت خبا این حال  

 شود. ترین این موانع بررسی می کند. در ادامه مهم می  و همکاری آن جلوگیری خصوصی

 ی اسیس  سکیر -4-3-1

  ی نظام   یهای ر یاست. جنگ، درگ  یگذاره یسرما  تیاز امن   نانیاطم  ، یبخش خصوص  یگذاره یالزمه سرما  نیاول

 یاس یس   سک یاند، رگذاشته  یبه جا  هی در سور  یاریبس  ی کیزیف  یهای ران یهمانگونه که و  ی ستیترور  یهااتیو عمل

 اند. داده   شیکشور افزا  نیدر ا ز یرا ن  یگذارهیسرما

  ت ی عوامل مرتبط با نهاد حاکم  ی ثباتی ب  ل یکه به دل  گرددی اطالق م  ییهاسک یبه ر  ک یتیژئوپول  ای  یاس یس   سکیر

  ر یکشور تحت تأث  کیدر    یگذاره ی سرما  یتا بازده  شود ی و موجب م  د یآی بوجود م  ینظام-یتیامن  یهاو تنش 

اطم  رد یقرار گ نتابد یکاهش    ی گذارهیسرما  نان یو سطح  در  بنگاه از شرکت   ی اریبس  جه ی .  و    ی اقتصاد  یهاها 

 .کنند ی م یپوش کشور چشم  ن یبازار ا یانتظار  ی از سودها ه،یدر سور یاس یس  سک یخاطر وجود ربه 

  ی گذاره یسرما  یهاتی ها و ظرففرصت   د؛یآی م  د یپد   ی بخش خصوص   یاقتصاد   نیدوگانه در برابر فعال  کی  نجا یا  در

از   ر   ک یسودآور  فعال  کند یم   جابیا  یاس یس   سکیر  تیماه  .گرید  یدر سو  یاس یس   سک یسو و  نه  و    نیکه 

 به پوشش آن نداشته باشند. ی لیتما ی خصوص ی مهیب  یهاها و شرکتو نه بانک   یبخش خصوص  گذارانهیسرما

گذارند و از محل منابع و    دانیپا به م  یاس یس   سکیپوشش ر  یها برااست که دولت مسئله موجب شده  نیهم

ا  ،ی مل  ریذخا به  موسساتها، شرکتصندوق   ها،بانک  جاد یاقدام  و  طر  یها  از  که  و  صدور ضمانت   قی کنند  ها 

 خود پوشش دهند. یبخش خصوص  یکشورها را برا   گر یحضور در بازار د یاس یس  سک یمختلف، ر یهانامهمه یب
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با نام آژانس    ایرا بر عهده دارند، در دن  یاس یس   سکیپوشش ر   یهاو ضمانت  هانامه مه یارائه ب  فه ی که وظ  یینهادها

صادرات مECA)یاعتبار  شناخته  رشوند ی (  پوشش  چ  یاس یس   کسی.  ب  نیدر  شرکت  و    یاعتبار   مهیتوسط 

 .شودی م  جام( انEXIAR)هی روس  یصادرات  مهیتوسط آژانس ب   هی( و در روس Sinosure)یصادرات

 ی اتوسعه   یمال   نیتأم  یالملل  نی( و شرکت بEX-IM Bankبانک صادرات و واردات)  کا،ینهادها در آمر  نیا  سرآمد 

  تیدر اولو  ییهاپروژه  دهند،یرا پوشش م یاس یس  سکیر یدولت   یکه نهادها یی( هستند. از آنجاDFC) کایآمر

 باشند. زین کا یخارجه آمر استیاهداف س  یکه در راستا  رند یگی قرار م

  سک یدر پوشش ر  یسع  هانامهمه یها و بنامه با صدور انواع ضمانت  ران« ی ضمانت صادرات ا»صندوق    رانیا  در

به   هی در سور ران یا یاقتصاد ن یحضور فعال ی را برا نهی زم تواند ی صندوق نم نیدارد. اما در حال حاضر ا یاس یس 

 : رایآورد؛ زفراهم   ستهینحو شا

تمرکز    هی به وجود آمده در سور  یهافرصت  ی منابع صندوق باعث شده است تا نتواند رو  ت یمحدود -1

 داشته باشد.

،  OECD  رینظ  یالمللن یب  یاعتبارسنج  یبه نهادها  یا متککشوره  گرید  سکیصندوق از ر   یهایابیارز -2

Fitch  ،Moody’s    وS&P  تحر حاضر  حال  در  سور   ران یا  ه یعل  کایآمر  یهام یاست.  از    ه، یو  استفاده 

 است. مواجه کرده  یمؤسسات را با مشکالت نیا یهاداده 

 قرار دارد.   7گروه  ی عنیکشورها  نیترسکی صندوق، در گروه پرر یدر برآوردها ه یدر حال حاضر سور  -3

مقدار در    نیتمام خدمات است. ا  یبرا   وروی   ونیلیم  50در مجموع   هیسور  یسقف پوشش صندوق برا  -4

ن  یهاه یبا حجم سرما  سهیمقا بازار    یبازساز  ند یدر فرآ  ی حضور مؤثر بخش خصوص  یبرا   ازیمورد  و 

 . رودیبه شمار م  ز یناچ اریبس هیسور

  ی محور مقاومت و عل   ی با کشورها  یدولت، ارتباط  یاس یکشور در سطح س   یتوسعه تجار  یهات یاولو -5

 ندارد. هی الخصوص سور

ام   توان ی نم  جهینت  در ا  ید یچندان  حضور بخش    یساز  نهیزم   یبرا   رانیبه کمک صندوق ضمانت صادرات 

سور   ران یا  یخصوص نهاد  ه یدر  خالء  برا   ی داشت.  ر  یموجود  ا  یاس یس   سکیپوشش  و    کی ز  ا  ران یدر  سو 

دارد که    مراه را به ه  د ی تهد   ن یا  گر، ید  ی از سو  ه یسور  ی حضور در بازارها  ی رقبا برا  ریسا  ی دولت  یهاتیحما

 به وجود آمده متنعم شود.  یهانتواند از فرصت  ران یا ی بخش خصوص

با تداوم روند    تا  دهند   ر ییتغ  ه یسور  ی اقتصاد  یهاخود را در مواجهه با فرصت  هیروباید  امر    ی متول  ینهادها  لذا

و    نخوردبازار بزرگ را    کیاز دست رفته در    یگذاره یسرما  یهاحسرت فرصت   ران یا  ی بخش خصوص  ، یفعل

 نماند.رقبا  ر یها و سابازار توسط روس  ن یگر تصاحب انظاره 

 مسیرهای ارتباطی  -4-3-2

مسیرهای ارتباطی جهت  وجود    توان به عدم می   سوریه در    ایران  از مهمترین موانع جهت حضور بخش خصوصی

در حال حاضر مسیر زمینی به سوریه که از دو کشور ترکیه  .  حمل و نقل جاده ای و دریایی و لجستیک نام برد
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بوکمال    –گذرد، هر دو دچار مشکالتی است. ترکیه مانع رفت و آمد کاال به سوریه است و مرز القائم  و عراق می 

ر نیست. لذا تنها مسیر مطمئن برای دستیابی به بازار سوریه استفاده  عراق و سوریه نیز از امنیت کافی برخوردا

 های باربری است که مسیری بسیار پرهزینه و زمانبر است.از دریا و کشتی 

  ی مرز  یهامصوبه اداره گذرگاه این  ابالغ    و  TIRبا پیوستن عراق به کنوانسیون    1399هرچند در انتهای سال  

کاال    یتی کردند تا حمل و نقل ترانز  دایامکان را پ  نیا   و مهران  ی دو مرز خسرو  کشور،  نیبه وزارت حمل و نقل ا

از    تواند ی پس م  ن یاز ا  ه ی کاال به سور  ات صادر  بیترت  نیانجام دهند. به ا  و از آنجا به سوریه   را به داخل عراق

  ی برا  د یجد   یاقتصاد  دوریکر  کی  لیتشک  یاتفاق به معنا  نیعراق محقق شود. ا  یداخل  ین یزم  ریمس  قیطر

در    TIR  لمللا  نیب  تیترانز  ونیکنوانس  ی و اجرا  بیعدم تصو  لیبه دل   ن،یاز ا  شی که پ  یاست. موضوع  رانیا

 . نبود ریکشور عراق، امکانپذ 

 جایی پول جابه -4-3-3

مشکالت بانکی و موضوع جابه جایی پول بین ایران و سوریه از عمده مشکالتی است که در این مسیر وجود  

سر  نیترآسان   .دارد برا  نیترع ی و  مال  ی راه  خصوص  یتبادالت  حاضر،    یبخش  حال  در  سوریه  طربا    ق ی از 

این در حالی است که    معتبر بپردازد.   یهای صراف  یبه معرف باید    هی و سور  رانیاتاق مشترک اهاست و  یصراف

گذرد و هنوز این بانک  سال از مذاکرات تأسیس بانک مشترک ایران و سوریه به نام »األمان« می   3نزدیک به  

 برداری نرسیده است.به مرحله بهره 

قابل تحقق    هی در سور  یمل   یهاگرفته شود. مبادله با پول  یجد   هیسور  ید در روابط اقتصادی باموضوع تهاتر با

حذف  طرفین  از مبادالت    ی به کل  باید   دالر   به عبارت دیگر .  ستین   کایامر  ر یتحت تاث کشور  است چون اقتصاد آن  

 گردد. 

 عدم وجود متولی واحد و قدرتمند  -4-3-4

موجب سردرگمی    تجارت ایران و سوریهبروکراسی پیچیده و عدم وجود نهاد تصمیم گیرنده واحد در خصوص  

به همین منظور تاسیس    ه، ی با عراق و سور  ران یا  ی تاد توسعه روابط اقتصادهرچند س   . فعاالن اقتصادی می گردد

کالن در    یها  ی زنیرا برعهده دارد و را  هی با سور  رانیو رفع موانع کالن توسعه تجارت ا  لیتسه  فه ی وظ  شده و 

، اما همچنان سطح تجارت خارجی ایران و سوریه از پیش از  دار استمهم عهده   ن یا  ی را برا  ی تیسطوح حاکم

 سوریه با داعش کمتر است.  نیابتیآغاز نبرد  

اتاق مشترک    لیعمر تشک  اماهستند،    یبخش خصوص  ی اقتصادروابط    گاهی تجل  ی، مشترک بازرگان  یاتاق ها

است. سطح روابط    هیبا سور  یضعف روابط بخش خصوص  لیاز دال  یکی  نیو ا  دهیسال نرس   کی به    هی و سور  رانیا

  ن یتراز مهم   ی کی  و  ستیدو کشور ن  ی و نظام  یتیامن  ، یاس یبه اندازه سطح روابط س   هی و سور  رانیا  ی اقتصاد

فرصت    ، مشترکبا همت اتاق    بنابراین باید .  استدو کشور    ی بودن روابط بخش خصوص  فی امر ضع  نیا  لیدال

 دو کشور شود.  یمقدمه توسعه روابط اقتصاد  ، فراهم شود  هی در بازار سور یبخش خصوص  یکیزی حضور ف
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  ی سازمان توسعه تجارت به عنوان متول  معتقد است  ه یو سور  ران یمشترک ا  یاتاق بازرگاناین در حالی است که  

  ی نکرده است و حت   ه یدر توسعه صادرات به سور  ه یو سور  ران یا  ی به اتاق بازرگان  یگونه کمک  چیتوسعه تجارت ه

   ز یشود ن  ض یتفو  هیو سور  رانیا  ی از طرف سازمان توسعه تجارت به اتاق بازرگان  د یکه طبق قانون با  یفیوظا

 ده است.مان  یباق  یهمچنان بدون متول

که در    ان یدانش بن  یهااز شرکت   تیو مرکز حما  انیرانیدر دمشق و مرکز تجارت ا  ی اقتصاد  یدفتر هماهنگ 

هستند که باید هرچه  الزم    یهایهماهنگ   جاد ی و ا  یران یرفع ابهامات تجار ا  ی برا   یبستر   این شهر تشکیل شدند،

   .زودتر فعال شوند 
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 پیشنهادهای اجرایی -4-4

های ایران  ابتدا نیازهای کشور سوریه در مرحله پس از جنگ معرفی و ارزیابی شد. سپس ظرفیت در این فصل 

با این کشور مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نیز موانع حضور فعاالن اقتصادی در   برای همکاری اقتصادی 

اجرایی برای ارتقای سطح  سوریه و افزایش تعامالت تجاری ایران با سوریه مرور گردید. در انتها پیشنهادهای  

 شود. روابط اقتصادی ایران و سوریه با توجه به همه مالحظات فوق ارائه می 

 های پولی و مالی توسعه زیرساخت  -4-4-1

مالی است.  از مهم و  پولی  زیرساختی  بسترهای  نبودن  برشمرده، فراهم  موانع  زترین  ی هارساختیدر بخش 

توان بر اقتصاد  هاى متصل راهبردى می مه و بورس به عنوان حلقه با فعالیت در سه حوزه بانکدارى، بی  اقتصادی، 

با   یبخش خصوص  یتبادالت مال ی راه برا نیترعیو سر  نیترآساناما تا پیش از آن،  .تأثیرگذار بودهدف جامعه 

  موضوع معتبر بپردازد.    یها ی صراف  یبه معرف   د یبا  ه یو سور  ران ی و اتاق مشترک ا  هاستی صراف  ق ی، از طرهیسور

قابل تحقق است    هیدر سور  ی مل  یهاگرفته شود. مبادله با پول   ی جد   هی با سور  ی در روابط اقتصاد   د یتهاتر با

حذف    نیاز مبادالت طرف   یبه کل   د یدالر با  گری. به عبارت دستین  کایامر  ریچون اقتصاد آن کشور تحت تاث

 گردد. 

  اعتباری در راستای تسهیل تراکنش ارزی و جابه جایی پول بین دو کشور نسبت به ایجاد خط  باید  بانک مرکزی  

 .و بانکی مستقل اقدام نموده و روش های متنوع در این حوزه مانند استفاده از ارزهای محلی را به کار گیرد

 گیری بازار سوریه ریزی نهادها برای هدفبرنامه -4-4-2

ران  یى نظیر ایتوان فنى و تولیدی کشورها  و   هارابت و همسانى که با ظرفیته به دلیل قی ى مانند سوریبازارها

به عبارت دیگر  .  ند شون ابزار در راستاى اهداف توسعه بخش بازرگانى کشورمان محسوب مییتردارند، راهبردی 

ف برای  ترین بازارهای هد آماده ران از جمله  یکى سیاسى، فرهنگى و اجتماعى با کشور ایبه دلیل نزدسوریه  

تشابه تقاضای بازار مصرف کشور مقصد    دلیل این موضوع، مزیت   . رودهاى اقتصادى به شمار می فرصت   توسعه 

 با کشور مبدأ در بین کشورهاى در حال توسعه است.

بنابراین    .از کشورهای دارای بازار غیر مشابه استتر و پایدارتر  تجارت با چنین کشورهایی به مراتب سودمند 

ساز برای آینده تولید صادراتی، ناظر بر اینگونه بازارها باشد، نه آنکه تولید را  گذاری نهادهای تصمیمباید هدف 

بازار داخلی سوق دهد  با  بازارهای غیر مشابه  نیازهای  بازاری جدید )کشور  به سمت  ؛ به عبارت دیگر وجود 

محور در ایران با هدف صادرات به  شود تولیِد صادراتبب می سوریه( مشابه بازار مصرف کنونی )بازار ایران( س 

(، نیاز به توسعه یا  PCIبازار کشور سوریه با موانع کمتری، از جمله تولید محصوالت با شاخص پیچیدگی باال ) 

 واردات فناوری و... روبرو باشد که سودآوری و پایداری صادرات به کشور سوریه را به همراه خواهد داشت.

اند. دار یا سودآور کشور سوریه کشور ما عینا منطبق با نیازهای اولویت   ی دیگر برخی از صنایع پیشراناز سو

از بخش  انواع کاال و خدمات  به  با پوشش دادن  ن کشور محسوب  یهاى مهم فعالیت در اصنعت پتروشیمى 
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ه  ین صنعت در سوریگسترش اجاد و  ین بستر را براى ای ن عرصه بهتریرانى در ایگردد و تجارب شرکت هاى امی 

.  گردد ن کشور می یه گذارى در زمینه نیروگاه و انرژى منجر به حضور مؤثر در ایفعالیت و سرما. د می آوردیپد 

لى کشاورزى، نساجى،  یع تبد یرانی در بخشهاى سیمان، سیلو، خودرو، کشاورزى، صنایحضور فعاالنه شرکتهاى ا

ت به وجود بسترهاى  یبا عنا  نیز  هی در کشور سور...  ن و فوالد، لوازم خانگى وشگاه ها و نیروگاه ها، آهینوسازى پاال

این حضور همچنین فرصتی برای گسترش تولید مازاد بر ظرفیت    .استن بخش ها قابل توجیه  یمناسب در ا

 داخل کشور برای شرکتهای تولیدی است. 

 ید مشترک گذاری و تولسود پایدار در توانمندسازی اقتصاد سوریه با سرمایه -4-4-3

از زمان آغاز جنگ    :ر حائز اهمیت استیه موارد زیط پیش آمده پس از وقوع جنگ در سور یدر خصوص شرا

ستی را از دست  ینفت و درآمدهای تور صادرات عنی ین کشور دو منبع اصلی درآمدی خود یه، ایدر سور  نیابتی

 .ران متکی استیک خود از جمله روسیه و ایه به متحدان نزدیداده و حکومت سور 

بوده  کشور عربی و غیر عربی   50بیش از ه قبل از شروع بحران، جزء کشورهای صادرکننده کاال به ی کشور سور

ا از  سوریو  توان  می  دانستین حیث  کشوری صادرکننده  را  از جنگ  پیش  بخش  .  ه  در  فراوانی  محصوالت 

ز)کشاورزی   آن ی میوه،  روغن  و  معدنی  (تون  و )انرژی  (  فسفات)،  به  (  نفت  گاز  پارچه  و  نساجی  محصوالت 

 . ده استیی صادر گردیه و عربی و اروپایکشورهای همسا

شی و بهداشتی و روغن  ی نده و آرایتولید و صادرات پنبه، نخ و محصوالت نساجی، مواد شو  ی درکاهش چشمگیر

ن محصوالت  یدی ان کاهش بدلیل وجود مراکز تولییا.  شوددیده می   ه استین تولیدات سوریتون که از مهمتریز

ب و متحمل  ین شهرها بشدت توسط شورشیان تخری مراکز صنعتی ا.  در شهرهای بحران زده حلب و ادلب است

 . ادی شده استیضررهای ز

ن کشورهای عربی تولیدکننده دارو بوده اما هم اکنون  یکی از بزرگتریکارخانه داروسازی    66ه با بیش از  یسور

 .ب شده استیا تخرینیمی از کارخانه های داروسازی تعطیل 

از کار افتادن صنعت نفت باعث شده تا تامین برق در نیروگاه  .  در بخش انرژی نیز تحوالت تازه ای رخ داده است

 . نیز با مشکل مواجه شود ها

انواع ممکن همکار توانمندسازی مجدد ظرفیت لذا در بین  به  اقتصادی، توجه ویژه  اقتصاد سوریه به  ی  های 

  د یتول گذاری یا تولید مشترک، راه حل بهتری از صادرات مستقیم باشد. کارشناسان معتقدند  صورت سرمایه 

 است.  کشورهای عربیبه بازار   ی رانیا یکاال  ورود  عراق و سوریه دروازه مشترک با کشور 
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 بندی مناسب بازار سوریه ریابی و بستهرعایت قواعد بازا -4-4-4

یافته   توسعه  از کاالهای مرغوب کشورهای  و  بوده  پررونق  بسیار  با داعش  از دوران جنگ  بازار سوریه پیش 

،  70های گذشته است طی سال 69کرده که یکی از دالیل آن انعقاد توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپااستفاده می 

بندى مناسب کاال، ارائه قیمت  با در نظر گرفتن بسته   باید ن کشور  یفعال در بازارهاى ااهتمام جهت حضور  لذا  

  ، و ندگى بومى براى عرضه محصوالتیان، استفاده از نمایق مشتریل به موقع کاال و توجه به سالیرقابتى، تحو

بازار به اصول  اقداماتیابى  یتوجه دقیق  گسترش و تسهیل فعالیتهاى  تواند عامل مؤثرى در  می   باشد. چنین 

 . ه محسوب گرددیرانى در سوریتجارى شرکتهاى ا

زى راهبردی و مدون جهت دستیابى به اهداف موردنظرشان  یک برنامه ریرانى فاقد  یهاى ابسیارى از شرکت 

اى فروش  ابى را تنها به معنیى کافى ندارند و بازاریابى آشنا یمی باشند و بسیارى از آنها با اصول و مبانى بازار

میدانند  تدو.  بیشتر  و جامعی ن  یلذا  دقیق  و  جامع  برنامه  آشناک  بازارینگر،  اصول  با  آخریى  و کسب  ن  ی ابى 

ش آنها، اطالع از  یه و پای اطالعات در مورد رقباى بالفعل و بالقوه محصوالت صادراتى مورد نظر در بازار سور

ى دقیق و ملموس  یى، آشنایو امتیازات متقابل اعطاه ی ن موافقتنامه هاى امضا شده بین رقبا و دولت سوریآخر

فا  یه نقش مهمی را ای رانی در امر صادرات به سوری هاى آن در موفقیت شرکت های اژگی یه و ویبازار سور  با

 .کند می 

 سازی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی با اولویت راه و ساختمان  -4-4-5

 یبازساز  اتیعملاز شهرها    یاریبس  در .  شود  یم  ده یدکشور سوریه    ساز  و  ساخت  بخش  در   یامالحظه   قابل  رشد 

  از   شهرها  ی برخ  در و مصالح ساختمانی    مسکن  متیق  تا  شده  باعث  مساله   نیا.  است  شده  آغاز  اکنون   هم  از

  ف یر  و   حماه   حمص،   یشهرها  از   ی سور   پناهنده   هزاران  که   بخصوص   .باشد   داشته   ی ریچشمگ   رشد   دمشق   جمله

 .است شده ها  آن ازین  مورد مسکن  نیتام در   یمعضالت  جادیا باعث خود  مساله  ن یا. است شده وارد   دمشق  به

  مان، یبه صادرات فوالد، س   ،یو مهندس   ی تواند عالوه بر مباحث فن  ی م  ه یعرصه در کشور سور   ن یبا ورود به ا  رانیا

بلند    ی با انعقاد قراردادها  نی. همچند یدر احداث ساختمان ورود نما  از یو انواع لوازم مورد ن  کی و سرام  یکاش 

  ی ران یا  ه یاحداث نموده و از مواد اول  هی کشور سور  رمحصوالت را د  نیکارخانجات متعدد  مرتبط با ا  توانی مدت م

نمود.  می   استفاده  ابرپروژه  بخش این  کمک  با  شرکتتواند  تجربه  با  و  اقتصاد  دولتی  انبوه های  و  س های  از 

 اندرکاران مسکن مهر به سرانجام بهتری برسد.دست

 ضرورت حضور فیزیکی فعاالن اقتصادی در بازار مقصد  -4-4-6

شرکت در  یکی دیگر از موانع حضور فعاالنه ایران در اقتصاد عراق، عدم آشنایی فعاالن دو بازار با یکدیگر است.  

