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               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

   مقدمه-1
 

های اول تا سوم توسعه مسیر پر فراز و نشیبی را طی کـرده و در ایـن میـان موضـوع                        بازرگانی کشور طی سالهای برنامه    
صادرات غیر نفتی چه از جنبه اقتصادی و نگاه به مقوالتی از قبیل ایجاد اشتغال مولد و چه از جنبـه سیاسـی بـه عنـوان               

های متقابل کاالیی، در خور اهمیت و توجه بوده           ا مجموعه ملل جهان و ایجاد برخی وابستگی       ابزار ایجاد و تداوم ارتباط ب     
  . است

در برنامه چهارم توسعه کشور نگاه برون گرای اقتصادی که در برنامه سوم پی گیری شده بود با جدیت بیـشتری دنبـال                       
بدون مانع مقرراتی برای صادرات غیر نفتی، کشور        شد و ضمن آغاز بهره برداری از ظرفیتهای ایجاد شده و فضای تقریباً              

 م داشـته  وروندی که در دو ساله اول برنامـه بوضـوح تـدا           . ای را در توسعه این نوع صادرات شاهد بود          رشد قابل مالحظه  
رد ای با عنوان ضرورت تولید اسناد راهبردی فرابخشی مطرح شـد و مـو               از آنجا در برنامه چهارم توسعه، ابتکار تازه       . است

استقبال قرار گرفت، در ارتباط با موضوع بسیار مهم صادرات غیر نفتی کشور نیز چنین سندی تهیـه گردیـد و بـا اعمـال               
تدوین ایـن سـند بـسیار مهـم کـه بـه نـوعی        .  به تصویب رسید1358اصالحات مختلف، ویرایش نهایی آن در آبان ماه  

کنـد، بـه دلیـل گـستردگی          ر قلمرو صادرات غیر نفتی تبیین مـی       گیری در سالهای برنامه چهارم را د        راهبردهای قابل پی  
طیف دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع از اهمیت بسیار زیاد برخـوردار و طبعـاً در کـانون توجـه کلیـه دسـتگاههای                        

  .ذیربط در موضوع بوده است
امان داده و مجموعـه دسـتگاه   های بین دسـتگاهی را نیـز سـ          توانند موضوع مهم هماهنگی     این قبیل اسناد فرابخشی می    

مـشکلی کـه در     . اجرایی کشور را به عنوان مسئول نهایی هماهنگی عملیات اجرایی در قلمروهای مختلف، یـاری کننـد                
اولین تجربه تولید اسناد فرابخشی راهبردی عمالً به منصه ظهور رسید و می توان آن را ناشـی از بـی تجربگـی در ایـن                  

خیر در تولید این اسـناد مهـم و حیـاتی و دوم، مغفـول مانـدن وجـه            أیکی ت : امالً مشهود بود  زمینه دانست، در دو مورد ک     
  .کاربردی و عملیاتی بودن سیاستها و اقدامات توصیه شده به بدنه اجرایی

مشکل تاخیر زمانی در تولید اسناد راهبردی همواره موجد مشکل دیگری در زمینه نا معتبر یا منـسوخ شـدن بـسیاری از                       
ها و اقدامات  ها، توصیه تغییر در این عوامل ضرورت بازنگری در تحلیل       . لهای مربوط به محیط خارجی و داخلی است       تحلی

  .کند که از آن به غلطش برنامه در فواصل معین زمانی طی برنامه بلندمدت تعبیر می شود اجرایی را ایجاب می
اههایی که نقش مستقیم در اعمـال یـک سیاسـت یـا             در ارتباط با مشکل دوم، موضوع مشخص نبودن دستگاه یا دستگ          

از سوی دیگر،   ) مثل شوراهای عالی  (اقدام اجرایی دارند از یکسو و فقدان یا ناکارآمدی نهادهای هماهنگی بین دستگاهی            
گیری تحقق اهداف نامعلوم و فرایند نظارت و کنترل چگونگی تحقق اهداف عمالً ناکارامد                سبب می شود که مسئول پی     

  .دبمان
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ها و تحوالت شگرف در صادرات غیر نفتی کشور طی ایـن دوسـال کـه ثمـره                   گذشت دوسال از برنامه دوم، وقوع جهش      
تداوم سیاستهای تسهیل و مانع زدایی از فرایند صادرت از یکسو و توجه بـه ظرفیـت سـازی و زیرسـاخت سـازی بـرای                        

ار زیـاد در شـرایط محـیط سیاسـی خـارجی کـشورمان و               ها، بود، همچنین تغییرات بسی      تولیدات صادراتی در برخی زمینه    
الملل ناشـی از   مطرح شدن عناصر تأثیرگذار تازه یا روندهای جدید روابط سیاسی و تحوالت پر تنش در عرصه روابط بین          

یکجانبه گرایی آمریکا و متحدین اروپایی آن در منطقه و جهان که نمودهایی از آن در عراق، افغانستان و جبهـه گیـری                       
ای دیده شد، به عالوه تغییر دولت در سـال دوم برنامـه چهـارم و مطـرح                    در قبال موضوع دستیابی ایران به دانش هسته       

های تازه در پی گیری امور اجرایی کشور در کنار دو مشکل مرتبط با اسناد راهبردی فرابخشی، همگی بـر                     شدن تاکتیک 
 برای تطبیـق آن بـا شـرایط جدیـد           "سترش صادرات غیر نفتی   گ) فرابخشی(سند توسعه ویژه  "ضرورت نگاهی دوباره به     

  . تاکید داشت
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    تحلیل روند صادرات غیر نفتی-2
  

-52طـی دوره  . ، صادرات غیر نفتی ایران از نرخ رشد در خور توجهی برخوردار بود        1352-53تا پیش از تکانه نفتی سال       
درصد رشد داشت که اگر این رشد در سـالهای پـس از سـال                1/9، صادرات غیر نفتی ایران به قیمت ثابت سالیانه          1339
نـرخ رشـد صـادرات غیـر     . گرفت ایران از صادرات نفتی آن نیز فزونی می یافت، امروز صادرات غیر نفتی  ادامه می1352

 و   برابـر نـرخ رشـد صـادرات انـدونزی