ن کشور به منظور فراهم آوردن امکان تبلیغ و  یاهاى تخصصى در  شگاهیى نمایهاى بین المللى و برپاشگاهینما

ش هاى تجارى که  یان، شرکت در هماید مشتریمعرفى محصوالت غیرنفتى و شناخت ذوق، سلیقه و قدرت خر
 

 https://b2n.ir/q22840سازمان تجارت جهانی؛  69

 ها به حال تعلیق درآمده است. این توافق به دلیل تحریم 70
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تهاى فراروى همکاری ها  یگردد به منظور شناخت فرصتها و مزتوسط دستگاه هاى ذیربط دو کشور برگزار می 

ه به منظور بررسى زمینه  یترکیب هیأت هاى تجارى اعزامی به کشور سور در بخش هاى مختلف، حضور در  

ن  یش همه جانبه فعالیت رقبا در بازار ایهاى الزم جهت توسعه فعالیت هاى تجارى در بخش هاى مختلف، پا

که  نیه، با در نظر گرفتن ای ن در صدور کاال و خدمات به سوریابى نویکشور و مهم تر از همه توجه به اصول بازار

ه می باشد که مطابق با  یاى پاع کارخانه ی ه شامل محصوالت و صنایران به سورین کاالهاى صادراتى ایاصلی تر

 ترین اقدامات است که باید به سرعت اجرایی شود. از مهم شمار می رود، به ه نیز ینیازهاى وارداتى سور 

 ریه بسترسازی نهادهای حاکمیتی برای حضور فعاالن اقتصادی در بازار سو  -4-4-7

ارائه    از جمله  ،با ایجاد جذابیت های متنوع برای سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی ایرانی  ضروری است دولت 

های گمرکی توسط سازمان گمرک، تضمین  مان امور مالیاتی، برداشتن تعرفه زهای مالیاتی توسط سامعافیت

،  ... قراردادهای همکاری بلند مدت و  اصل سرمایه توسط بانک مرکزی، تضمین امنیت، رفت و آمد آزاد، عقد 

 .زمینه حضور بخش خصوصی در کشور سوریه را فراهم نماید 

دولت جهت جلوگیری از بروکراسی پیچیده و سردرگمی تجار و سرمایه گذاران به معرفی یک نهاد  نیاز است  

اعضای این نهاد .  د واحد جهت انجام فعالیت های اقتصادی در کشور سوریه و یک تصمیم گیر واحد اقدام نمای

خارجه، وزارت گردشگری،    متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت امور 

این نهاد نسبت به تدوین سند همکاری های اقتصادی بین دو کشور و آئین  .  استبانک مرکزی و اتاق بازرگانی  

   .نامه های مزبور اقدام خواهد نمود

قلم کاال از    88منعقد نمود که    ه ی توافقنامه تجارت آزاد با سور  ک ی،  1390در سال    ران یاگر کشور  از سوی دی

برای بهبود اوضاع تجارت  کشور    نیبا ا  یموافقتنامه تجارت آزاد   چیاز آن زمان تاکنون هاما  بود.  آن مستثنا شده 

منطقه صفر است اما با    ی از کشورها  ی اریبا بس  ه یسور  ی . تعرفه گمرکایمنداشته مستثنا شده    ی کاالها  یا کاهش 

 .درصد است ۴ تا 1 رانیا

با کشور سوریه منعقد شود  با گمرک صفر    ه ی مواد اول  ویژه   یهانامه موافقتنامه و تفاهم شود  بنابراین پیشنهاد می 

کاهش و به  محصول صنعتی(    7۴محصول کشاورزی و    1۴استثناشده از توافق )م کاال  قال ا  و همچنین تعداد 

 تعداد صفر برسد.

 سایر پیشنهادها -4-4-8

 است: ر یبه شرح ز هی و سور ران یا یبهبود روابط تجار یراهکارهادیگر از  یبرخ

 ؛ ه یروز سور یاقتصاد یازهاین نیتری اصل رندهیدربرگ تشکیل بانک اطالعاتی  -

 تجار و بازرگانان با باز نمودن پروازها؛ ی مثبت برا ی فضا جادیا -

 کننده؛  د یبازد ایسازمان توسعه تجارت  ندهیبه صورت نما ه یسور یهاشگاهیدر نما  موثر و فعال حضور -
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راستا الزم است   نیمصرف آن به صورت شفاف؛ در ا  یدوم و اعالم محل ها  یخط اعتبار  یانداز  راه -

 شود؛  یدو کشور( راه انداز ی مل ی )ارزها ر یو ل الیبا استفاده از ر یاعتبار انیجر

 ؛ رانیمحور مقاومت در ا یبا کشورها یدر مورد تجارت خارج ی مرکز اقتصاد ک ی جادیا -

 ؛ یاتجارت منطقه  تیبهبود وضع  یدر راستا ی و مطالبه گر یارسانه  ی فضا جادیا -

 ؛ در تبادالت بین دو کشور  کوچک یهاشرکت  ت یاز ظرف استفاده -

 پول؛  ییجابجا یجاه تهاتر ب  ت یاز ظرف استفاده -

 جبهه مقاومت؛  یعرب  یو کشورها  ی خاص تجار سور یعرب تیسا ی انداز راه -

 نمودند؛ ی م ت یحضور داشته و فعال ه یکه قبل از جنگ در سور ییهاشرکت  ت یاز ظرف استفاده -

 بندی جمع -5

کشور ایران جهت حفظ و تثبیت حضور خود در کشور سوریه و همچنین حفظ امنیت اقتصادی محور مقاومت  

های استکبار بایستی به دنبال رشد اقتصادی همه کشورهای مقاومت بوده و منافع  برای فائق آمدن بر توطئه  

اولین گام در این عرصه، توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصادی  .  اقتصادی این کشورها را با یکدیگر گره بزند 

کشور    در این پژوهش سعی شده تا به مهمترین ظرفیت های موجود در .  باشد با کشورهای محور مقاومت می

 د.سوریه اشاره شده و همچنین پیشنهاداتی در این عرصه ارائه شو 

اکنون که جنگ و ناآرامی در سوریه تقریبا به پایان رسیده است و سفارتخانه کشورهای مختلف در دمشق در  

اقتصادی  ایران وجود ندارد که روابط  برای بخش خصوصی و دولتی  بازگشایی هستند، توجیهی  با حال  شان 

 .را به گستردگی سطح روابط سیاسی نرسانند  سوریه

کشورهای روسیه و چین به عنوان شرکای تجاری سوریه هم اکنون با صرف هزینه اندک معنوی و مادی، در  

از سوری  فراوان  امتیازات  با .  ها هستند حال کسب  اغلب  بازرگانان و صنعتکاران سوری  آغاز بحران،  از  پیش 

مراودات تجاری داشته اند اما پس از بحران و بعد از آشکار شدن دشمنی آن  کشورهای عربی خلیج فارس  

 .کشورها با مردم و ملت سوریه، نگاه تجار سوری به ایران معطوف شده است

بازسازی اروپا و طرح مارشال شروعی بر پروژه  از سوی دیگر همانگونه که در متن پژوهش توضیح داده شد،  

یکی از نقاط قوت و علل موفقیت این طرح،  .  مریکا در کشورهای مختلف جهان بودمتحده آ نفوذ اقتصادی ایاالت 

رشد اقتصادی آمریکا وابسته به  .  نهاد متولی قدرتمند بودارائه یک طرح جامع و اجرایی کردن آن از مسیر یک 

آمریکا  توسعه است که این روش یک استراتژی مؤثر برای دولت  حمایت از رشد اقتصادی در کشورهای درحال 

صورت مستقیم از رشد  متحده الزاماً به المللی ایاالتهای آژانس توسعه بینالبته برنامه .  در طول زمان بوده است

کنند که توسط خود کشورها و  های دیگری را تکمیل می ها برنامه کنند بلکه آن اقتصادی آمریکا پشتیبانی نمی

 .شودخصوصی انجام می های کنندگان برای تأمین و جذب سرمایه سایر کمک

متحده، جمهوری اسالمی ایران با داشتن یک طرح جامع و  المللی ایاالتبا توجه به تجربیات آژانس توسعه بین 

تواند به اهدافی از قبیل  نهاد متولی قدرتمند برای گسترش تبادالت اقتصادی در سطح منطقه می   ایجاد یک
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افزایش اشتغال، ایجاد بازار صادراتی برای کاالی ایرانی، تأمین    ای،ارتقای امنیت و رفاه در سطح ملی و منطقه 

ها و تأمین امنیت غذایی  اثر شدن تحریم مواد اولیه برای صنایع داخلی، خروج از رکود از طریق رشد صادرات، بی 

 .کشور دست یابد 

ری اسالمی ایران الزم  از این رو و با توجه به اهمیت باالی کشورهای محور مقاومت برای اهداف راهبردی جمهو

های نظامی و سیاسی سطح باالیی از ارتباط  ایران در حوزه همکاری.  است که نگاه به این کشورها جامع باشد 

زمینه  در  اما  است  نموده  محقق  را  سوریه  جمله  از  کشورها  این  فرهنگی  با  و  اقتصادی  اجتماعی    – های 

برنامه جامع برای توسعه حضور اقتصادی جمهوری اسالمی ایران  لذا نیاز به یک  .  ماندگی زیادی وجود داردعقب

 .  شوددر کشورهای محور مقاومت به شدت در کشور احساس می

ها نیاز به  ها در آن به علت شرایط خاص کشورهای محور مقاومت به لحاظ از بین رفتن بسیاری از زیرساخت

برنامه  برای  متولی  قدرتمند  نهاد  تعامیک  مدیریت  و  استریزی  مشهود  و  .  الت  کارکردها  دارای  نهاد  این 

لذا نیاز به تهیه برنامه  .  پردازدها نمیهایی است که در حال حاضر هیچ نهاد و سازمانی در کشور به آن ماموریت 

نهاد متولی اجرای آن در زمانی کوتاه به شدت   ایجاد  و  اقتصادی در کشورهای محور مقاومت  جامع حضور 

 . بی نظیر به وجود آمده در حال از بین رفتن استشود و فرصت احساس می

با توجه به این موضوع کشور سوریه  .  میلیارد دالر است  388به گزارش سازمان ملل، هزینه بازسازی سوریه  

دولت  .  ها در کشور به اشباع رسیده استیکی از بازارهای الزم برای صادرات کاالهایی است که تولیدات آن 

کند، اما بخش خصوصی باید  گذاری بخش خصوصی ایران در این کشور استقبال می ایه خوبی از سرمسوریه به 

 . بتواند از این برگ برنده به نفع خود استفاده کند 

مهمترین خدمتی که موجب رشد اقتصادی کشور سوریه نیز می شود، صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط  

استفاده از  . ایع تخریب شده سوری به چرخه اقتصاد استگذاری برای بازگشت صنایران به این کشور و سرمایه 

ظرفیت بنادر کشور سوریه به عنوان دروازه ورود ایران به دریای مدیترانه از دیگر ظرفیت های عظیم و مهم  

 .ترین آنها بر شمرده شد البته در این مسیر موانعی نیز وجود دارد که مهم . برای ایران به شمار می رود

در حال حاضر ارسال کاال به سوریه باید از طریق بنادر  .  ونقل استر بین ایران و سوریه، حمل مساله مهم دیگ 

از همین رو مسئوالن  .  رودونقل بسیار باال می های حمل انجام شود که بسیار زمانبر است و به همین دلیل هزینه 

پیوستن عراق به  .  بازگشایی شود  ایرانی به دنبال آن هستند که مسیر ترانزیت ایران به سوریه از طریق عراق 

اواخر سال    TIRکنوانسیون   از این کشور به سوریه، می   1399در  ترانزیت زمینی کاال  امکان  تواند فرصت  و 

 .نظیری برای جهش همکاری اقتصادی با سوریه و استحکام محور مقاومت باشد بی

ها متمرکز شده  کشور در حال حاضر بر صرافیبه گفته مسئوالن ایرانی، انتقال پول بین فعاالن اقتصادی دو  

شده بین بانک های بانکی بین دو کشور برقرار خواهد شد که توافقات حاصلاست و در مرحله بعدی سیستم

 .سوریه در همین راستاست-مرکزی ایران و سوریه و پیشنهاد تاسیس بانک مشترک ایران
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با اینحال الزم به ذکر  .  دارد «  نامه تجارت آزادتوافق »  از طرف دیگر سوریه تنها کشوری است که ایران با آن

است که نباید بازار کشور سوریه را با عراق مقایسه کرد؛ تاجران سوری بسیار قدیمی هستند و تولید در سوریه  

  . ترین رقبای ایران در بازارهای عراق بود ، سوریه یکی از مهم نیابتیطوریکه تا قبل از بروز جنگ قدمت دارد؛ به 

توان از این ظرفیت برای صادرات خدمات فنی  صنعت پوشاک و کشاورزی سوریه بسیار قدرتمند است و می 

سازی و آب  هایی مانند انرژی، ساختمانخصوص در حوزه های ایرانی به گذاری مولد شرکتمهندسی و سرمایه 

 . از یک سو و از سوی دیگر گسترش صادرات سوریه به ایران استفاده نمود

های بین المللی بزرگ از جمله پروژه جاده  است منافع مشترک کشورهای محور مقاومت ذیل پروژه   ضروری 

های ای و احتمال اثرگذاری تحریم ابریشم طراحی و تعریف شود؛ چراکه این موضوع ریسک همکاری منطقه 

ی ایران و سوریه همواره  رسد این است که کشورهانظر میآنچه مشهود به .  رساند یکجانبه آمریکا را به حداقل می

اند  بوده  با یکدیگر  افزایش سطح مبادالت تجاری  به تفاهم.  به دنبال  با رجوع  ها و سندهای  نامه این موضوع 

 .امضاشده بین دو طرف قابل اثبات است
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 پیوست الف: درباره سوریه -6

مدیترانه در جنوب غربی آسیا واقع  کشور سوریه با نام رسمی جمهوری عربی سوریه، در سواحل شرقی دریای  

کیلومتر مربع از اراضی اشغالی    1295کیلومتر مربع است که شامل    187،۴37مساحت کشور سوریه  .  شده است

برابر مساحت تحت اشغال    8برابر کشور لبنان،    18در مقام مقایسه کشور سوریه حدودا  .  رژیم صهیونیستی است

 .هارم ترکیه و کمتر از نصف عراق استچبرابر اردن، یک  2رژیم صهیونیستی، 

 های جغرافیایی سوریهویژگی -6-1

با اروپا    ی و خشک  ایدر  له یبوس   یی قراردارد. از سو  یچهارراه  ت یموقع  ک یدر    ییای به لحاظ جغراف  ه یکشور سور

سرخ و    یایکشور اردن به در  قیفارس، از طر   جیو خل  ایکشور عراق به آس   قیاز طر  گرید  ی مرتبط است و از سو

 .   شودی وصل م  ترانهیمد  یا یبه در یساحل غرب ق یعدن و از طر جیخل

این سرزمین از دیرباز موقعیت تجارى حساسى داشته و محل اتصال بازرگانان اروپایى، آسیایى و آفریقایى بوده  

این کشور  .  باشد لیج فارس مى است و درواقع نقطه وصل مراکز صنعتى اروپا و کشورهاى تولیدکننده نفت در خ

ایفا نموده و در مجموعه کشورهاى    غرب آسیاهمچنین به علت موقعیت جغرافیایى خود نقشى بسیار مهم در  

 . باشد در منطقه مى   رژیم صهیونیستیطلبانه هاى توسعه مقاوم علیه سیاست

 مرزهای کشور  -6-1-1

  از این کشور  .  کیلومتر است  2253کیلومتر و مرزهای زمینی این کشور بالغ بر    183طول نوار ساحلی سوریه  

شمال با ترکیه، از شرق و جنوب شرقی با عراق، از جنوب با اردن و از جنوب غربی با لبنان و سرزمین فلسطین  

 .مرز استاشغالی هم 

  375کیلومتر و با لبنان    375اردن  با    ، کیلومتر  605کیلومتر، با عراق    822طول مرزهای کشور سوریه با ترکیه  

 .کیلومتر است 76نیز  فلسطین اشغالیمرزهای این کشور با . کیلومتر است

 کشور آب و هوای  -6-1-2

اى است و چهار فصل جدا از هم و مشخص دارد و آسمان در اغلب روزهاى  آب و هواى سوریه معتدل مدیترانه 

  35تا    30گراد و در تابستان بین  درجه سانتى   25تا    20دماى آن در فصل پاییز و بهار بین  .  سال آفتابى است

درجه سانتیگراد بوده و معموالً زمستان معتدل و بارانى است و    15تا    5گراد و در زمستان بین  درجه سانتى 

هاى بلند نظیر کوه الشیخ متداول  شود، اما بارش برف در کوه منجر به باریدن برف در شهرها و روستاها نمى 

صحراى  .  هاى ساحلى گرم و مرطوب استهاى داخلى گرم و خشک و در استانهاى آن در استانانتابست.  است

 .شام در مرکز سوریه قرار دارد و آب و هواى آن صحرایى است
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 مات کشوری سوریه یموقعیت، همسایگان و تقس . 15 نقشه

 هاکوه رشته  -6-1-3

در    وسوریه دارای یک دشت ساحلی باریک است که در امتداد دریای مدیترانه، از شمال به جنوب می گذرد  

در سمت شرق، کوه األنصاریة با دشت ساحلی  .  رسند ها مستقیماً به دریا می هایی از این منطقه، کوه قسمت

در    است که متر    1562قله آن  کیلومتر و بلندترین    32عرض این کوه  متوسط  .  شمال به جنوب هم مرز است

  و کیلومتری است    6۴ای  در ضلع شرقی کشور، دشت غاب وجود دارد که در واقع دره .  قرار داردشرق الذقیه  

 . رود عاصی با عبور از این دشت، به ترکیه و دریای مدیترانه جریان دارد

متر و    2000ارتفاع این رشته کوه از  متوسط  .  دهنده مرز سوریه و لبنان استدامنه کوه شرقی لبنان نشان

 .متر است 281۴با ارتفاع ( جبل الشیخ)باالترین نقطه آن کوه حرمون 

که تا حدودی با رشته  ) های الرواق  است که تا رشته کوه « رشته کوه ابو رجمین»رشته کوه دیگر کشور سوریه  

واقع است که تا  «  کوه دروز»ی کشور،  در جنوب شرق.  ، کمی به شرق امتداد دارد(کوه شرقی لبنان موازی است 

نیز از قسمت مرکزی کشور عبور و در شمال شرقی  «  های بشریرشته کوه »همچنین  .  متر ارتفاع دارد  1800

 .یابد گسترش می 

ها در صورت بارندگی کافی به  این زمین .  های کوهستانی استکویری با زمین سایر نواحی کشور سوریه نیمه 

 .  شودتبدیل می مراتع سرسبز 
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 هارودخانه  -6-1-4

ترین رودخانه و منبع  مهم .  هاى بیشتری برخوردار استسوریه در مقایسه با سایر کشورهاى عربى از رودخانه 

اصلی آب این کشور، رودخانه فرات است که از ناحیه شمال و از خاک ترکیه وارد سوریه شده و منطقه شرق و  

این رودخانه براى سوریه بسیار حیاتى بوده و  .  گردداک عراق مى منطقه جزیره را درنوردیده و سپس وارد خ

کند و دولت سوریه  بخش اعظم نیروى برق این کشور و همچنین آب کشاورزى مناطق مختلف آن را تأمین مى 

 .با کمک کشور شوروى سابق سدى به نام سد فرات بر روى این رودخانه ساخته است

پس از پیمودن    ، و جله است که این رودخانه نیز از ترکیه وارد سوریهدومین رودخانه مهم سوریه رودخانه د

های دجله و فرات  در کشور سوریه، رودخانه  نیابتی پیش از بروز جنگ . شودپنجاه کیلومتر وارد خاک عراق مى 

 .شده استهمیشه باعث بروز اختالفاتى بین سوریه و ترکیه می 

از ترکیه وارد استان حلب مى «  قویق »نه  توان رودخاهاى سوریه مى از دیگر رودخانه  نام برد که  این  .  شودرا 

، به صورت جزئى  2007رودخانه سابقاً توسط دولت ترکیه مسدود شده بود و با توافقات به عمل آمده در سال 

 . بازگشایى شد 

ت تسمیه  عل.  هاى سوریه است که در استان حمص و حماه جریان داردیکى دیگر از رودخانه «  عاصى»رودخانه  

به قولى، پیچ و خم  بنا  بنا به قول دیگر علت تسمیه این است که این  این رودخانه،  و  هاى فراوان آن است 

 . ها از سمت جنوب به سوى شمال جریان داردرودخانه برخالف سایر رودخانه 

رودخانه بزرگ شمالى در استان الذقیه، رودخانه یرموک در مرز سوریه  :  توان بههاى سوریه میاز دیگر رودخانه 

 . رودخانه عفرین اشاره نمودو  و اردن، رودخانه بردى در استان دمشق، رودخانه خابور، رودخانه بزرگ جنوبى، 

 هادریاچه  -6-1-5

یس آن قرار  ها مصنوعى بوده و در پشت سدهاى جدیدالتأس سوریه تعدادى دریاچه دارد که تمامى این دریاچه 

نام برد که بر روى رودخانه فرات در استان الرقه  «  دریاچه االسد »توان از هاى مذکور مى دارد، از جمله دریاچه 

کیلومتر در پشت سد   8و عرض   80طول  با  این دریاچه. رودترین دریاچه سوریه به شمار مى قرار دارد و بزرگ 

 .شودهاى کشاورزى استفاده مى رق و آبیارى زمین الفرات تشکیل شده است و از آب آن براى تولید ب 

  تشکیل شده   کیلومتر مربع  61کیلومتر و مساحت    30طول    بانیز بر روى رودخانه العاصى  «  دریاچه قطینه»

نیسان بر روى رودخانه عفرین و    17توان از دریاچه المزیریب و دریاچه البعث و دریاچه  همچنین می .  است

ودخانه بزرگ شمالى و دریاچه خاتونیه و مسعده و بلوران در استان الذقیه و دریاچه  تشرین بر روى ر  6دریاچه  

 .هاى کوچک و بزرگ متفرقه در سوریه نام بردالرستن در استان حمص و تعدادى دیگر از دریاچه 
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 شناسی کشور سوریهمردم -6-2

 جمعیت  -6-2-1

جدول زیر آمار  .  منتشر نشده استسراسری و آمار رسمی از جمعیت سوریه  سرشماری    چند سال اخیرطی  

نشان  شده مرکز آمار سوریه  بر اساس اطالعات اعالم را    2019تا    2011های  ساکنان کشور سوریه طی سال

 71. دهد می 

 2019. آمار جمعیت کشور سوریه تا سال 17جدول 

 سال
 ( هزار نفر)جمعیت 

 مجموع  زن  مرد

2011 1079۴ 10330 2112۴ 

2012 11053 10586 21639 

2013 11329 108۴0 22169 

201۴ 11607 11105 22712 

2015 11892 11376 23268 

2016 12183 11656 23839 

2017 12۴81 119۴1 2۴۴22 

2018 12787 1223۴ 25021 

 26231 .آمار در دسترس نیست .آمار در دسترس نیست 13/6/2019

 ه یسور یعرب یآمار جمهورمأخذ: مرکز 

  تفکیک   که   بوده  نفر  26235253  برابر   میالدی  2019  سال  ششم  ماه  تا  سوریه  جمعیت  دولتی  منابع  براساس 

 . است شده داده  نشان زیر  نمودار  در  آن  جنسیتی

 

 
 cbssyr.syدفتر مرکزی آمار سوریه  71
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 به تفکیک جنسیت  2019تا  2011. جمعیت ساکنان شوریه از سال  7نمودار 

  دیگر   کشورهای  به  سوریه  در   جنگ   نتیجه  در   سوری  میلیون  2.7  از  بیش   که  شودمی   زده   تخمین  حال،  این  با

  حدود   2020  سال  در  سوریه   جمعیت  رسمی،  غیر  و   تخمینی   آمارهای  اساس   بر  دیگر  عبارت  به  ،اند   گریخته

 :72است زیر  شرح  هب  نیز  2100 سال تا  سوریه کشور  افزایش بینیپیش است. شده  برآورد نفر میلیون  17.5

 

 

 2100تا   1950های جمعیت کشور سوریه طی سال . 8 نمودار 

میلیون از جمعیت ساکنان حال    10دهند؛ به طوریکه حدودا اغلب جمعیت کشور سوریه را جوانان تشکیل می 

 . سال دارند  30حاضر سوریه سنی کمتر از  

 های رایج زبان -6-2-2

هاى آن به زبان  جزو معدود کشورهایى است که تدریس در دانشگاه  این کشور زبان رسمى سوریه عربى است و  

 . گیردعربى صورت مى 

 
 populationpyramid.netپایگاه اطالع رسانی  72
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هاى  کردهاى ساکن در استان  زبان کردى دومین زبان بومى این کشور است که در بین  ، پس از زبان عربى

 . شمالى نظیر حسکه، رقه، حلب و شهر قامشلى رواج دارد

ترین زبان سوریه است که در برخى از شهرهاى سوریه نظیر حلب و  زبان ترکى پس از زبان عربی و کردی رایج 

 . رواج دارد هاى ترک تبار باقیمانده از دوران حکمرانى ترکیه عثمانىقامشلى در بین بسیارى از خانواده 

هاى رایج در  از زبان   ،یس هاى سوریه رایج است و پس از آن زبان چرکزبان ارمنى نیز در بین بسیارى از ارمنى 

 . در سوریه است 73ها بین اقلیت چرکسى 

هاى کهن آرامى و سریانى و آشورى هنوز در برخی از شهرها و روستاهاى کوچک سوریه رایج و متداول  زبان

 .  یبرود رواج دارد عنوان مثال زبان سریانى در شهرهاى معلوال، جبعدین، صیدنایا وبه . است

اروپایى  از بین زبان  نام بردرایج در این کشور،  هاى  انگلیسى و فرانسه را  در حال حاضر زبان  .  باید دو زبان 

نند زبان فرانسه را به  توادر برخى از موارد دانشجویان مى   . هاى سوریه استدوم رسمى دانشگاه  انگلیسى زبان 

 . عنوان زبان دوم خود انتخاب نمایند 

 اقوام ساکن  -6-2-3

شود  گفته می .  دهند اکثریت ساکنان سوریه را اعراب تشکیل مى  .کشور سوریه اقوام و نژادهاى مختلفى دارد

از ظهور اسالم تمدن قبل  بوده هرچند  این منطقه ساکن  در  تدمر  از  هاى عربى منذریان و  اما پس  فتح  اند، 

اسالمى، بسیارى از قبایل شبه جزیره عربستان و برخى از قبایل یمن به این منطقه کوچ کردند و در شهرهاى  

 .دمشق و حلب و حمص و حماه سکنى گزیدند 

اکثریت کردهاى سوریه سنى  .  کردها از اقوام بسیار مهم سوریه هستند که از جهت تعداد در رتبة دوم قرار دارند 

 . رهاى شمالى سوریه نظیر قامشلى و حسکه سکونت دارند مذهب بوده و در شه

گردد و در دوره حکمرانى  ها هستند که اصل و ریشه آنها به سرزمین ترکیه بازمى سومین نژاد مهم سوریه ترک 

ها مشخص نیست و از شمال  تعداد دقیق آن   .ها به این سرزمین مهاجرت کردند و در آن مستقر شدند عثمانى

 .اند ین کشور پراکنده شده سوریه تا جنوب ا

ها هستند که از ساکنان قدیمى این سرزمین بوده و در قرن اول میالدى  ها و آرامى از دیگر اقوام سوریه سریانى 

ها ها به دین مسیحیت گرویدند، نام سریان را به جاى نام آرامى بر خود نهادند و زبان آن پس از این که آرامى 

هاى زیادى از این زبان به  در قرون اولیة اسالمى کتاب .  کلیساى سریان گردید   که زبان آرامى بود زبان رسمى

ها به کار طبابت و تعلیم و تدریس و امور دیوانى  عربى ترجمه شد و بسیارى از افراد این طائفه در روزگار عباسى

 .مشغول بودند 

 
تعدادى ازآنان به علت قیام بر علیه حکومت تزارى  . بوده است Adyghe چرکس یا شرکس یکى از اقوام مسلمان شمال قفقاز که نام اصلى آنان اودیگه 73

 .سوریه، اردن، لبنان، مصر و فلسطین اشغالى مهاجرت نمایندروسیه، ناچار شدند که از مناطق محل سکونت خود به برخى از کشورهاى عربى نظیر 
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پس از قتل عام ارامنه در    ن قوم ای  .باشند ها از دیگر اقوام ساکن در شهرهاى دمشق و حلب و حمص مى ارمنى 

 .ترکیه به سوى سوریه سرازیر شده و در این کشور سکونت اختیار کردند 

 ادیان و مذاهب در کشور سوریه  -6-3

 

 . علمای مذاهب مختلف سوریه در کنار رئیس جمهور 21 شکل
پیش    .تنوع مذهبى فراوانى را به خود دیده استسوریه به علت سابقه تاریخی بسیار و حضور مذاهب مختلف،  

های اخیر علیه کشور سوریه، پیروان ادیان و مذاهب مختلف در این کشور با حفظ آداب و رسوم  از بروز جنگ 

با وجود این که اسالم دین غالب مردم سوریه  .  کردند خود و انجام تشریفات مذهبى، در کنار یکدیگر زندگى می 

یهودیت هم در آن به خوبى گسترش یافته بود؛ به طورى که بسیارى از بناها و اماکن  است، اما مسیحیت و  

 .تاریخى این کشور مربوط به مسیحیان است

 اسالم   -6-3-1

مسلمانان سوریه اکثراً سنى مذهب هستند و در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت، دو مذهب حنفى و شافعى  

 دهد.از جمعیت سوریه را اهل سنت تشکیل می  % 7۴ . پیروان بیشترى دارد

اقلیت  از  نام  .  هاى مذهبى مسلمان سوریه هستند علویان یکى  به  نوزدهم  اوایل قرن  تا  «  نصیریه »این طایفه 

.  اى درباره حضرت على علیه السالم دارند علویان عقاید ویژه .  معروف بوده و بعدها به علویان تغییر نام دادند 

 . از قبایل عرب بوده و در مناطق ساحلى دریاى مدیترانه سکونت دارند تمامى علویان 

هستند که در برخى از شهرهاى سوریه سکونت دارند، محل سکونت اصلى  های مسلمان  نیز از اقلیت اسماعیلیان  

استان حماه مى  در  سلمیه  با همدیگر    .باشد آنان، شهر  اسماعیلی  و شیعیان  امامی  از    % 13علویان، شیعیان 

 دهند.عیت سوریه را تشکیل می جم

از طایفه علویان بود و در دوران زمامدارى وى،    (پدر بشار اسد، رئیس جمهور کنونی سوریه)حافظ اسد  خانواده  

 .  علویان به درجات عالى علمى، ادارى و نظامى رسیدند 
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 مسیحیت -6-3-2

توان از کلیساى  ثال مى هاى متعددى ساخته شد؛ براى م در آغاز رواج مسیحیت در سوریه، کلیسا و صومعه 

اى کهن در سوریه دارد و هر سه فرقه این دین  مسیحیت ریشه.  پل و کلیساى یوحناى قدیس نام بردسنت

هرچند مسیحیان سورى اغلب در    . در سوریه پراکنده شده بودند (  های کاتولیک، ارتودوکس و پروتستانفرقه )

در سوریه، کلیساهاى کاتولیک، شامل کلیساهاى کاتولیک  .  کردند روستاهاى معلوال، صیدنایا و مرمریتا زندگى مى 

یونانى، سورى، ارمنى و التین است، کلیساى ارتدوکس هم در سه شکل یونانى، سورى و ارمنى وجود دارد، اما  

 .فرقه دیگر بسیار کمتر استهاى سوریه از دو شمار پروتستان

 دهند از جمعیت این کشور را تشکیل می %10مسیحیان سوری 

 دروزیان   -6-3-3

این طایفه  .  اى از مذهب اسماعیلى استدروزی شاخه .  هاى مذهبى سوریه هستند دروزیان یکى دیگر از اقلیت 

استان در  آنان  سکونت  محل  و  دارند  سکونت  لبنان  و  سوریه  کشور  دو  س در  جنوبى  اطراف  هاى  در  و  وریه 

از    % 3دروزیان    . است که در لبنان اقامت دارد«  شیخ العقل»رهبر این طایفه  .  الدروز استالعرب یا جبل جبل

 دهند.جمعیت سوریه را تشکیل می 

   تیهودی -6-3-4

با  .  گرددحضور پیروان آیین یهود در دنیاى عرب، به قرن ششم میالدى بازمى  این افراد در شام نیز تفاوتى 

بومى شهر نداشته و در اداى مراسم و اجراى آداب و رسوم خود آزاد بودند و حتى کودکانشان را نیز با  ساکنان 

اولین  .  یهودیان سوریه در زمان اشغال دمشق به وسیله عثمانى، وارد این کشور شدند .  خواندند هاى عربى مى نام

تدریج زبان عربى زبان اصلى  مستقر شدند و به گروه این مهاجران از ایبریا بودند که در فلسطین، سوریه و مصر  

«  یدیش»هم گروه دیگرى از یهودیان از اروپاى شرقى به سوریه آمدند که به زبان  نوزداما در قرن    .آنها شد 

 .گفتند سخن مى 

 ایزدیان   -6-3-5

ایزدیان در برخى مناطق شمال عراق، کردنشین سوریه و در برخى از شهرهاى شمالى و شمال غربى سوریه  

«  شیخ عدى بن مسافر اموى »شود مؤسس این فرقه مذهبى  گفته می .  ر قامشلى، اعزاز و غیره سکونت دارند نظی

البته قابل ذکر است که این فرقه قبل از  .  است که آرامگاه وى در روستاى اللش در کردستان عراق قرار دارد

کرده است که آنان را به اسالم    ورود شیخ عدى به منطقه مذکور، وجود داشته است و شیخ عدى در آغاز تالش 

 . درآورد، اما بعدها آیینى به وجود آمد که برآمده از آیین کهن و برخى از اصول و شریعت اسالمى بود
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 آرامگاه شیخ عدی در اللش، شمال عراق . 22شکل 

 .دهد را نشان می ( 2011آمار پیش از جنگ سال )زیر پراکندگی ادیان و مذاهب در کشور سوریه    نقشه

 

 . پراکندگی ادیان و مذاهب در سوریه 16 نقشه

 سیاست در سوریه  -6-4

 . شوددر ادامه به بررسی ساختار سیاسی کشور سوریه ذیل قوه مجریه و قوه مقننه پرداخته می
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 مجریهقوه  -6-4-1

بر خالف قانون اساسی سابق سوریه که فقط حزب بعث مجوز فعالیت در این کشور را داشت، طبق قانون اساسی 

، سیاست در جمهوری عربی سوریه در چارچوب یک نظام  (2012فوریه  27صادره تاریخ  )جدید کشور سوریه  

 . گیردریاستی با نظام چندحزبی صورت می نیمه 

نامزد پست ریاست جمهوری در سوریه باید طی ده سال اخیر منتهی به انتخابات در این کشور اقامت داشته  

پشتیبانی  و همچنین دستباشد   باید  بین    35کم  از  را  پارلمان  نمایندگان  از  کند   250تن  .  نماینده کسب 

ی رسیده و ملیت سوریه را  همچنین نامزد ریاست جمهوری در سال برگزاری انتخابات باید به سن چهل سالگ 

باشد  از پدر و مادری اهل این کشور متولد شده  و  انتخابات ریاست  .  داشته  نامزد شده در  بر این فرد  عالوه 

گونه محکومیت جنایی نداشته باشد و همسری  مند بوده، هیچ جمهوری سوریه باید از حقوق سیاسی و مدنی بهره 

ید دارای تابعیتی به غیر تابعیت سوریه باشد و از حق انتخاب هم  غیرسوری اختیار نکرده باشد و همچنین نبا

 .  محروم نباشد 

رئیس جمهور سوریه، توانایی  .  رئیس جمهور سوریه باالترین مقام سیاسی کشور جمهوری عربی سوریه است

هور  رئیس جم. نصب و عزل نخست وزیر سوریه و دیگر اعضای کابینه سوریه و فرماندهان ارتش سوریه را دارد

های سیاسی و اقتصادی موثر بر وضعیت کشور،  و افرادی که از سوی او انتخاب می شوند، بسیاری از تصمیم

اتخاذ می بانکداری کشور را  بر نظام  بر کاالهای وارداتی و نظارت  رئیس جمهور  .  کنند همچون وضع مالیات 

او  .  ن اساسی را به مشارکت عمومی بگذاردتواند اعالن جنگ کند، به وضع برخی قوانین بپردازد و تغییر قانومی 

 .همچنین می تواند افراد را برای تصدی مشاغل دولتی و نظامی برگزیند 

  سال   نیا  در .  گرفتیم   صورت   پارلمان   توسط   ه یسور  کشور   در  جمهور  س یرئ  انتخاب  ،19۴9  سال  از   شیپ  تا

  انتخابات   نوع   ن یا  از.  شد   گذاشته   مردم   ی را  به  میالزع  ی حسن  ی جمهور  استیر  19۴9  مارس   ی کودتا  از  پس

  ست یل  ر یز  جدول .  شودیم   برده   نام (  ی السور  ی الرئاس   االستفتاء)  ه ی سور  ی جمهور  استیر  یپرس همه   عنوان   تحت

 . شد  برگزار 2007 سال هی سور کشور  در  یپرس همه  نیآخر. دهد ی م  نشان را آن  ج ینتا و  هی سور یهایپرس همه

 1949پرسی ریاست جمهوری سوریه از سال  نتایج آرای همه . 18جدول 

 19۴9پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

 ریاست جمهوری حسنی الزعیم

 1953پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

 ریاست جمهوری أدیب بن حسن الشیشکلی 

 99.7 (درصد)موافق  99.۴ (درصد)موافق 

 0.3 ( درصد)مخالف  0.6 ( درصد)مخالف 

 0 (درصد)آرا باطله  0 (درصد)آرا باطله 

 1958پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

ریاست جمهوری جمال  /تشکیل جمهوری عربی متحده

 عبدالناصر

 1971پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

ریاست جمهوری  (/ 1963)حزب بعث  کارآمدنیاز رو بعد

 حافظ اسد 
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 99.2 (درصد)موافق  100 (درصد)موافق 

 0.8 ( درصد)مخالف  0 ( درصد)مخالف 

 0 (درصد)آرا باطله  0 (درصد)آرا باطله 

 1978پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

 ریاست جمهوری حافظ اسد /صدور قانون اساسی جدید

 1985پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

 ریاست جمهوری حافظ اسد 

 100 (درصد)موافق  99.9 (درصد)موافق 

 0 ( درصد)مخالف  0.1 ( درصد)مخالف 

 0 (درصد)آرا باطله  0 (درصد)آرا باطله 

 1991پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

 ریاست جمهوری حافظ اسد 

 1999پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

 ریاست جمهوری حافظ اسد 

 100 (درصد)موافق  99.99 (درصد)موافق 

 0 ( درصد)مخالف  0.01 ( درصد)مخالف 

 0 (درصد)آرا باطله  0 (درصد)آرا باطله 

 2000پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

 ریاست جمهوری بشار اسد

 2007پرسی ریاست جمهوری سوریه سال همه

 ریاست جمهوری بشار اسد

 97.62 (درصد)موافق  99.7 (درصد)موافق 

 0.17 ( درصد)مخالف  0.3 ( درصد)مخالف 

 2.21 (درصد)آرا باطله  0 (درصد)آرا باطله 
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 حزبی در سوریه اولین انتخابات پس از اصالح نظام تک . 23 شکل

از صدور قانون اساسی جدید سوریه در فوریه   ، تشکیل و  این کشورحزبی در  و اصالح نظام تک   2012پس 

پذیر و دولت از انحصار حزب بعث سوریه خارج  ها در نظام سیاسی کشور سوریه امکانفعالیت رسمی سایر حزب 

 :انجام شد که نتایج آن به شرح زیر است 201۴آخرین انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سال  .شد 

 . نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری سوریه 19جدول 

 201۴سوریه سال انتخابات ریاست جمهوری 

 
 ماهر حجار 

 مستقل 

 درصد 3.2: رای

 
 بشار األسد 

 حزب بعث

 درصد 88.7: رای

 
 حسان النوری 

 حزب المبادرة الوطنیة 

 درصد ۴.3: رای

 درصد  3.8: آرا باطله

 درصد  73.۴2: درصد مشارکت

نفر از نمایندگان مجلس خلق سوریه باشد،    35مطابق قانون هر فرد دارای شرایط که مورد حمایت حداقل  

ریاست جمهوری شودمی  نامزد  اساسی .  تواند  قانون  دیوان عالی  توسط  ریاست جمهوری  نامزدی  درخواست 

ت هیچ یک از  صالحینشدن  در صورت احراز    .شودروز پس از پایان مهلت مشخص می  5بررسی و در مدت  

 . شودنامزدان، مهلت ثبت نام مجددا تمدید می 

درصد    50باید حائز . فرد منتخب گیردانتخاب رئیس جمهور در کشور سوریه مستقیما توسط مردم صورت می 

 .شودنتایج انتخابات توسط رئیس مجلس خلق سوریه اعالم می . به عالوه یک رای از آرای مأخوذه باشد 
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ساله دیگر نامزد   7تواند تنها برای یک دوره سال است و رئیس جمهور می  7مدت ریاست جمهوری در سوریه  

 . ریاست جمهوری شود

نخست معرفی  رئیس جمهور وظیفه  معاونان  در کشور سوریه  و  معاونان  ویوزیر  و  وزیران  معرفی  و    ایشان ، 

 . ه داردهمچنین قبول استعفا و برکناری ایشان از منصب را بر عهد 

کشور به دست رئیس جمهور  این  امضای اعتبار سفیران سوریه در کشورهای خارجی و سفیران خارجی در  

المللی را مطابق قانون اساسی و مقررات مربوطه  های بیننامه همچنین رئیس جمهور معاهدات و موافقت.  است

 7۴.کند منعقد و یا ابطال می 

 75ات سران قوای اجرایی سوریه . مشخص20جدول 

 بشار حافظ األسد 

رییس جمهور سوریه و فرمانده  

 کل نیروهای مسلح 

و طبق قانون   10/07/2000)از 

 ( 201۴جدید از سال 

 

ن عرنوس   حسی 

 نخست وزیر سوریه 

 ( 15/06/2020)از 

 

 قوه مقننه  -6-4-2

.  است(  یالسور  الشعب  مجلس )  ه یسور  خلق   مجلس   نام   به  مجلس   ک ی  تنها  از  متشکل  ه ی سور  کشور  مقننه   قوه 

  به   حلب  استان  البته  است،ی  استان  صورتبه ی  انتخاباتی  هاحوزه   و   دارد ی  کرس   250  جمعاً  هی سور  خلق  مجلس

سایر    و   حلب  شهری  انتخابات  حوزه   دو انتخاباتی  زیر  .  است  شده   میتقس  استان  مناطقحوزه    تعداد جدول 

 .دهد می  نشان  را استان هر ی هایکرس 

 های هر استان در مجلس خلق سوریه . تعداد کرسی 21جدول 

 ادلب الذقیه حماه حمص  مناطق حلب حلب ریف دمشق دمشق حوزه انتخاباتی 

 18 17 22 23 32 20 19 29 کرسی

 مجموع  قنیطره سویدا درعا  حسکه  دیر الزور رقه طرطوس  حوزه انتخاباتی 

 250 5 6 10 1۴ 1۴ 8 13 کرسی

 
 https://b2n.ir/623924قانون اساسی کشور جمهوری عربی سوریه  7۴

 www.pministry.gov.syرسانی  پایگاه اطالع 75
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از طرف حزب  انتخابات مجلس خلق سوریه،  نامزدی جهت  های دارای مجوز به صورت لیستی یا  درخواست 

شوند و افراد حائز بیشترین  بندی می معتبر به دست آمده، رتبه   ءبا توجه به تعداد آرا  نامزدها.  شودفردی ارائه می 

مدت نمایندگی در مجلس خلق سوریه  .  گیرند های متعلق به هر استان را در اختیار می رأی، به ترتیب کرسی 

 .سال است و نمایندگان پس از هر دوره نمایندگی، مجددا قابل نامزدشدن هستند  ۴

  و   کارگران  گروه   آنِ  ازی  کرس   127  کهیطوربه   شوند؛یم ی  بند م یتقس  گروه  دو  در  هی سور  خلق  مجلس  ندگانینما

 76. بود  خواهد ( الشعب فئاتی باق)  نیریسا آنِ  از گروه  123  و( نیوالفالح العمال) کشاورزان

 

 . نسبت اعضای مجلس بر اساس گروههای مردم 24 شکل
شدن در صورت خالی  77.همچنین وزیران دولت این امکان را دارند که همزمان نماینده مجلس خلق نیز باشند 

، رئیس جمهور  (دادن شرایط و یا عزل عضویتدستبه دلیل مرگ، استعفا، از  )های مجلس  تعدادی از کرسی 

 . روز جایگزینی معرفی خواهد کرد 60در مدت 

  الجبهة   ائتالف»  به ی  کرس   177  آن   در   که   شد   برگزار  2020  ه یژوئ  19  ه یسور  خلق  مجلس   انتخابات  نیآخر

  نیز   یکرس   67  وکرسی به سایر احزاب    16  کرسی(،  167)با تصاحب    بعث  حزبی  رهبر   به   « ةی التقدم  ة یالوطن

 .یافت تعلق  مستقلی داهایکاند   به

 
 قانون انتخابات سراسری سوریه  2۴ماده  76

 قانون اساسی جمهوری عربی سوریه  116ماده  77
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 . آمار منتخبین مجلس خلق سوریه بر اساس احزاب 22جدول 

 تعداد کرس  حزب 

اك   167 البعث العربی االشتر

 3 السوری القویم االجتماع 

اك العربی 
 3 االتحاد االشتر

 2 الشیوع 

 2 الشیوع الموحد 

 2 العهد الوطنن 

ن  اكیی  ن االشتر  2 الوحدویی 

 1 مقراط یالد العربی 

اك  یالوحدو   1 مقراط یالد االشتر

 67 هامستقل

 

 

 های مجلس خلق سوریه کمیسیون  -6-4-2-1

 78. شودها در جدول زیر مشاهده می لیست این کمیسیون .  کمیسیون دائمی است  17مجلس خلق سوریه شامل  

 های مجلس سوریه و رؤسای آنها . کمیسیون 23جدول 

 ی فعل  سیرئ ونیسیکم ف یرد

 یکزبر أحمد ی گذارقانون  و یاساس قانون امور 1

 حسون  نیحس یحسابرس و بودجه 2

 بکداش   عمار ی مال نیقوان 3

 مرجانة   بطرس مهاجران و خارجه امور ،یعرب یکشورها امور ۴

 الدهموش السالم  عبد یعلم قاتیتحق و آموزش 5

 یالشهاب  فارس یانرژ و یاقتصاد امور 6

 یسکر ادیز ی شهر توسعه  و ی محل تیریمد 7

 یقرب صفوان خدمات  8

 
78 https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=435& 
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 ی الخور صلیف ی مل تیامن 9

 الشواخ  عبود نظارت  و  اتیشکا 10

 مانیسل عدنان آب منابع  و یکشاورز 11

 ف یاسک نزار بشر  حقوق  و ی عموم یهای آزاد 12

 سنقر  سالم یاجتماع  امور تهیکم 13

 جمعة  موفق ورزش  و جوانان 1۴

 مراد اسیإل اطالعات یفناور و  ارتباطات ، رسانه 15

 د یالس عبدالستار نیرالدیخ ی مل یآشت 16

 قازان تیجانس جنگ انی قربان و شهدا امور 17

 

 تقسیمات اداری در سوریه -6-5

منطقه فرعی دارد که ناحیه )ناحیة    206( و  منطقةمنطقه )  60(،  محافظةاستان )  1۴جمهوری عربی سوریه  

نامیده می  ناحیه إداریة(  )قریة( است. قریه  شود.  بلد( و دهستان  )مدینة/  های کشور سوریه شامل شهرستان 

سوریه یک شهر به عنوان  کوچکترین واحد اداری در تقسیمات کشوری سوریه است. در هر استان از کشور  

 . دهستان وجود دارد  6۴32شهرستان و   ۴8در کشور سوریه  . شودمعرفی می (  رئیسیة مرکز استان )مدینة

وظیفه اداره استان در    استاندار .  شوددارد که توسط رئیس جمهور منصوب می (  محافظ )هر استان یک استاندار  

ونقل عمومی، تجارت داخلی، کشاورزی، صنعت،  امور بهداشت، خدمات اجتماعی، آموزش، گردشگری، حمل

 . دفاع مدنی و حفظ قانون و نظم را در استان دارد

 مدیریت استانی در کشور سوریه  -6-5-1

های توسعه  نظارت بر پروژه استانداران هر استان در کشور سوریه با همکاری وزارت امور داخلی، هماهنگی و  

پیگیری می  را  استان  .  کنند داخلی  استان شورای  هر  در  المحافظة)همچنین  که  (  مجلس  است  تعیین شده 

چهارم افراد آن توسط وزیر کشور و استاندار ساله و یک   ۴ای  چهارم اعضای آن در انتخاباتی عمومی برای دوره سه

از بین    ومامور است    10تا    6ک بازوی اجرایی دارد که متشکل از  عالوه بر این هر شورا ی.  79شوند منصوب می 

 .شودشوند و به هرکدام وظایف مشخصی اختصاص داده می می  برگزیدهاعضای شورای منتخب 

 
 https://b2n.ir/750848: برای اطالع بیشتر رجوع شود به 79
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این مقامات با شوراهای  .  شوند هر استان توسط استاندار و با موافقت وزیر کشور انتخاب می   ذیل مقامات اداری  

عنوان واسطه بین دولت مرکزی و بزرگان محلی مانند  کنند و به محلی منتخب در مورد مسائل محلی کار می 

 .کنند سفیدان عمل می سران روستاها، رهبران قبیله و ریش 

 

 های سوریه استان  -6-5-2

دمشق، حلب، حمص، حماه، قنیطره، درعا، سویدا،  (  حومه)دمشق، ریف  :  ی کشور سوریه عبارتند ازهااستان

 . طرطوس، الذقیه، ادلب، الرقه، الحسکه و دیر الزور

 

 . تقسیمات استانی کشور سوریه 17 نقشه
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 استان دمشق  -6-5-2-1

پایتخت   که  است  دمشق  شهر  شامل  تنها  دمشق  استاستان  سوریه  عربی  استان  .  جمهوری  این  جمعیت 

 . کرسی در مجلس خلق دارد 29میلیون نفر است و   1.850.000

 
 دمشق مرکز

 1600 ( کیلومتر مربع) مساحت

 1850 (هزار نفر)جمعیت 

 

 . مشخصات استان دمشق و موقعیت آن نسبت به ریف دمشق18 نقشه
 

 استان ریف دمشق  -6-5-2-2

نفر، تعداد    3.180.00جمعیت این استان  .  کننده استان دمشق استاستان ریف دمشق از نظر جغرافیایی احاطه 

این استان مستقیماً از شرق  . کیلومتر مربع است 18018نفر و مساحت آن  19در مجلس خلق  ی آن هاکرسی

اطق روستایی اطراف پایتخت را دربر  این استان سابقا من.  با اردن و از غرب و شمال غربی با لبنان هم مرز است

 .های سوریه تبدیل شده استرفته به یکی از بزرگترین و مهمترین استانگرفت که رفته می 

ها شناخته های بلند و دره ها، کوه استان ریف دمشق استانی با تنوع زمین و طبیعتی گسترده از دشت ها، تپه 

های طبیعی از  جاذبه .  مزرعه است  82روستا و    190شهر،    28ناحیه،    27منطقه،    9این استان شامل  .  شودمی 

ها و  استراحتگاهو  کمک کرده    استانکه به گسترش    شدهای  صنعت گردشگری باسابقه باعث ایجاد  سالیان قبل  

 . است را فرا گرفتهاماکن توریستی سطح شهرهای استان 

و هوای استان در تابستان معتدل است و در  آب  .  های میوه و مزارع کشاورزی بسیار استاین استان دارای باغ 

 . زمستان با بارش باران و برف همراه است که بارش در ارتفاعات با شدت بیشتری جریان دارد
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 دوما  مرکز

 18018 ( کیلومتر مربع) مساحت

 3180 (هزار نفر)جمعیت 
 

 نسبت به دمشق آن تعیدمشق و موقریف مشخصات استان .  19 نقشه

 استان قنیطره  -6-5-2-3

.  های سوریه است که در ارتفاعات جوالن در جنوب غربی سوریه واقع شده است استان قنیطره یکی از استان 

توسط دولت    1973اشغال شد و پس از جنگ    رژیم صهیونیستیتوسط    1967این استان پس از جنگ سال  

تعداد  .  هزار نفری دارد  56کیلومتر مربع و جمعیتی    1860این استان مساحتی بالغ بر  .  سوریه بازسازی شد 

 . کرسی است  5های استان حلب در مجلس خلق  کرسی

 
 قنیطره مرکز

 1860 ( کیلومتر مربع) مساحت

  56 (هزار نفر)جمعیت 

 . استان قنیطره 20 نقشه
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 استان درعا  -6-5-2-4

سوریه است که از جنوب با کشور اردن، از غرب با استان  های جنوب غربی کشور  استان درعا یکی از استان

نام سابق این استان حوران . قنیطره، از شرق با فرمانداری سویدا و از شمال با استان ریف دمشق هم مرز است

 .بوده است

جمعیت استان  .  کیلومترمربع است که بیشتر آن دشتی به نام دشت حوران است  ۴000مساحت این استان  

کرسی در مجلس    10این استان  .  به کشاورزی اشتغال دارند   آنانهزار نفر است که اکثریت    680یباً  درعا تقر

 . خلق دارد

 
 درعا  مرکز

 ۴000 ( کیلومتر مربع) مساحت

 680 (هزار نفر)جمعیت 

 

 . استان درعا 21 نقشه
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 استان سویداء  -6-5-2-5

با استان ریف  .  پایتخت سوریه واقع استاستان سویدا در جنوب شرقی دمشق   از شمال و شرق  این استان 

 .  مرز استدمشق، از غرب با استان درعا و از جنوب با کشور اردن هم 

همچنین  .  آب و هوای این استان در مناطق کوهستانی آن تابستان معتدل و در زمستان سرد و پربرف است

 .متر استمیلی   ۴00تا  350میزان بارندگی ساالنه این استان بین 

 .کرسی است  6های آن در مجلس خلق سوریه  هزار نفر و تعداد کرسی  3۴6جمعیت این استان 

 
 سویداء مرکز

 6550 ( کیلومتر مربع) مساحت

 ۴67 (هزار نفر)جمعیت 

 

 . استان سویداء 22 نقشه

 استان حمص -6-5-2-6

بزرگترین    و هزار کیلومتر مربع دارد    ۴1مساحتی بالغ بر    که استان حمص در مرکز کشور سوریه واقع است  

از میان این استان رودخانه  .  بزرگترین شهر این استان، شهر حمص است.  روداستان این کشور به شمار می

نیز در  (  تدمر)ر باستانی پالمیرا  شه.  رودبرای این شهر به شمار می   یکند که منبع طبیعی مهمالعاصی عبور می 

 . فاصله دارد( حمص)کیلومتر از مرکز استان  160این استان واقع شده است که حدود  

.  شود که قلعه باستانی الحصن یکی از این آثار است در شهر حمص آثار باستانی و گردشگری فراوانی یافت می 

در این  .  شودشناخته می «  سیدی خالد »به نام مسجد    ومقبره صحابی خالد بن ولید نیز در این شهر واقع است  

وسیله حضرت مریم دوخته شده است، در  شود زناری که به شهر، کنیسه ام الزنار نیز واقع است که گفته می 

 .شودداری می این کنیسه نگه 
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 . داردقرار کیلومتری از دمشق   162فاصله در  و  است  مرز این استان با کشورهای عراق و لبنان هم 
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 حمص مرکز 

 41000 ( کیلومتر مربع) مساحت

 1370 ( هزار نفر)جمعیت 
 

 . استان حمص 23 نقشه

 
 قلعه باستانی الحصن در حمص 

 
 مسجد سیدی خالد در حمص 

 
 کنیسه ام الزنار در حمص 

 
 معبد بل در پالمیرا 

 استان حمص. نقاط باستانی 25 شکل
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 استان طرطوس  -6-5-2-7

است  با دریای مدیترانه  از غرب  کیلومتری    90ساحلی  ، دارای  استان طرطوس در غرب کشور سوریه واقع شده

های این  های أرواد، العباس، النمل و أبو علی از جمله جزیره جزیره .  مشترک داردو از جنوب با کشور لبنان مرز  

 . جزیره مسکونی کشور سوریه استاستان است که جزیره ارواد تنها 

بندر طرطوس پس  .  ترین شهر استان طرطوس استهزار نفر جمعیت مرکز استان و بزرگ   93طرطوس با    شهر

 .های سوریه است و شهری عمدتا تجاری و گردشگری استاز الذقیه دومین بندر بزرگ در کرانه 

 .مجلس خلق سوریه استکرسی در  13میلیون نفر و دارای  1جمعیت ساکنان این استان 

 
 طرطوس  مرکز

 1892 ( کیلومتر مربع) مساحت

  1000 (هزار نفر)جمعیت 
 

 . استان طرطوس 24 نقشه
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 استان الذقیه  -6-5-2-8

.  داردمشترک  استان الذقیه در شمال غربی سوریه واقع شده و مشرف به دریای مدیترانه است و با ترکیه مرز  

کرسی در در    17هزار نفری است و تعداد    9۴3کیلومتر مربعی دارای جمعیت    2300این منطقه با مساحتی  

 . مجلس خلق سوریه دارد

 
 الذقیه مرکز

 2300 ( کیلومتر مربع) مساحت

 1360 (هزار نفر)جمعیت 

 
 

 . استان الذقیه 25 نقشه
 

 استان حماه -6-5-2-9

دلیل قدمت باستانی آن همواره  رود و به ترین مناطق مسکونی غرب آسیا به شمار میاستان حماه از قدیمی

 .مند به آثار باستانی بوده استشناسان و گردشگران عالقه مورد توجه باستان 

در طول این استان رودخانه العاصی به طول  .  ها استها و دره ها، کوه انگیز از دشتای شگفت استان مجموعه این  

ای و  های جاده المللی با استفاده از راه این استان از طریق شبکه حمل و نقل بین .  کیلومتر جریان دارد  171

 .های مجاور در ارتباط استآهن با استان راه

داش  با  استان  میداناین  بسیار،  باستانی  آثار  خیابانتن  شهری،  بزرگ  محله های  گسترده،  مدرن،  های  های 

بینهتل رستورانهای  کارخانه المللی،  مجلل،  شرکتهای  و  موسسات  از  ها،  یکی  به  پیشرفته  تولیدی  های 

 .های کشور سوریه تبدیل شده استثروتمندترین استان
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های آن در  میلیون نفری و تعداد کرسی   1.۴مربع، دارای جمعیتی  کیلومتر    8880مساحت این استان بالغ بر  

 .کرسی است 22مجلس خلق سوریه 

 

 حماه  مرکز 

 8880 (کیلومتر مرب  ع) مساحت

 2000 (هزار نفر)جمعیت 

 

 . استان حماة 26 نقشه
 

 استان ادلب -6-5-2-10

مرزی با کشور ترکیه به عنوان دروازه  که به دلیل هم های شمالی کشور سوریه است استان ادلب یکی از استان 

 .شودهای مدرن سوریه شمرده می شود و یکی از استان شمالی این کشور شناخته می

به  طوریکه  ؛ به استنقش اساسی در جاده ابریشم باستانی    وجغرافیایی    اهمیت ویژه   دارای موقعیت این استان  

 . بدل شده استهای تجاری وهای ارتش و همچنین کاروان گذرگاه و مسیر مواصالتی مهمی برای نیر

کیلومتر مربع است که از شمال با کشور ترکیه، از شرق با استان حلب، از غرب با    6100مساحت این استان  

های میلیون نفر و تعداد کرسی   1.5جمعیت این استان  .  استان الذقیه و از جنوب با استان حماه مرز مشترک دارد

 .کرسی است 18خلق آن در مجلس 
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 ادلب مرکز 

 6097 (کیلومتر مرب  ع) مساحت

 1328 (هزار نفر)جمعیت 
 

▪  

 . استان ادلب 27 نقشه

 

 استان حلب  -6-5-2-11

  18مساحت این استان  .  استان حلب در شمال کشور سوریه واقع شده است و دومین استان بزرگ سوریه است

 . میلیون نفر دارد  ۴،275،000کیلومتر مربع است و جمعیتی بالغ بر  500هزار و 

این استان از  .  ها دهستان استناحیه و ده   ۴0منطقه،    8شهر،    10مرکز این استان شهر حلب است و دارای  

شهر حلب به عنوان بزرگترین  .  ای در زمینه اقتصادی، تجاری، کشاورزی و صنعتی برخوردار استاهمیت ویژه 

ترین شهر عربی در زمینه صنعتی است که از زمان های بسیار قدیم به دلیل  تان، مشهورترین و قدیمیشهر اس 

 . است بوده صنعتش معروف 

 .کرسی است 52تعداد کرسی استان حلب در مجلس خلق سوریه 
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 حلب  مرکز 

 18500 (کیلومتر مرب  ع) مساحت

  4275 (هزار نفر)جمعیت 

 . استان حلب 28 نقشه

 استان الرقه  -6-5-2-12

  20مساحت این استان حدود  .  استان رقه در شمال سوریه واقع شده است و با کشور ترکیه مرز مشترک دارد

 .هزار کیلومتر مربع است و در ساحل شمالی رود فرات واقع شده است

های نفت مجاور  همچنین چاه  ، اقتصاد استان رقه به سد فرات و کشاورزی حول آن و1970از اواسط دهه  

کرسی    8این استان تعداد .  است«  قصر العذارى »از مهمترین بناهای باقیمانده در شهر رقه،  .  بوداستان وابسته  

 . در مجلس خلق سوریه دارد

 

 رقه مرکز 

 19616 (کیلومتر مرب  ع) مساحت

  867 (هزار نفر)جمعیت 
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 . استان رقه 29نقشه 

 استان دیرالزور -6-5-2-13

این استان با کشور  .  کند استان دیرالزور در شرق کشور سوریه واقع شده است و رود فرات از میان آن عبور می 

 .  میلیون نفری است 1.2هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از   33مساحتی بالغ بر و دارای  مرز استعراق هم 

 . سوریه داردکرسی در مجلس خلق   1۴این استان تعداد  

 

 دیرالزور  مرکز 

 33060 (کیلومتر مرب  ع) مساحت

 1234 (هزار نفر)جمعیت 

 

 . استان دیر الزور 30 نقشه

 

 استان حسکه -6-5-2-14

هزار کیلومتری دارد و جمعیت آن    23این استان که در شمال شرقی کشور سوریه واقع شده است، مساحتی  

 . ناحیه سکونت دارند   1۴منطقه و   ۴رسد که در  میلیون نفر می   1.2به 

از جمله  «  الجبسة»و  «  الهول »،  « رمیالن»های نفتی  میدان .  کننده اصلی نفت سوریه استاستان حسکه تامین

 .مهمترین میادین نفتی این استان است

هایی نظیر سیب و  کشت گندم، پنبه و میوه .  شاورزی اشتغال دارند بیشتر جمعیت استان الحسکه در بخش ک

 .انگور در این استان متداول است
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 حسکه  مرکز 

 23334 (کیلومتر مرب  ع) مساحت

  1277 (هزار نفر)جمعیت 

 . استان حسکه 31 نقشه

استان  این  در  شهرها  مهمترین  از 

الحسکه  می  به  استان)توان  ،  (مرکز 

و   العین  راس  عامودا،  القامشلی، 

ویژه  المالکیه و روستاهای فروانی که به 

گرفته  آب شکل  منابع  نزدیکی  اند در 

مخصوصا روستاهای اطراف سرچشمه 

 . خابور اشاره کرد

 

  

 . منابع آبی استان حسکه32نقشه 
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 سوریه های جمعیتی شاخص -6-6

بدون شک یک هرم  .  انداز آن استاقتصاد آن کشور و چشم  کننده در عیین تجمعیت یک کشور یکی از عوامل  

دهد که اقتصاد در آینده  ، که در آن جمعیت نیروی انسانی در سن کار بیشتر باشد، نوید آن را می متناسبسنی  

افراد سالخورده بزرگتر باشد، یا به    هرچه نسبت تعداد افراد جوان به.  با کمبود نیروی کار مواجه نخواهد شد 

.  انداز بازار نیروی کار بهتر خواهد بودتر باشد، چشماصطالح اقتصادی قسمت میانی هرم سنی جمعیت گسترده

نیروی کار به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید، تاثیر بسیار مهمی در تعیین سرنوشت اقتصادی یک کشور دارد،  

نیروی  باعث    زیرا در صورت کمبود  افزایش قیمت  این  و  یافته  افزایش  نیروی کار یعنی دستمزد  کار، قیمت 

پذیری تولیدات یک کشور  شده تولید کاالها افزایش یابد؛ افزایش قیمت باعث کاهش رقابتشود هزینه تمام می 

 . کاهش میزان تولید استآن کاهش میزان صادرات و به تبع  این اتفاق، نتیجه  وشود می 

های  شاهد تحوالت اقتصادی و اجتماعی بسیاری بوده و پدیده  2011از زمان آغاز جنگ در سال  کشور سوریه  

توان به مهاجرت بین استانی،  از این میان می . ای نداشتند که قبالً سابقه ظاهر شده است  کشور این  بسیاری در 

مهم اجتماعی، به  های  این جنگ صدمات جدی به زیرساخت بخش.  مهاجرت خارجی و پناهندگی اشاره کرد

های بهداشتی و خدمات آموزشی،  ای بر میزان مراقبت های بهداشت و آموزش وارد کرد که تأثیر عمده ویژه بخش 

 .عامل مهم در توسعه منابع انسانی داشته است 2به عنوان 

.  گرددبرمی   2012های پیش از جنگ یعنی حداکثر تا سال  آخرین اطالعات آماری سراسری کشور سوریه به سال 

های سوریه، مرکز آمار این کشور با مراجعه به  و پس از بهبود نسبی وضعیت برخی از استان  2017در سال  

های دمشق، ریف دمشق، حلب، حمص، حماه، الذقیه، حسکه،  استان)استان    11هزار خانوار در    28بیش از  

 . به ارائه آمار پرداخت 80( نیطرهسویدا، درعا، طرطوس، ق

 
 . تصویری از مرکز آمار سوریه 26شکل 

درصد از جمعیت کل کشور سوریه در سال    63استان معادل    11برآوردها حاکی از آن است که جمعیت این  

استان سوریه مورد    11  ینا  های آماری با استفاده از جامعه آماری در ادامه برخی از مهمترین داده .  است  2017

 . گیردبررسی قرار می 

 
 . اند نگرفته  قرار ی بررس مورد یناامن  لیدل به   رالزورید  و رقه ادلب،   یهااستان 80
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 توزیع سنی و جنسیتی  -6-6-1

  61.5سال،    15درصد از جمعیت سنی کمتر از   33.2همانگونه که در نمودار و جدول زیر قابل مشاهده است،  

 . سال سن دارند   65درصد از جمعیت باالی    5.3و  (  نیروی کار بالقوه)سال    6۴تا    15درصد از جمعیت سنی بین  

دهد که اختالف ترکیب سنی در بین مردان و زنان تقریبا اندک است،  های آماری فوق نشان می همچنین داده 

  36.۴درصد مردان و    30.3سال این اختالف قابل مالحظه است؛ به طوریکه    ۴۴تا    20اما در ترکیب سنی  

 .درصد زنان در این سن هستند 

 . آمار نسبت جنسیتی مردم سوریه در سنین مختلف 24جدول 

 محدوده سنی 

 (سال)

 مجموع  زن  مرد

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 1.8 27۴223 1.5 12163۴ 2.1 152589 1کمتر از 

 8.0 122191۴ 7.6 6036۴9 8.3 618265 ۴تا  1

 11.5 1762810 10.6 836996 12.5 92581۴ 9تا  5

 11.9 1820559 11.1 878089 12.7 9۴2۴70 1۴تا  10

 10.7 16۴598۴ 10.7 8۴7950 10.7 79803۴ 19تا  15

 7.9 1215830 8.۴ 6692۴6 7.۴ 5۴658۴ 2۴تا  20

 6.3 969828 7 556366 5.6 ۴13۴62 29تا  25

 6.5 990367 7.1 566۴08 5.7 ۴23959 3۴تا  30

 6.5 1000328 7.3 578807 5.7 ۴21521 39تا  35

 6.2 959۴11 6.6 519570 5.9 ۴398۴1 ۴۴تا  ۴0

 5.2 79670۴ ۴.9 386033 5.5 ۴10671 ۴9تا  ۴5

 5.6 85615۴ 5.8 ۴6089۴ 5.3 395260 5۴تا  50

 3.8 577397 3.6 28۴850 3.9 2925۴7 59تا  55

 3.0 ۴5۴028 2.8 218135 3.2 235893 6۴تا  60

 5.3 806990 5 399۴69 5.5 ۴07521 به باال  65

 100 15352527 100 7928096 100 7۴2۴۴29 مجموع 
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 .های آماری باال در نمودار زیر قابل مشاهده استهرم سنی و جنسیتی داده 

 
 2017در سال  هیکشور سور یتیو جنس  یسن  هرم. 9نمودار 

 

 خانواده در سوریه متوسط تعداد اعضای  -6-6-2

باالترین  .  نفر بوده است  ۴.7استان،    11متوسط تعداد اعضای خانواده در سطح همه مناطق مورد بررسی در  

تعداد برای این میانگین در استان های درعا، دمشق و الحسکه و کمترین تعداد در استان های سویدا و الذقیه  

 . است

 .دهد ها را نشان می یه به تفکیک استانجدول زیر متوسط تعداد اعضای خانواده در سور

 های مختلف . تعداد اعضای خانواده در استان 25جدول 

 ( نفر) متوسط اعضای خانواده شهر  /استان

 ۴.5 دمشق

 ۴.۴ شهر حلب 

 5 ریف دمشق

 ۴.8 حمص 

 ۴.8 حماة
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 ۴.2 الالذقیة

 5 الحسکة 

 ۴.۴ طرطوس 

 5.1 درعا 

 ۴ السویداء 

 ۴.8 القنیطرة 

 ۴.7 متوسط کشور 

 

 2018تا  2008نرخ رشد جمعیت سوریه از سال  -6-6-3

 

 81  2018  تا 2008از سال  هی سور  تیرشد جمع  نرخ .  10 نمودار 

 

 
 syria-in-growth-https://www.statista.com/statistics/326583/population: منبع 81
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 توزیع سکونت به تفکیک نوع اقامت و جنسیت  -6-6-4

درصد آواره و درصد اندکی    18درصد از جمعیت نمونه آماری ساکن، بیش از    81با توجه به جدول زیر، بیش از  

این میزان از جمعیت در نسبتی تقریبا متعادل بین مردان و  .  نیز از آوارگان به محل سکونت خود بازگشته اند 

 .زنان تقسیم شده است

 ت ینوع اقامت و جنس  کی سکونت به تفک عیتوز. 26جدول 

 نوع اقامت 
 مجموع  زن  مرد

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

مقیم در محل  

 سکونت سابق
6062781 81.7 6۴25۴99 81.0 12۴88280 81.3 

جاشده به مکان  جابه

 ( آوارگان)جدید 
1318۴01 17.7 1۴57381 18.۴ 2775782 18.1 

بازگشته به محل 

 سابقسکونت 
۴32۴7 0.6 ۴5216 0.6 88۴63 0.6 

 100 1535252۴ 100 7928096 100 7۴2۴۴29 مجموع 

 

 سال  10توزیع نسبی جمعیت به تفکیک وضعیت تأهل و جنسیت افراد باالی  -6-6-5

درصد نیز مجرد    ۴5سال متاهل و حدود    10درصد از جمعیت با سن باالی    50با توجه به جدول زیر، حدود  

. برند سر میدر وضعیت دیگری به (  استان  11در نمونه آماری  )همچنین درصد اندکی از ساکنان سوریه  .  هستند 

  0.7طوریکه  مرده است؛ به برابر آمار مردان زن   11.5نکته قابل توجه در آمار باال این است که آمار زنان بیوه  

 . درصد زنان همسر خود را از دست داده اند   8.1درصد مردان و 

 شتر یسال و ب 10افراد  یبرا تیتأهل و جنس  تیوضع کیبه تفک ت یجمع ینسب عی توز. 27جدول 

 وضعیت تاهل 
 مجموع  زن  مرد

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

بدون  )مجرد 

 (سابقه ازدواج
2733299 ۴7.7 2676627 ۴2.1 5۴09926 ۴۴.8 

 ۴9.5 5989175 ۴8.1 3059363 51.2 2929812 متاهل 

 ۴.6 5605۴6 8.1 517720 0.7 ۴2827 شده همسر فوت 
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 0.8 101700 1.3 8۴020 0.3 17680 گرفتهطالق 

بدون  )جداشده 

 ( طالق 
۴258 0.1 27972 0.۴ 32231 0.3 

 100 12093578 100 6365702 100 5727876 مجموع 

 

 2050تا  1950های میانه سنی جمعیت در کشور سوریه طی سال  -6-6-6

 

 822050 تا  1950 یهاسال  یط ه یسور کشور  در تیجمع یسن انه یم.  11نمودار 

 

 
 /syria-in-population-the-of-age-https://www.statista.com/statistics/326576/average: منبع 82
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 2017تا   2007های امید به زندگی از سال تولد در سال -6-6-7

 

 832017  تا 2007 یهاسال  در تولد  سال  از  یزندگ  به  دیام.  12نمودار 

 

 شود:در نمودار زیر دیده می  به تفکیک جنسیت 2017تا  2007های سال تولد در سالامید به زندگی از 

 
 / syria-in-birth-at-expectancy-https://www.statista.com/statistics/326569/life: منبع 83
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 84ت یجنس  کیتفک به   2017  تا 2007 یهاسال  در تولد  سال  از  یزندگ  به  دیام.  13نمودار 

 

 هاهای امنیت غذایی به تفکیک استان توزیع نسبی شاخص  -6-6-8

های درصد خانواده .  دهد از نظر امنیت غذایی نشان می   2017های سوری را در سال  خانواده جدول زیر وضعیت  

درصد    11درصد و در حماه تنها    ۴8این آمار در دمشق  .  درصد است  33.2تنها  (  سالم )با امنیت غذایی مناسب  

 .برند درصد از مردم استان حماه در شرایطی بدون امنیت غذایی به سر می   53بیش از . است

 هاهای امنیت غذایی به تفکیک استانتوزیع نسبی شاخص . 28جدول 

 امنیت غذایی مناسب پذیر آسیب  بدون امنیت غذایی  شهر  /استان

 ۴8 35.۴ 16.5 دمشق

 25.8 37.6 36.6 حلب

 36.1 39.2 2۴.7 ریف دمشق

 ۴0.3 38.8 20.9 حمص 

 
 gender-by-syria-in-birth-at-expectancy-ttps://www.statista.com/statistics/971239/lifeh: منبع 84



 

 

144 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

 11 35.7 53.۴ حماة

 38.9 38.6 22.5 الالذقیة

 38 32.5 29.5 الحسکة 

 30.۴ ۴5.7 23.9 طرطوس 

 32.5 38.1 29.۴ درعا 

 22.6 ۴۴ 33.5 السویداء 

 20.2 33.3 ۴6.5 القنیطرة 

 33.2 38.1 28.7 مجموع 

 

 روستایی  / های امنیت غذایی با توجه به مناطق شهریتوزیع نسبی شاخص  -6-6-9

هایی که از عدم وجود امنیت غذایی رنج می برند، بین مناطق  درصد خانواده ها نشان داد که از نظر  بررسی

با این حال درصد خانوارهای حومه شهرها که در معرض ناامنی  .  روستایی و شهری نوعی همگونی وجود دارد

یش  هایی که در مناطق شهری بازدید می کنند بگیرند، در مقایسه با همساالن خود از خانواده غذایی قرار می 

 .یابد درصد افزایش می   5از 

 )درصد(   ییغذا ت یامن یهاشاخص  ینسب ع یتوز. 29جدول 

 امنیت غذایی مناسب  پذیرآسیب بدون امنیت غذایی منطقه 

 35.5 35.6 28.9 شهری 

 30.7 ۴0.8 28.6 روستایی

 33.2 38.1 28.7 متوسط 
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 2017تا  2007نرخ باروری در سوریه از سال  -6-6-10

 

 852017  تا 2007از سال   ه یدر سور ی بارور نرخ . 14نمودار 

 20017تا  2007سال  ز نرخ زاد و ولد در سوریه ا -6-6-11

 

 862017 تا  2007ار سال  هی زاد و ولد در سور  نرخ . 15نمودار 

 2018تا  2008های شهرنشینی در کشور سوریه طی سال نسبت  -6-6-12

 
 syria-in-rate-https://www.statista.com/statistics/326546/fertility: منبع 85

 / syria-in-rate-birth-https://www.statista.com/statistics/977280/crude: منبع 86
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 872018 تا  2008 یهاسال  یط ه یسور کشور  در  ینیشهرنش   نسبت . 16نمودار 

  

 
 syria-in-https://www.statista.com/statistics/455937/urbanization: منبع 87
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 پیوست ب: تأسیس شرکت در سوریه -7

از جمله اداره    یبه ادارات دولت  ازیمستندات مورد ن  هئ مراحل و ارا  یط  ازمند ین   هیشرکت در سور  کی  تیفعال  آغاز

 کشور است.   نیا یاجتماع ن یو اداره تام اتیمال

 قانونی در سوریه  یها شرکتانواع  -7-1

کند که مهمترین  های تجاری را بیان می میالدی، نحوه ایجاد برخی از تشکل   2011مصوب سال    29قانون شماره  

ذکر این نکته ضروری  .  های مشارکتی هستند های با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی، شرکتآنها شرکت 

توانند کامالً متعلق  آنها می.  است که هیچ محدودیتی برای مالکیت خارجی در ترکیب هر یک از آنها وجود ندارد

توانند فارغ از  اند ملیت سوری خواهند یافت و می هایی که در سوریه تشکیل شدهشرکت. به اتباع بیگانه باشند 

 .سهامدارانشان، مالکیت امالک و مستغالت مورد نظرشان را به هر تعداد، در سوریه داشته باشند ملیت 

ها  ثبت تجاری شرکت .  صورت کلی یک شرکت باید در حوزه تجاری استان محل اقامت خود ثبت تجاری گرددبه 

هزینه  .  ار داردها در وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده قرتحت اختیار قسمت مدیریت شرکت

 .است (JSC)کمتر از مبلغ مربوط به شرکت سهامی خاص    (LLC)ایجاد و ثبت شرکت با مسئولیت محدود  

، نیازی به  JSCاین است که در فروش سهام در    LLCدر مقایسه با    JSCیکی از مهمترین مزایای استفاده از  

، پرداخت مالیات مذکور الزم  LLCشرکت    پرداخت مالیات بر سود سرمایه نیست. اما در مورد فروش سهام در 

خواهد بود. شرکت با مسئولیت محدود مشابه شرکت مشارکتی است زیرا صاحبان آن به عنوان شریک در نظر  

ها و مشارکت  شوند. این شرکت به دلیل روابط موجود بین صاحبان سرمایه بیشتر مدنظر بوده و داده گرفته می 

د شرکا  است.  ارزش  با  ایشان  شرکت شخصی  دیگر  مانند  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  می ر  هم  ها  توانند 

حداقل سهم سرمایه مورد نیاز برای شرکت با مسئولیت محدود    شخصیت حقوقی و هم حقیقی داشته باشند.

است   شده  تأسیس  نفر  چند  یا  دو  توسط  میزانکه  سوریه  5  به  لیر  دالر(   ۴)معادل    میلیون  برای    هزار  و 

درصد از سهم سرمایه باید    ۴0میلیون لیر خواهد بود. در زمان تأسیس این شرکت،    10  های تک عضوی شرکت

پرداخت شده و الزم است مابقی آن ظرف مدت یکسال تسویه حساب گردد و در غیر این صورت خطر لغو ثبت  

اند  تواست و می   LLCتجاری شرکت وجود خواهد داشت. سهم سرمایه مذکور هزینه ای نیست بلکه متعلق به  

 های آن استفاده گردد. بالفاصله برای تأمین هزینه 

به ثبت برسند. اگر تمامی اسناد در    نیاز است تا برخی اسناد در دفاتر اسناد رسمی  LLCجهت تأسیس یک  

همگی    LLCسوریه صادر و در این کشور به تأیید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشند و همچنین اگر موسسین  

باشند ک  برای  ه قادر به سفر به سوریه و اعطای وکالتنامه به وکیلی در دفاتر اسناد رسمی  اشخاص حقیقی 

. این  هفته به طول خواهد انجامید  7تا    4فرآیند ثبت شرکت بین  پیگیری مراحل ثبت شرکت باشند،  

نامه  تخمین با این فرض در نظر گرفته شده که توافق اعضا بر سر مفاد آئین نامه شرکت شامل اساسنامه، شرکت

و صورتجلسه مجمع عمومی، در حداقل زمان ممکن وجود داشته باشد. در صورتی که هر یک از این اسناد، به  

عنوان نمونه، وکالتنامه به وکیل سوری در خارج از سوریه )ایران( صادر شده باشد، الزم است تا این وکالتنامه  
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جمه به زبان عربی توسط دفاتر ترجمه رسمی( و  در دفاتر ثبت اسناد رسمی ایران به ثبت رسیده )و پس از تر

تأیید وزارت امور خارجه ایران، نهایتاً به تأیید بخش کنسولی سفارت جمهوری عربی سوریه در تهران برسد. 

بایست به تصدیق امنیتی مقامات سوریه برسند )و در صورت  بعد از طی این مراحل، سند )اسناد( مذکور، می 

د، از زمان وصول اسناد در سوریه، حدود یک تا سه ماه خواهد بود. پس از آن فرآیند  تصدیق ایشان( این فرآین

 .کشید خواهد طول هفته  7تا   ۴ثبت شرکت بین 

 مراحل و اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سوریه  -7-2

 : در سوریه به شرح زیر است  LLCمراحل و اسناد مورد نیاز برای ثبت 

، گشایش حساب بانکی و دیگر  LLCای به منظور پیگری امور مربوط به ثبت  یک وکیل سوریه وکالت به    -1

که  تواند به هر زبانی تنظیم گردد اما هنگامی وکالتنامه می .  امور محوله از طرف موکلین یا شرکای آن شرکت

های انگلیسی سوریه تنها از زبان به دلیل اینکه مترجمان رسمی در  .  رسد باید به عربی ترجمه گرددبه سوریه می 

های عربی، انگلیسی و یا فرانسه تنظیم  و فرانسه به عربی ترجمه می نمایند، بهتر است وکالتنامه به یکی از زبان 

 . بایست به تأیید محضری نیز برسد همچنین وکالتنامه می . گردد

،  (ل شخصاً در سوریه حاضر باشد در صورتی که موک )اگر وکالتنامه در سوریه به تأیید محضری برسد    ( الف

 . وکالتنامه بالفاصله قابل استفاده خواهد بود

اگر وکالتنامه در ایران امضا شده و به تأیید محضری رسیده باشد، تنها پس از تصدیق کنسولگری سفارت    (ب

الزم است تا این  .  های امنیتی سوریه، قابل استفاده در این کشور خواهد بودسوریه در تهران و با تأیید سازمان

ز ترجمه به زبان عربی توسط دفاتر ترجمه  وکالتنامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی ایران به ثبت رسیده و پس ا

ایران، نهایتاً به تأیید بخش کنسولی سفارت جمهوری عربی سوریه در  .ا.رسمی و تأیید وزارت امور خارجه ج

بایست به تصدیق امنیتی مقامات سوریه برسند و ایشان ممکن است  بعد از طی این مراحل، می .  تهران برسد 

 .ز سواالت را مطرح نمایند برای سنجش اعتبار آن، یکسری ا

در سوریه هستند حقیقی باشد، الزم است تا کپی پاسپورت    LLCاگر شخصیت شرکایی که خواهان ثبت    - 2

 . تصدیق نشده ایشان در هنگام تأیید محضری وکالتنامه، ارائه گردد

د شرکت  در سوریه هستند حقوقی باشد، الزم است تا اسنا  LLCاگر شخصیت شرکایی که خواهان ثبت    -3

به همراه مصوبه ایشان در مورد اجازه    شامل اساسنامه، شرکتنامه و صورتجلسه مجمع عمومی(  شخص حقوقی)

این اسناد نیز باید به ترتیب ذکر شده در باال به تأیید مقامات سوری  .  در سوریه، ارائه گردد  LLCتأسیس و ثبت  

 .برسند 

به منظور به دست  )در سوریه منصوب خواهند شد  LLCدیران نام پدر و مادر فرد یا افرادی که به عنوان م -۴

پس از خاتمه مراحل  .  نیز باید ارائه گردد (  آوردن سوابق قضایی مدیران مذکور و بررسی عدم سوء پیشینه ایشان

گشایش  تأیید اسناد فوق، وکیل قادر خواهد بود تا با استفاده از وکالتنامه و اسناد تأیید شده فوق الذکر اقدام به  
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سوریه،   عوارض  و  مالیات  عمومی  در کمیسیون  شرکت  نام  ثبت  شرکت،  برای  دفترکار  اجاره  بانکی،  حساب 

های با  شرکت .  های مرتبط نماید پرداخت سهم سرمایه، ثبت شرکت در اداره ثبت تجاری و اجرای دیگر رویه 

تعداد هیئت مدیره مجاز برای  .  شوند   توانند از طریق مدیر و یا هیئت مدیره اداره مسئولیت محدود در سوریه می

LLC  نفر قابل افزایش است  25همچنین تعداد شرکای این شرکت ها نهایتاً تا  .  از یک تا هفت نفر خواهد بود  .

.  تواند از هر ملیتی انتخاب شوند زیرا نیازمند اخذ اجازه کار از دولت سوریه نیستند ها می مدیران این شرکت 

اقامت  به  نبوده و تنها می   مدیر شرکت ملزم  انجام وظایف قانونی خود در قبال شرکت،  در سوریه  از  بایست 

 . اطمینان حاصل نماید 

  هایرویه   که  است  آن  سالیانه   تمدید   و  کار  اجازه  اخذ   به   نیاز  ،  سوری،  از  غیر  ملیتی  با  شرکت  مدیران   خصوص  در

نی مدت مدیران عمومی خارجی در سوریه  به دلیل نیاز به حضور طوال  .بود  خواهد   طوالنی  و   پیچیده  معموالً  آن

می  پیشنهاد  ایشان،  کاری  مجوز  تمدید  امکان  منظور  اشخاص سوریه به  بین  از  افراد  این  مخصوصاً  )ای  شود 

 .انتخاب شوند تا مشکالت کمتری برای شرکت متصور باشد ( ایرانیان مقیم

د و یا اجاره واحد ملکی با کاربرد  به عنوان یکی از ملزومات اساسی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود، خری

می  مطرح  می .  باشد تجاری  دفتر  باشد اندازه  ساده  کار  اتاق  یک  کوچکی  به  فوق  .  تواند  ملک  اجاره  قرارداد 

 . نماید، وجود داشته و تمدید گرددبایست تا زمانی که شرکت فعالیت می می 

با مسئولیت محدود، صورت  مالی شرکت  پایان سال  مالی شرکت  در  توسط حسابداران خبره عضو  های  باید 

شرکت ملزم به تعیین حسابرس و تجدید .  انجمن حسابداران خبره سوریه مورد حسابرسی و تأیید قرار گیرد

ها و دفاتر بررسی شده را به صورت ساالنه به  حسابرس در مقابل، حساب.  تعیین آن به صورت ساالنه است

های ای از مالیات زیرشاخه)مالیات شرکت    عالوه بر.  تحویل خواهد دادکمیسیون عمومی مالیات و عوارض سوریه  

بر ارزش سهام است یا مالیات  بر درآمد و مالیات بر سرمایه  با  برای شرکت (  مستقیم که شامل مالیات  های 

ها و عوارضی را که به صورت محلی  دیگر مالیات   باید درصد است،    22معادل  که  مسئولیت محدود در سوریه  

 .نیز مد نظر داشت( از جمله مالیات اداره محلی و عوارض نوسازی)گردد  میاخذ 

  30در مجموع، با توجه به نوع مجوز کار ارائه شده و شرایط مرتبط با آن، میزان مالیات پرداختی به حدود  

یگر  های واردات و دسازد که عوارض گمرکی، تعرفه خاطر نشان می . درصد از سود سالیانه شرکت خواهد رسید 

به هر حال، نظر به نوع سرمایه گذاری  .  عوارض مرتبط نیز با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، متصور خواهند بود

های مالیاتی و اعمال  ها با بخش صنعت در سوریه، ارائه برخی معافیتو مخصوصاً درگیری فعالیت تجاری شرکت 

همچنین متذکر  . بینی شده استکشور، پیش  گذاری در سوریه از سوی دولت اینها برای سرمایه بعضی مشوق 

های موجود  ای در برابر ریسک ای مجاز به ارائه خدمات بیمه های بیمه سوریه شود که در سوریه تنها شرکتمی 

نمایند، تنها قادر هستند کارکنان  هایی که در سوریه فعالیت می همچنین، شرکت .  برای فعالیت در سوریه هستند 

 .های داخلی سوریه بیمه نمایند خود را از طریق بیمه 
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 در سوریه  ها سازمان و ها های خارجی شرکتمقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی  -7-3

ها در جمهوری عربی سوریه  ها و ارگان ها، سازمانهای خارجی شرکت مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی

 .میالدی این کشور انجام پذیر است   2008مصوب سال  3۴مطابق با احکام قانون شماره  

های ایرانی،  های خارجی از جمله شرکت های شرکتشعب، دفاتر و نمایندگی   ثبتمراحل الزم برای درخواست  

 : باشد وریه، به شرح زیر می س  2008مصوب سال  3۴ها طبق مقررات قانون شماره ها و ارگان سازمان

های شعبه، دفتر، نمایندگی و دفتر  توانند به یکی از شکلها می ها و ارگان های خارجی، سازمان شرکت -

 .ای ثبت شوند منطقه 

ها حق اجرای عملیات اصلی خود و یا هر گونه فعالیت تجاری تا زمان ثبت نام و اخذ مجوز  این شرکت  -

 . وانین موجود در سوریه را نخواهند داشتالزم برای کار طبق مقررات و ق

 .بایست نوع شخصیت حقوقی خارجی و زمینه فعالیت آن در سوریه را معین نمایند در ثبت نام می  -

 :درخواست ارائه شده به وزارت اقتصاد و تجارت خارجی سوریه باید حاوی این اطالعات باشد 

 ت اسم شخصیت حقوقی خارجی ، عنوان تجاری، ملیت و مکان ثب -

 نوع شخصیت حقوقی، دفتر مرکزی، محل فعالیت و میزان سرمایه -

 نوع ثبت نام  -

 دفتر، محل اقامت موقت و بخش انتخاب شده در صورت وجود  / موقعیت شعبه  -

 اسم و مشخصات مدیرعامل، ملیت و محل زندگی انتخاب شده در سوریه  -

 اسم و مشخصات فرد مجاز برای تکمیل فرایند ثبت نام  -

 شخصیت حقوقی خارجی ایمیل آدرس  -

های با مسئولیت محدود یا مشخصات اعضای هیئت  مشخصات؛ شامل مشخصات شرکاء در مورد شرکت  -

 های سهامیمدیره در مورد شرکت 

 کند و نام حسابرس در سوریه نام حسابرسی که برای شخصیت حقوقی خارجی کار می  -

جمهوری اسالمی ایران تأیید شده و به درخواست  الزم است اسناد و مدارک مربوطه توسط مقامات ذیصالح  

به زبان عربی باید به تأیید سفارت جمهوری عربی سوریه  اسناد مذکور    ترجمه رسمی.  ثبت نام پیوست شوند 

 : باشند این اسناد به شرح ذیل می . در تهران و سپس وزارت امور خارجه سوریه برسند 

  و   مؤسسات  به  مربوط  آن   معادل   سند   نوع  هر   ای  و   صورتجلسات  اظهارنامه،  اساسنامه،  مصدق   ر یتصو

 ؛ آن صفحات تمام یرو  بر  رانیا یهاشرکت  ثبت  کل  اداره مهر با هاشرکت

شعبه /    کی   جادیا  یشرکت، برا  ره یمد   ئت یه  میارگان در خصوص تصم  ا یمقامات مربوطه سازمان    اظهارنامه

 ؛ دفتر

 ؛ آن معادل  مدارک  ای ی رانیا یحقوق ت یشخص یتجار ثبت  یگواه -
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یک کپی از توافقنامه نمایندگی از شخصیت حقوقی ایرانی، جایی که فردی ساکن در سوریه به عنوان   -

 ؛ دفتر ایجاد شده، مجاز به انجام امور مختلف از طرف ایشان خواهد بود/ برای شعبه   مدیر عمومی 

می  - اثبات  که  پرداخت شده شرکتسندی  لیر سوریه    /کند سرمایه  میلیون  پنجاه  از  سازمان، کمتر 

 ؛این سند باید به امضاء و تأیید مقام مجاز مربوطه در ایران برسد . نیست هزار دالر( ۴0)معادل  

شخصیت حقوقی ایرانی در دفتر مرکزی شرکت با امضا و تأیید    های مالی سال گذشتهصورتحساب -

 ؛(ان خبره قابل ترجمه و تأیید استبا ارائه تأییدیه از انجمن حسابرس )حسابرس خبره 

یک نسخه از گواهی وکالت به شخص انتخاب شده از سوی شخصیت حقوقی ایرانی جهت اتمام فرایند   -

 . ثبت نام

ها الزم است تا بر اساس نوع درخواست  ها و ارگان های خارجی، سازمان های شرکت شعب، دفاتر و نمایندگی 

 :ه را پرداخت نمایند های مربوطثبت به شرح جدول زیر هزینه 

 ها سازمان   و های خارجیهای شرکت  های ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی هزینه . 30جدول 

 ( هزار لیر سوریه)هزینه  نوع درخواست 

 50 ثبت شعبه، دفتر، دفتر منطقه ای

 25 ثبت دفتر موقت و اصالحات انجام شده در آن و در دفتر

 25 موسسات مالی و بانکی ثبت 

 5 ثبت بخش، اصالحات بخش و لغو ثبت شعب، دفاتر و دفتر موقت 

 5 ثبت واسطه 

 10 ثبت و لغو ثبت دفاتر نمایندگی 

 5 اصالحات دفتر نمایندگی 

 1 ارائه کپی تصدیق شده از مدارک ذکر شده 

 1 دسترسی به یک شعبه یا دفتر ثبت

 1 کپی تأیید شده 
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 گذاری در سوریه قانون جدید سرمایه پیوست پ:  -8

 ریاست جمهوری   18قانون شماره  

- ۴- 19هجری قمری مطابق با    1۴۴2-9- 7مصوبه مجلس خلق سوریه در مورخ    و ی،  براساس مفاد قانون اساس 

 شود:صادر می موارد زیر ، تصویب شد  2021

 فصل اول: تعریف ها 

 مقصود از کلمات و عبارات وارده در این قانون، به شرح زیر است:   – 1ماده 

 گذاری؛سرمایه قانون  قانون: •

 گذاری؛ شورای عالی سرمایه : شورا •

 تجارت خارجی؛و اقتصاد : وزیر وزیر •

 تجارت خارجی؛و  وزارت اقتصاد  :  وزارت •

 گذاری سوریه؛ سازمان سرمایه : سازمان •

 سازمان؛ هیأت مدیره : هیأت مدیره •

 کل سازمان؛ : مدیر  مدیر کل •

های جمهوری عربی  شخص حقیقی یا حقوقی، سوری یا غیرسوری است که در سرزمین  :گذارسرمایه   •

 نماید؛ گذاری می سوریه، مطابق با احکام قانون سرمایه 

 هاگذاری جهت ایجاد موجودیت اقتصادی جدید در یکی از بخش گذاری: هزینه و مخارج  سرمایه سرمایه •

 های اقتصادی مطابق با احکام این قانون؛ و حوزه 

 گذار مطابق با احکام قانون؛ پروژه: فعالیت اقتصادی سرمایه  •

گذار و صدور همه  گذار: سند و وثیقه ای که سازمان، آن را بعد از درخواست  سرمایه مجوز سرمایه  •

 نماید. ربط واگذار می های ذیهای الزم جهت اقدام به اجرا از جانب همه طرف مجوزها و موافقت 

گذاری که در داخل منطقه گمرکی در داخل جمهوری عربی سوریه واقع  منطقه اقتصادی: منطقه سرمایه  •

 شود. است، و با هدف برپایی فعالیت اقتصادی مشخص و معین احداث و ساخته می 

 فعالیت اقتصادی مشخص.  : اختصاص •

هماهنگی با نهادهای عمومی ذیربط، آن را صادر  طرح اجرایی: وثیقه و سندی است که سازمان بعد از  •

های نماید، و شامل ضوابط و قوانین و شروط ومعیارهای فنی و بارهای مسوولیت مالی و فعالیت می 

اجرایی مجوز است که پایبندی به آن در هنگام مجوز و تاسیس پروژه الزم است، و در چهارچوب زمانی  

 شود. مشخص می 

های آن که نمایندگانی از نهادهای  دمات واحد تشکیالتی در سازمان و شعبه گذاران: خمرکز سرمایه  •

گذاران جهت پیگیری امور  گذاری در آن حضور دارند و نقطه ارتباط مستقیم با سرمایه مربوط به  سرمایه 

 مربوطه است.  



 

 

153 
 

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – هیبا سور رانیا یاقتصاد یهمکار یهاو فرصت هاتیظرف یبررس

ین آالت،  ها، ماش های ثابت: دارایی به کارگرفته شده جهت ساخت پروژه و طرح شامل ساختماندارایی  •

 ابزارها و تجهیزات، سایر وسایل، وسائل نقلیه و وسایل حمل و نقل غیر توریستی؛ 

 مرکز: مرکز جدید التأسیس داوری مطابق با احکام قانون.   •

 فصل دوم: اهداف قانون 

 – 2ماده 

های و تخصص ها  ها و استفاده از مهارتگذاری رقابتی برای جذب سرمایههدف از این قانون، ایجاد محیط سرمایه

های شغلی و کاری و باالبردن میانگین و متوسط  های تولید با هدف افزایش فرصتمختلف جهت گسترش پایگاه

رشد اقتصادی به گونه ای که انعکاس مثبتی بر افزایش درآمد ملی جهت دستیابی به رشد فراگیر و دائمی  

 داشته باشد.

 فصل سوم :چهارچوب اجرای قانون 

 شود:  احکام این قانون بر موارد زیر اجرا می  – 3ماده 

های مشترک با هر نهادی از نهادهای عمومی، برپا  گذار به تنهایی یا از طریق شرکتای که سرمایه الف. پروژه 

های  های صرافی و بانک ها و شرکت آورد، به استثناء همه انواع بانک گذاری را به دست می دارد و مجوز  سرمایه می 

 گذاری هستند.  لی کوچک و همه موسسات مالی که پذیرنده سپرده ماتامین

گذاری  های اختصاصی نهادهای عمومی برای سرمایه ای که براساس طرح و پیشنهاد مرتبط با مالکیت . پروژه ب

 بخش خصوصی باشد و تابع قانون مشارکت نباشد.

 گذاری های  سرمایهفصل چهارم: اصول و ضمانت 

 گذاری در جمهوری عربی سوریه به شرح زیر است:  های اصول سرمایه پایه – 4ماده 

 گذاری در دولت؛ اضمانت ثبات سیاست تشویق به  سرمایه  (أ

 های مخل رقابت؛ گذاری و مبارزه با احتکار و فعالیت آزادی  سرمایه  (ب

 گذاری و معامالت؛های سرمایه عدالت در دسترسی به فرصت ( ج

 ها؛ گذاران و گسترش فعالیت مالت سرمایه سرعت و کیفیت در انجام معا ( د

 مراعات مالحظات بُعد اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و بهداشت و سالمت عمومی.    ( ه

 گذاری: های سرمایه ضمانت  – 5ماده 

 توقیف موقت پروژه یا صدور حکم مصادره برای آن ممنوع است، مگر به حکم قضایی؛  (أ

  واقعیمعادل ارزش  پرداخت غرامت و با  ی منفعت عموم یمگر برا ممنوع است؛ پروژه   تیسلب مالک (ب

را که به میزان  غرامت ی از گذار مجاز است مقدار . سرمایه کتملّ خیرائج در تار  متیپروژه، مطابق با ق
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ل  انتقابه خارج از کشور  و  ل یارز تبد  کیرا به بود  وارد کرده  پروژه  یمالنیبه منظور تأم  یخارج سرمایه

   دهد.

ها و  بخشنامه ، هااز مصوبه  یناش  د یجد  یاجرائهای ای در خصوص انجام مسئولیت هیچ وظیفه  پروژه  ( ج

ارائه   خیدر تار مناسب (procedure manualطرح اجرایی )که در   یعموم نهاد صادره از هر  یهاه یانیب

و  زیست   ط یآن چه که مربوط به مح استثناءبه    ندارد؛، باشد وارد نشده  یگذاره ی درخواست مجوز سرما

 است.  ی بهداشت و سالمت عموم

ها و  ها، بخشنامه از مصوبه  یناش  د یجد  مالی یهاتیمسئول  پرداختدر خصوص  ایفه ی وظ چیپروژه ه ( د

ارائه درخواست مجوز   خیمناسب در تاریی  که در طرح اجرا  یصادره از هر نهاد عموم یهاه یانیب

 . د، نداردوارد نشده باش   یگذارهیسرما

،  پروژه است در رابطه با که   ویتخلفات و بیان  گذاره ی به سرما راز اخطا ی تنها پسگذاره یلغو مجوز سرما ( ه

پس از  روز   ز یککه ا به وی داده شود  جهت رفع تخلفات روزه  90مهلت  مجاز است. در این شرایط باید 

 مدرک مستند همراه باشد.حکم لغو مجوز باید با دلیل و شود.  ی آغاز م ابالغ اخطار 

 فصل پنجم: تشکیالت سازمانی

 – 6ماده 

 شود که متشکل از افراد زیر است:گذاری« تاسیس می شورایی تحت عنوان »شورای عالی سرمایه  (أ

 به عنوان رئیس؛  : نخست وزیر •

 به عنوان عضو؛ :  معاون اقتصادی نخست وزیر •

 به عنوان عضو؛ : وزیر اقتصاد و تجارت خارجی  •

 به عنوان عضو؛ : دارایی  وزیر •

 به عنوان عضو؛ : تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندهوزیر   •

 به عنوان عضو؛: کشاورزی و اصالح کشاورزی و زراعی وزیر   •

 به عنوان عضو؛ : صنعتوزیر •

 به عنوان عضو؛: گردشگریوزیر •

 به عنوان عضو؛ : ستی ز ط یو مح  ی وزیر اداره محل •

 به عنوان عضو؛ : کار و امور اجتماعی  وزیر •

 به عنوان عضو؛ : خدمات عمومی و مسکنوزیر  •

 به عنوان عضو؛ : گذاریمشاور در امور سرمایه وزیر   •

 به عنوان عضو؛ : المللیسازمان برنامه ریزی و همکاری بینرئیس  •

 به عنوان عضو؛ : رئیس بانک مرکزی سوریه •

 به عنوان عضو؛ : مدیر کل •

 به عنوان عضو؛ : دییک کارشناس اقتصا •
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 به عنوان عضو؛ :  یک کارشناس حقوقی •

 شوند. کارشناسان با حکم نخست وزیر و براساس پیشنهاد وزیر انتخاب می  (ب

دهد. جلسه  شورا به دعوت رئیس آن، حداقل هر سه ماه یک بار یا در صورت ضرورت، جلسه تشکیل می  ( ج

( اتخاذ  absolute majority) 88ریت مطلق با حضور دو سوم اعضاء قانونی است. تصمیمات با آراء اکث 

 شود.  شود. در هنگام برابری آراء، نظر رئیس ترجیح داده می می 

کند که با حکمی از طرف رئیس صادر  شورا قواعد و قوانین مربوط به سازماندهی جلسات را وضع می  ( د

 شود. می 

رئیس شورا حق دارد هر فردی که حضورش در جلسات به تشخیص رئیس مناسب است، را دعوت نماید،   ( ه

 بدون این که از حق رای برخوردار باشد.  

 :  شورا، عهده دار وظایف زیر است – 7ماده 

گذاری، تقویت و تحکیم رقابت و محیط کاری و  های کلی مربوط به سرمایه ریزیها و برنامه بیان استراتژی  (أ

 در اقتصاد سوریه، به صورتی که هماهنگ با رویکردها و اهداف توسعه ملی باشد؛

کننده رشد و توسعه مناطق و  گذاری در جمهوری عربی سوریه، که تضمینتدوین نقشه کلی سرمایه  (ب

 باشد؛ ایمنطقه و اهداف توسعه   کردهای که هماهنگ با رو  یبه صورتهای مورد هدف است، زمینه 

 تاسیس مناطق ویژه اقتصادی؛ ( ج

تخاذ تصمیمات و تدابیر الزم در خصوص  گذاری و اهای مربوط به سرمایه نامهها و آیین . بررسی قانون د ( د

 ها؛آن

های مشترک با بخش خصوصی با هدف  موافقت با درخواست نهادهای عمومی جهت تاسیس شرکت ( ه

 ها؛ گذاری مطابق با احکام این قانون و تعیین سهم آنان در سرمایه شرکت های سرمایه اجرای پروژه 

 ای اهداف این قانون براساس پیشنهاد نهاد ذیربط؛ ازای  اجاره امالک ویژه دولت در راستتعیین مابه  ( و

گذاری در هر یک از مناطق ویژه  های سرمایههای ثابت یا سرمایه پروژه تعیین حداقل ارزش دارایی  (ز

 اقتصادی یا در هر بخش مورد نیاز؛  

 ازا؛دهد و شیوه برگشت این مابه گذاران ارائه می ازای  خدماتی که سازمان به  سرمایه تعیین مابه  ( ح

 گذاران؛گذاری و  سرمایه تعیین موارد الزم برای رفع مشکالت و موانع پیش روی محیط  سرمایه  (ط

های گذاری و تعیین الزامات و ضرورت های کلی سرمایه های ویژه پیگیری اجرای برنامه بررسی گزارش  ( ی

 مرتبط با آن؛  

 را؛  شده از جانب شوهای تعیین ها و برنامه پیگیری اجرای استراتژی  ( ک

موافقت با قرارداد سازمان با کارشناسان جهت انجام وظایف مشخص، مطابق با ضوابطی که شورا تعیین   (ل

 کند؛

 
 رای است. 1درصد +   50منظور  88
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های مرتبط با  نماید و تعیین الزامات و ضرورتبحث و بررسی موضوعاتی که هیأت مدیره آن را مطرح می  ( م

 آن؛  

 –  8ماده 

شود و جایگزین سازمان  گذاری سوریه« تاسیس می سازمان عمومی دارای جنبه اداری با نام »سازمان  سرمایه 

شود، به گونه ای که از شخصیت حقوقی و استقالل  می  2007سال    9یافته به موجب حکم قانونی شماره  تاسیس

ها های دفتر در استانتاسیس شعبه   مالی و اداری برخوردار و زیرنظر وزیر است. دفتر مرکزی آن دمشق است و 

 با تصمیم هیات مدیره بالمانع است.

 – 9ماده 

 دهد.گذاران ارائه می است که به  سرمایه یازای  خدمات مابه کننده سازمان دریافت 

 – 10ماده 

 های زیر است: دار وظایف و مسوولیت سازمان عهده

 کند؛تصویب می  گذاری که شورا آن راهای سرمایه ریزی اجرای برنامه  (أ

 گذاری که از طرف نهادهای دیگر به سازمان پیشنهاد شده باشد؛بررسی پیشنهادهای مربوط به سرمایه  (ب

 گذاری و بروزرسانی آن؛ پیشنهاد اصالح مقررات الزم جهت رشد و توسعه محیط سرمایه  ( ج

ای که  ربط، و به گونه گذاری ویژه با هماهنگی با نهادهای ذیفراهم آوری و به روزرسانی نقشه سرمایه  ( د

 مطابق با احکام این قانون باشد؛

های الزم جهت اجرای پروژه، مطابق با  گذاری، بعد از صدور همه مجوزها و موافقت واگذاری مجوز سرمایه  ( ه

 طرح اجرایی مناسب؛ 

الزم در خصوص   ریو تداب  ماتیاتخاذ تصمهای آنان و گذاران و بررسی درخواست ارائه خدمات به سرمایه  ( و

 ؛ آن

 گذاران؛ارائه مشورت و فراهم آوری اطالعات برای سرمایه  (ز

 های تبلیغاتی جهت جذب سرمایه؛ انجام همه انواع فعالیت  ( ح

گذاران  گذاری و رفع مشکالت و موانعی که سرمایه سرمایه هایی جهت کسب مجوز پیگیری اجرای و پروژه  (ط

 شوند؛با آن مواجه می 

 صدور طرح اجرایی؛  ( ی

 گذاری. های سرمایه آوری پایگاه داده ویژه پروژه فراهم  ( ک

 – 11ماده 

 های زیر است: دار مسوولیت بخش مدیریتی سازمان عهده 

 هیأت مدیره؛ ا (أ
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 مدیر کل.  (ب

 – 12ماده 

 افراد زیر است:  هیات مدیره متشکل از  (أ

 به عنوان رئیس؛  : تجارت خارجیواقتصاد  وزیر  •

 به عنوان عضو؛ : مدیر کل •

 به عنوان عضو؛ : نماینده وزارت دارایی •

 به عنوان عضو؛ : نماینده وزارت کار و امور اجتماعی •

 به عنوان عضو؛ : ستیز ط یو مح  یاداره محل نماینده وزارت  •

 به عنوان عضو؛ : گذاریسرمایه نماینده وزیر مشاور در امور  •

 به عنوان عضو؛ :  المللیریزی و همکاری بین نماینده سازمان برنامه  •

 به عنوان عضو؛ : های بازرگانینماینده اتحادیه اتاق  •

 های صنایع: به عنوان عضو؛ نماینده اتحادیه اتاق  •

 به عنوان عضو؛ : های کشاورزینماینده اتحادیه اتاق  •

 به عنوان عضو؛ : های گردشگریاتاق نماینده اتحادیه  •

 به عنوان عضو؛   یک کارشناس حقوقی: •

اعضاء هیات مدیره با حکمی از جانب نخست وزیر و براساس پیشنهاد وزیر و با هماهنگی با نهادهای   (ب

سمت  کمتر نباشد و  ر یاز مد  نهادهای عمومی  ندگان ینما سمت نکهی مشروط بر اشوند، ذیربط تعیین می 

 نباشد.   ترپایین )آن اتحادیه(  ره یمد  ئت یه یها از اعضا ه یاداتح ندگانینما

دهد.  هیات مدیره با دعوت رئیس، حداقل هر دو ماه یک بار یا در هنگام ضرورت جلسه تشکیل می  ( ج

شود، و در هنگام  جلسه، با حضور دو سوم اعضاء قانونی است و تصمیمات با آراء اکثریت مطلق اتخاذ می 

 برابری آراء، نظر رئیس ارجحیت دارد. تساوی و 

کند که این قوانین توسط  هیأت مدیره، قواعد و احکام مربوط به تشکیل و ساماندهی جلسات را وضع می  ( د

 شود.  حکمی از جانب رئیس هیأت مدیره صادر می 

رئیس هیأت مدیره حق دارد هر فردی که حضورش در جلسات به تشخیص رئیس مناسب است را دعوت   ( ه

 ، بدون این که از حق رای برخوردار باشد.  نماید 

رئیس هیأت مدیره، بر اساس پیشنهاد مدیر کل، فردی از کارکنان سازمان را به عنوان دبیر تعیین   ( و

 کند. می 

های اعضاء هیأت مدیره و دبیر با حکمی از جانب نخست وزیر و براساس پیشنهاد وزیر تعیین  پاداش  (ز

 شود. می 

 – 13ماده 

 ها و وظایف زیر است:  چه در این قانون وارد شده است، هیأت مدیره، عهده دار مسوولیت  عالوه بر آن
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 گذاری، و تعیین آن چه که در رابطه با آن الزم است؛بررسی پیشنهادهای مخصوص به سرمایه  (أ

 گذاری به شورا؛ ارائه پیشنهادهای مخصوص به توسعه و رشد محیط قانونی سرمایه  (ب

 گذاران؛جهت بررسی مشکالت سرمایه های ویژه گیری تصمیم  ( ج

 پیشنهاد تاسیس مناطق ویژه اقتصادی بعد از هماهنگی با نهادهای ذیربط؛  ( د

 بررسی طرح اجرایی و تعیین آن؛  ( ه

 ها در هماهنگی با نهادهای ذیربط؛ روزرسانی سازوکارهای مجوز پروژه بررسی و به  ( و

 پروژه مطابق با احکام این قانون؛ ها، مزایا و یا تسهیالت داده شده به لغو معافیت (ز

گذاری در پروژه  گذار مبنی بر دریافت مجدد مال خارجی که جهت سرمایه موافقت با درخواست سرمایه  ( ح

 مطابق با احکام این قانون وارد کرده است؛ 

 های معتبر؛نامهسازمان مطابق با قوانین و آیین ویژه فعالیت های نامه تعیین قوانین و آیین  (ط

 های اجرایی سازمان؛ها و برنامه ریزی برنامه بیان  ( ی

 موافقت با تاسیس دفاتر نمایندگی سازمان؛  ( ک

 ؛ الزم در خصوص آن ریو تداب ماتیاتخاذ تصمهای ارائه داده شده ازجانب سازمان و بررسی گزارش  (ل

 های نهایی ساالنه و گزارش ساالنه؛ تعیین و ارائه بودجه ساالنه سازمان و حساب ( م

 های معتبر؛ نامههای بالعوض و هدایای مالی مطابق با قوانین و آیین تسهیالت و کمک قبول   (ن

 ازای خدمات ارائه شده توسط سازمان؛ پیشنهاد مابه  (س 

 ( ویژه سازمان.incentive systemنامه تشویقی ) پیشنهاد آیین ( ع

 – 14ماده 

های مرتبط با وی مشخص شده باشد،  مه ها و جریمدیر کل با حکمی و بر اساس پیشنهاد وزیر که درآن، پاداش 

شود. وی در مقابل هیأت مدیره مسئول است و نمایندگی سازمان در مقابل دادگاه و سایر موارد را  تعیین می 

 ها در سازمان است.  ها، دستوردهنده مصرف و تصفیه حسابکننده هزینه بر عهده دارد. وی همچنین تعیین

 – 15ماده 

 های زیر است:  مسوولیت دار وظایف ومدیر عهده

 های سازمان و نظارت بر امور آن؛ مدیریت فعالیت  (أ

 نظارت بر حُسن اجرای احکام و مصوبه صادره از جانب شورا و هیأت مدیره؛  (ب

 های اجرایی سازمان، بودجه ساالنه و تحویل آن به شورا؛ها و برنامه ریزی فراهم نمودن برنامه  ( ج

 های موجود؛  نامه رکنان سازمان مطابق با قوانین و آیین های کاها و مجازات تعیین پاداش  ( د

 قرارداد با کارشناسان در هنگام ضرورت، براساس موافقت شورا؛ ( ه

 های موجود؛    نامهاعمال حق انتصاب و ترفیع و انتقال و تفویض در محدوده قوانین و آیین  ( و

 هر مسئولیت و وظیفه دیگری که از جانب وزیر یا هیأت مدیره تعیین شده باشد. (ز

 گذاران و سازوکار مجوزفصل ششم: مرکز خدمات سرمایه 
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 – 16ماده 

گذاران«   های آن و در مناطق توسعه و ویژه، مرکزی با نام »مرکز خدمات سرمایه در سازمان و همه زیرمجموعه 

به سرمایه  نهادهای عمومی مربوط  نمایندگان همه  از  به عنوان  تاسیس می شود که متشکل  و  گذاری است 

خود را    فیانجام وظا  یالزم برا   راتایتوانند اختی م  مذکور  ندگانینماکند.  گذاری عمل می پنجره واحد سرمایه 

 شود.ی م ن ییتعصالحیت  یدارا حکمی از سوی نهاد اصلی با  اراتیاخت ن یا کهکنند  ض یتفو

 –  17ماده 

مسوولیت  و  وظایف  بر  آیین عالوه  در  شده  تعیین  سرمایه های  »مرکز خدمات  داخلی  دار  نامه  عهده  گذاران« 

 های زیر است: وظایف و مسوولیت 

 گذاری؛ گذاران جهت اخذ مجوز سرمایه های سرمایه دریافت و بررسی درخواست (أ

های الزم جهت آغاز پروژه در هماهنگی با نهادهای ذیربط مطابق با طرح  صدور همه مجوزها و موافقت  (ب

 گذاری؛ های سرمایه اجرایی مرتبط به هریک از بخش

گذاری  به عنوان مجوز آغاز اجرای پروژه سرمایه  ای که این مجوز،گذاری، به گونه واگذاری مجوز سرمایه  ( ج

گذاری، در  مطابق با احکام این قانون باشد و همه حقوق و تعهدات و مزایا و امتیازات مرتبط با سرمایه 

 متن مجوز تعیین شود؛ 

 بودن پروژه؛ گذار در طول فعال ارائه پشتیبانی فنی و مشورت و اطالعات الزم به سرمایه  ( د

 صدور سوابق ثبت نزد نهادهای ذیربط. ها وثبت شرکت  ( ه

 –  18ماده 

گیری  های تعیین شده در طرح اجرایی متعهد هستند، بر این اساس که مهلت تصمیم نهادهای عمومی، به مهلت

روز فراتر نرود،    30ها است، از مدت زمان گذاری که شامل همه مجوزها و موافقت جهت واگذاری مجوز سرمایه 

های مالی مربوطه  روز پس از ارائه درخواست، ارائه اوراق و اسناد و مدارک و پرداخت هزینه روز از    30مدت زمان  

 شود.  آغاز می 

 – 19ماده 

گذار، الزم است که حکم عدم پذیرش درخواست، با دلیل و علت  در حالت عدم قبول درخواست سرمایه  (أ

روز از روز پس از دریافت   30 گذار حق دارد که خالل مدت زمان همراه باشد. در این شرایط سرمایه 

گذاری  حکم، نزد وزارتخانه نسبت به ابالغ حکم عدم پذیرش یا انقضاء تاریخ مهلت واگذاری مجوز سرمایه 

 اعتراض نماید.  

روز که از روز بعد آغاز   15وزارتخانه در رابطه با اعتراض در تاریخ ارائه درخواست اعتراض، در مدت زمان  (ب

 نماید. ی گیری م شود، تصمیم می 

 گذاری های سرمایه فصل هفتم: مزایا و مشوق 
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 :های گمرکیمشوق  – 20ماده 

های دارای  واردات ابزارآالت و تجهیزات و خطوط تولید و وسائل نقلیه خدماتی غیرگردشگری برای پروژه  (أ

اند؛  های غیرگمرکی معاف  گذاری، از پرداخت هرگونه عوارض گمرکی و مالی و سایر تعرفه مجوز  سرمایه 

گذار به همه این  مشروط بر این که منحصرا جهت اهداف پروژه به کارگرفته شوند. الزم است که سرمایه 

تعهدات در رابطه با عدم کاربرد تجهیزات مذکور در اهدافی غیر از اهداف پروژه یا واگذاری آن به شخص  

 للی، پایبند باشد. المثالث تا پیش از پایان عمر تجهیزات مطابق با معیارهای محاسبه بین 

واردات مواد ساختمانی و ادوات و تجهیزات و ابزارها و وسائل نقلیه خدماتی غیرگردشگری و لوازم و وسائل   (ب

فعال  و  ساخت  و  تاسیس  جهت  مجتمع الزم  هتل سازی  و  گردشگری  ساختمانی های  تاسیسات  و  ها 

های رفاهی و خدمات  ها و مجتمع وران المللی و درجه ممتاز و درجه یک و دو و رستگردشگری در سطح بین 

ها و پاساژها(، از پرداخت همه  شود، به استثناء مراکز تجاری )مغازه گذاری می گردشگری که در آن سرمایه 

از    شیکه ارزش واردات بهای غیرگمرکی معاف هستند، مشروط بر اینعوارض گمرکی و مالی و سایر تعرفه 

 :نباشد  موارد زیر

در    ی گردشگر  ی ساختمان  ساتیتاس گذاری درنظر گرفته شده برای  های سرمایهدرصد کل هزینه   50از   .1

   .فراتر نرودو درجه ممتاز   یالمللنیسطح ب

درجه اول    یگردشگر  یساختمان  ساتیتاس گذاری برآورد شده برای  های سرمایه درصد کل هزینه   30از   .2

 در داخل تولید نشود.  و دوم فراتر نرود؛ مشروط بر اینکه مشابه آن 

گذاری برآورد شده برای آماده سازی و بازسازی مجدد تاسیساتی  های کل سرمایه درصد از هزینه   30از   .3

 گذاری همراه باشد.که دچار خسارت شده، فراتر نرود که باید با حکم شورای عالی سرمایه 

 های مالیاتی:  مشوق – 21ماده 

درصد از مالیات بر درآمد    100های تولیدی کشاورزی و دامپروری، از معایت مالیاتی دائمی به مقدار  پروژه  (أ

 کند.  استفاده می 

شوند، های مورد هدف توسعه واقع می هایی که در مناطق توسعه و مناطقی که در محدوده بخش پروژه  (ب

درصد از مالیات بر    75مالیاتی به مقدار  مطابق با مصوبه شورا در خصوص تاسیس این مناطق، از کاهش  

 سال، از تاریخ آغاز به فعالیت، برخوردار هستند.    10درآمد برای مدت 

شوند، از امتیازات مالیاتی از تاریخ آغاز به  هایی که در خارج از مناطق توسعه و مناطق ویژه اجرا می پروژه  ( ج

 شوند که به قرار زیر است:  کار برخوردار می 

 سال برای موارد زیر:  10درصد از مالیات بر درآمد برای مدت زمان  75یاتی به مقدار کاهش مال .1

 کنند.  درصد توان تولیدی خود را صادرات می  50های صنعتی که بیش از پروژه  •

و درجه    یالمللن یدر سطح ب  یگردشگر  یساختمان  ساتیها و تاس و هتل  یگردشگر  یهامجتمع 

درجه   و  رستوران  کی ممتاز  و  دو  مجتمع و  و  گردشگر  یرفاه  یهاها  خدمات  آن    یو  در  که 

 . ها و پاساژها()مغازه  ی به استثناء مراکز تجار شود،ی م  یگذارهیسرما

 سال برای موارد زیر:  10درصد از مالیات بر درآمد برای مدت زمان  50کاهش مالیاتی به مقدار  .2
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 درصد از افراد بومی استخدام کند؛   50به میزان بیش از های صنعتی که پروژه  •

 درصد باشد؛ ۴0های صنعتی که ارزش افزوده تولیدات آن بیش از پروژه  •

 های دارنده محتوای فنی باال؛  پروژه  •

 های صنعتی پزشکی، داروهای انسانی و دامپزشکی؛  پروژه  •

 های تجدیدپذیر؛ های مربوط به انرژی پروژه  •

 های سازگار با محیط زیست؛ ها با استفاده از وفناوری فت زباله های بازیاپروژه  •

 سازی کشاورزی و دامپروری؛  های صنعتی پروژه  •

 های ثبت اختراع؛ گذاری در پروانه های صنعتی مرتبط با سرمایه پروژه  •

 بندی تولیدات کشاورزی؛ ( و بسته sortingسازی ) تاسیسات مرتب •

 ای.  حرفه تاسیسات و مراکز فنی  •

درصد از   50شود، از کاهش مالیاتی به مقدار ( برپا میالمناطق التخصصیةپروژه هایی که در مناطق ویژه ) ( د

سال از تاریخ آغاز کار و فعالیت و راه اندازی طرح برخوردار   10مالیات بر درآمد برای مدت زمان 

 شوند. می 

  5ماده، از کاهش مالیاتی اضافی برای مدت زمان پنج سال، به مقدار  های مذکور در بند ج اینپروژه  ( ه

های اجتماعی برخوردار  شده در سازمان عمومی بیمه کارمند با تابعیت سوری ثبت  100درصد به ازای هر  

 نباشد.    %15است، به طوری که کاهش مالیاتی افزون بر 

ای استفاده  های صنعتی که در پروژه، از ابزاراالت و تجهیزات و خطوط تولید مستعمل یا تعمیرشدهپروژه  ( و

گذاری، مورد مصرف داخلی قرار گرفتند، از  کنند که پیش از تاریخ ارائه درخواست مجوز سرمایه 

 های مذکور در این ماده برخوردار نیستند.  معافیت

است که با   ییهانه یهزان آن را از سودهای مشمول مالیات کاهش داد، توهایی که می از جمله هزینه  (ز

  بر و  شورا میآنها با تصم  رش یپذ  یمبناو ها   نهیهز نیا. انجام شود یاجتماع ت یبه مسئول یابیهدف دست

  کل درصد  3وجه از   چیها به ه نه ی هز نیا نکهیمشروط بر ا ؛شودی م  نییتع  یی وزارت دارا شنهادیاساس پ

 نرود.  رفرات سود

  ریسا بدون در نظرگرفتناخذ کرده باشد ،  یگذاره یقانون مجوز سرما  نیکه مطابق مفاد ا  یپروژه ا ( ح

قانون    نیمندرج در ا یات یمال ی ها تیشامل معافمنحصرا ، نیقوان ریمندرج در سا یات یمال یهاتیمعاف

 خواهد بود. 

 های غیر مالیاتی:  مشوق  – 22ماده 

های  اند، از مشوق این قانون ذکر شده  21گذاری را دارا می باشند و در ماده سرمایه هایی که مجوز پروژه  ( أ

شوند و هدف از آن، حمایت از یک بخش یا  غیرمالیاتی برخوردار هستند که با حکم شورا صادر می 

 فعالیت مشخص است که مفاد آن به شرح زیر است:
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اعطای مجوز واردات به استثناء مقررات منع و انحصار واردات و شرط کشور تولیدکننده لوازم تولید   .1

 که مشابه آن تولید داخلی نداشته باشد. 

استفاده از خدمات صندوق حمایت و توسعه تولید داخلی و صادرات براساس پیشنهاد وزارت اقتصاد   .2

 و تجارت خارجی؛ 

های کوچک و متوسط از طریق سازمان توسعه  انی فنی ویژه پروژه های پشتیباستفاده از برنامه  .3

 های کوچک و متوسط؛ پروژه 

این   3های مذکور در بند »ب« ماده ها و همه اوراق نوشته شده مربوط به پروژه ها، وثیقه قراردادها، چک  (ب

 قانون از الصاق و چسباندن تمبر معاف اند.  

 

 –  23ماده 

گذاران اختصاص دهد. بر این اساس شورا موظف  ها به سرمایه جهت اجرای پروژه  هایی راشورا حق دارد، زمین 

گذاری در  ای صادر کند که شامل اصول به کارگیری امالک تحت مالکیت دولت، با هدف سرمایه است مصوبه 

 آن، مطابق با احکام این قانون باشد. 

 – 24ماده 

گذار با احکام این قانون و سرپیچی و تخلف از آن، یا تغییر هدف و چهارچوب فعالیت  در حالت مخالفت سرمایه 

گذار و پروژه بدون موافقت قبلی سازمان، امتیازات واگذار شده به پروژه طی حکمی همراه با ادله ابطال، سرمایه 

گذار در شرایط  است؛ به استثنا اینکه سرمایهمالی است که از آن معاف شده    یبارهاموظف به پرداخت کلیه  

 مورد تایید هیأت مدیره باشد.   فورس ماژور

 فصل هشتم: مناطق ویژه اقتصادی 

 – 25ماده 

 شود:  های زیر تاسیس می مناطق ویژه اقتصادی با هدف  (أ

حاصل از هایی ویژه، به دلیل اهمیت آن، یا به دلیل توسعه  ها یا توسعه بخش تشویق انجام فعالیت  .1

 آن؛ 

های اقتصادی به شکل ( از فعالیت interrelatedوابسته ) تشویق به برپایی مجموعه ای بهم  .2

 های تولیدی یا خدماتی؛خوشه

 توسعه مناطق دچار خسارت یا در حال رشد جهت رسیدن به رشد کامل و فراگیر؛ . 3

 مصوبه تاسیس منطقه ویژه اقتصادی شامل موارد زیر است:  (ب

 قالب منطقه؛  .1

 مرزهای اداری منطقه بعد از هماهنگی با نهادهای ذیربط؛  .2
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 هایی مجاز در محدوده منطقه؛ فعالیت .3

 گذاری در منطقه؛  ها و مزایای سرمایه مشوق .4

 گذاری در منطقه؛ ضوابط و قوانین سرمایه  .5

 ها و مزایا؛  های دربرگیرنده مشوق بخش .6

 مدت زمان الزم جهت تاسیس منطقه.  .7

 –  26ماده 

 ق ویژه اقتصادی به صورت زیر تعیین می شود:  های مناطقالب (أ

ای یا اهداف  گذاری جهت اهداف توسعه ای اداری که به عنوان منطقه سرمایه ای: منطقه منطقه توسعه .  1

 شود. ای که متضرر از جنگ بوده، شناخته می یا جهت اهداف بازسازی در منطقه   توسعه امالک و مستغالت

سرمایه   .2 منطقه  تخصصی:  از  منطقه  مشخصی  نوع  انجام  مجوز  که  مشخص  مکانی  نظر  از  و  گذاری 

فراهم فعالیت مناطق  دربرگیرنده  و  دارد  خدماتی  یا  تولیدی  اقتصادی  مناطق  های  صادرات،  آوری 

 ی پزشکی، بهداشتی، گردشگری و غیره است.  ای، شهرهاحرفه فنی 

گذار  گذاری و از نظر مکانی مشخص که براساس درخواست سرمایهمنطقه با مالکیت خاص: منطقه سرمایه .  3

از  شود. در این منطقه، به او مجوز داده می با مالکیت خاص وی تاسیس می  شود که مجموعه متنوعی 

 های اقتصادی را انجام دهد. فعالیت

شود، به  گذار اصالح و تغییر داده می ژگی سازمانی مناطق اقتصادی خاص، بر اساس درخواست سرمایه وی (ب

 گذاری بعد از موافقت شورا باشد.ای که مناسب با هدف پروژه سرمایه گونه 

 گذار فصل نهم: حقوق  سرمایه 

 – 27ماده 

پروژه یا توسعه آن در محدوده نیاز پروژه   ها و امالک الزم جهت برپاییگذار حق مالکیت و اجاره زمینسرمایه  

 بعد از به دست آوردن موافقت شورا در شرایط فراتر از سقف مالکیت، را دارد.  

 – 28ماده 

 گذار حق دارد که:  سرمایه

های عامل در جمهوری عربی  های خارجی نزد بانک های بانکی مربوط به پروژه به لیر سوریه و پول حساب (أ

 افتتاح کند؛ سوریه 

های سوری و  های خارجی از بانکدستیابی به تسهیالت اعتباری به نفع پروژه به لیر سوریه و پول  (ب

های صادره از شورای پول و اعتبار و بانک  ها و دستورالعمل های خارجی مطابق با احکام مصوبه بانک

 مرکزی سوریه برای این هدف؛
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به خارج از کشور در ارتباط با آن بخش از پروژه که با   فروش حاصل از  د ی عواانتقال سودهای ساالنه و  ( ج

گذار انجام پذیرفته است. این موضوع بعد از انجام کامل تعهدات مالی و  مال و سرمایه خارجی سرمایه 

های مالی حسابرس خارجی، مطابق  ها و صورت حسابها و عوارض و رسیدگی به فهرستپرداخت مالیات 

 شده از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سوریه، مجاز خواهد بود.  های وضع با دستورالعمل 

که صحت    یبانک طبق اسناد قیدر خارج از کشور از طر  یاز پروژه به ارز خارج یپرداخت تعهدات ناش  ( د

در   قرار دارد؛ آن   محدوده بخشیکه پروژه در است   یکنند، پس از اطالع نهاد   یتعهدات را اثبات م نیا

 .صادر کرده باشد  ای رااجازه  نیبخش چن نامه آنآیین ه ک  یصورت

 – 29ماده 

گذاری در محدوده مهلت تعیین شده، یا در حالت عدم  گذار حق دارد در حالت عدم صدور مجوز سرمایه سرمایه

های عامل  گذاری در پروژه از طریق بانک اجرای پروژه به دالئل غیر اختیاری، سرمایه خارجی که جهت سرمایه 

 در جمهوری عربی سوریه وارد نموده بوده، را مجددا انتقال دهد.  

 – 30ده ما

 گذار حق دارد در طول مدت زمان پروژه:  سرمایه

 دارای مجوز اقامت خود، خانواده و پدر و مادرش باشد؛  (أ

 دارای مجوز کار باشد؛  (ب

 .کاران غیر سوری باشد دارای مجوز کاری، مجوز اقامت کارکنان، کارشناسان و فنی ( ج

 – 31ماده 

های ثابت پروژه که بخشی از  گذار حق دارد تجهیزات و ابزارآالت الزم جهت نصب و آزمایش دارایی سرمایه

 رود، را در خالل مدت زمان تاسیس پروژه واردات موقت کند.  های ثابت پروژه به شمار نمی دارایی 

 گذارفصل دهم: تعهدات  سرمایه

 –  32ماده 

 عهد باشد: گذار باید به موارد زیر متسرمایه  

پروژه به   هسرمای  درصد از  10از   شیب ایمعادل    یسهام یدر صورت واگذاررسانی به سازمان  اطالع  (أ

مقررات   کند،نامه صادرشده از بخشی که پروژه در آن فعالیت میدر صورتی که طبق آیین اما   ،گرانید

  نامهآیین رد منوط به مفاد  امو نیدر ا ی، واگذارگرفته شده باشد در نظر  تیمالک  یواگذار ی برا یاژه یو

است. همچنین در صورتی که شرکت مرتبط با پروژه در بورس اوراق بهادار دمشق ثبت شده  مربوطه 

 است؛قانون بورس اوراق بهادار دمشق  نامهآیین رد منوط به مفاد امو ن یدر ا ی سهام، واگذارباشد، 

 گذاری واقعی؛  های سرمایه شروع فعالیت پروژه و هزینه رسانی مکتوب به سازمان در خصوص تاریخ اطالع  (ب
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 های بیمه فعال در جمهوری عربی سوریه؛ بیمه پروژه نزد یکی از شرکت  ( ج

المللی و ارسال رونوشتی از  های پروژه مطابق با استانداردهای حسابداری بینحسابداری صورت نگه ( د

 به وزارت دارایی؛  آمارهای مالی نهایی بعد از تایید حسابرس خارجی معتمد 

ای که  های مالی حاصل از پروژه مطابق با قوانین موجو، به گونه ها و عوارض و همه هزینه پرداخت مالیات  ( ه

 با احکام این قانون تعارض نداشته باشد؛

هایی که سازمان درخواست کند؛ مگر مواردی که سبب  ارائه هرگونه اطالعات یا مشخصات یا وثیقه  ( و

 ق حمایت از مالکیت فکری پروژه باشد. تضعیف یا نقض حقو

 وفصل منازعاتفصل یازدهم: حل 

 –  33ماده 

 شود:  وفصل می های زیر، حل گذاری ناشی از اجرای احکام این قانون، مطابق با روش های سرمایه منازعه 

 (. (mediation( و وساطت )conciliationسازش ) )آمیز های دوستانه و مسالمتروش الف. 

 (؛ Arbitrationداوری ) ب.

 (. competent jurisdiction) صالح یذ  ییج. حوزه قضا

 اوری داخلی:  د – 34ماده 

های  های تجارت و بازرگانی سوریه« نزد اتحادیه اتاق مرکز داوری مستقل با نام »مرکز داوری اتحادیه اتاق  (أ

 شود.  تجارت و بازرگانی سوریه تاسیس می 

گذاری است که در حالت  های شهری و تجاری ناشی از سرمایه حوزه فعالیت این مرکز ویژه بررسی منازعه  (ب

 توافق نظر طرفین بر مراجعه به وی و داوری در مقابل آن است. 

نامه داوری در مقابل آن را وضع  نامه داخلی مرکز و آیینهای تجارت و بازرگانی سوریه، آیین اتحادیه اتاق  ( ج

ای با  که مطابق با قواعد و قوانینی است که قانون داوری موجود آن را تعیین می نماید، به گونه  کند می 

 احکام این قانون تعارض نداشته باشد.  

 داوری خارجی:  – 35ماده 

صدور اجرای حکم صادره از سوی قضات کشور خارجی، در صورتی که آن حکم در همان کشوری   (أ

خارجی صادر شده و در آن کشور قابلیت اجرا داشته باشد، مجاز است. این موضوع در حالتی است که با  

 رعایت قواعد و مقررات بیان شده در قانون اصول داوری موجود همراه باشد.  

صادرشده توسط قضات در یک کشور خارجی، مطابق با احکام قانون سوریه یا   در صورتی که احکام (ب

المللی معتبر سوریه باشد، حکم با تصمیم دادگاه تجدیدنظر و مطابق  ای یا بینقرارداد دوجانبه یا منطقه 

ای  شدن است. این حکم به عنوان آربا شروط مذکور در قانون یا قراردادهای مذکور در باال، قابل اجرایی 

 .مقرر شده باشد ی غیر از این مواردقراردادهای مذکور در  نکه یمگر اشود؛  داوری ملی شناخته می 
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 –  36ماده 

،  10گذاری مطابق با احکام قانون شماره  های سرمایه ها دررابطه با منازعه های موجود در دادگاه دعاوی و پرونده 

ها باقی  در صالحیت همان دادگاه   2007سال    ،9و قانون شماره    2007، سال  8و قانون شماره    1991سال  

 ماند. می 

 

 فصل دوازدهم: احکام کلی

 – 37ماده 

 شود که شامل مدت تاسیس نیز هست؛گذاری تعیین می مدت زمان پروژه در مجوز سرمایه  (أ

مگر اینکه    ؛شودگذاری لغو میسیس مشخص اجرا نکرد، مجوز سرمایه ات مدتگذار پروژه را در اگر سرمایه  (ب

  باشد؛ مستدل  باید  در همه موارد سازمان حکمپذیرفته شود و  سازماناز طرف  که دالیل موجهی 

سازمان مجاز است در هنگام وجود دالیل مستدل، مدت تاسیس را تمدید نماید که معادل مدت تاخیر   ( ج

رتی که سازمان،  رود، و در صواست. مدت زمان تمدید، از جمله زمان معافیت مالیاتی به شمار می

 درخواست تمدید را نپذیرد، الزم است که حکم با ادله همراه باشد.  

های  های ارائه درخواست تمدید و زمان ها و زمان های اجرایی، اصول و فعالیت در دستورالعمل  ( د

 شود.  گیری در مورد آن تعیین می تصمیم 

 – 38ماده 

 شود: ن، اجرا می احکام زیر در هنگام لغو پروژه و یا تصفیه حساب آ

امالک و   ی دراز سقف مشخص شده قانون شیب  تیموجود، مالک نیطبق قوان د یبا یگذار سور هیسرما (أ

 واگذار کند.  ی شهروندان سور ریرا به ساپروژه مستغالت 

آن را به    یشده روساخته  یهامتعلق به پروژه و ساختمان یاراض تیمالک د یبا یرسور یگذار غهیسرما (ب

 واگذار کند.  گرانید

ای  گذاری در پروژه گذار سوری یا غیرسوری جهت ایجاد پروژه یا سرمایه واگذاری مالکیت توسط سرمایه  ( ج

موجود به نفع شخص غیرسوری مجاز نیست؛ مگر پس از اخذ تایید قبلی هیأت مدیره و تعیین حداکثر  

 دو سال برای مدت واگذاری مذکور.  

 –  39ماده 

گذار جدید، در رابطه با حقوق و تعهدات مترتب بر  در حالت انتقال کلی یا جزئی مالکیت پروژه به غیر،  سرمایه 

 شود.  گذار پیشین می آن و به مقتضای احکام این قانون، جایگزین سرمایه 

 – 40ماده 
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های شورای  صوبه یا احکام م  1991، سال  10یا قانون شماره  2007سال   8مطابق با احکام قانونی شماره  (أ

عالی گردشگری، هر پروژه موجود یا دردست اجرا، با استفاده از امتیازات و مزایاء و تخفیفاتی که به آن  

 دهد.  واگذار شده است و بر اساس شروط وارده در آن، ادامه فعالیت می 

کند،  ماندهی می ها را سازنامه مخصوص، فعالیت مربوط به آن بخش هایی که قوانین و آیین پروژه در بخش  (ب

ها است و از مزایا و امتیازات اضافی وارده در این قانون استفاده  نامهتابع احکام وارده درآن قوانین و آیین 

 کند. می 

 – 41ماده 

کاران غیر سوری حق دارند، پنجاه درصد از دستمزدها و مبالغ مربوط به جبران  کارمندان، کارشناسان و فنی 

های عامل در جمهوری عربی  های کامل پایان خدمت را از طریق یکی از بانک ارتهای ماهیانه و خسخسارت

 سوریه به خارج انتقال دهند.  

 – 42ماده 

های اجرایی آن در رابطه با استخدام  نامه این قانون، احکام قانون کار معتبر و آیین   30مضاف بر رعایت مفاد ماده  

به  فنیو  کارشناسان،  کارکنکارگیری  و  مابه کاران  کامل  دریافت  و  مجوزها  واگذاری  و  سوری  غیر  و  ان  ازاها 

 شود.های پولی، اجرا می ضمانت

 – 43ماده 

قوانین شرکت قوانین تجارت،  قوانین منع احتکار، توسط پروژه رعایت  قوانین رقابت و  به  ها،  الزامی است؛  ها 

 ای که با احکام این قانون تعارض نداشته باشد.گونه 

 – 44ماده 

بین  قراردادهای  احکام  قانون،  این  اجرای  با  سرمایههمراستا  با  مرتبط  و چندجانبه  دوجانبه  و  المللی  گذاری 

های گذاری جاری در جمهوری عربی سوریه و قراردادهایی که با کشورهای دیگر یا با سازمانضمانت  سرمایه

 شود.  المللی امضا شده است، رعایت می عربی و بین 

 – 45ماده 

و همچنین سایر    2007سال    9شده به وسیله مصوبه قانونی شماره  کارکنان دائمی در سازمان تاسیسهمه  

جز  دستمزدها،    های شغلی وگروه ،  ط یقانون، با همان شرا  نیالزم االجرا شدن ا  خ یاز تارهای بالتصدی  پست

شده، موقت، پیمانی، فصلی  ی، کارکنان تفویض شغل  یهات یموقعشرایط ارتقای    روند.سازمان جدید به شمار می 

 دهند.  شان را مطابق با قوانین و احکام جاری ادامه می و موردی، وضعیت کاری کنونی

 –  46ماده 

 کارکنان در سازمان، تابع احکام قانون اساسی کارکنان در دولت و اصالحات آن هستند.
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 – 47ماده 

حکم هیأت دولت و با هماهنگی وزیر دارایی و بر  نامه و قانون خاص تشویقی است که با  سازمان، دارای آیین 

 شود. اساس پیشنهاد هیأت مدیره صادر می 

 – 48ماده 

ماه از زمان    6نامه اجرایی کامل را در هماهنگی با نهادهای عمومی ذیربط، در خالل مدت زمان  سازمان، آیین 

 نماید. اجرای این قانون صادر می 

 – 49ماده 

 شود.کام این قانون، با حکم شورا صادر می های اجرایی احدستورالعمل 

 – 50ماده 

 این قانون:   ۴0ماده   ( الف)با مراعات أحکام بند 

 شود.  لغو و باطل می  2007سال   9و مصوبه قانونی شماره  2007سال   8مصوبه قانونی شماره  الف.

و  1985شورای عالی گردشگری سال  186، و حکم شماره  1972سال    ۴1فصل دوم مصوبه قانونی شماره  ب.  

  به گردشگری    یعال  یشورا  ماتیتصم  ریساو اصالحات آن دو، لغو و باطل می شود.    2007سال    186شماره  

االجرا هستند   به شورای  سازمان  فیوظا  یو وزارت گردشگرالزم  به عهده  گردشگری را    یعال  ی محول شده 

 . ردیگی م

 – 51ماده 

 منتشر شود.   ی قانون در روزنامه رسم نیا
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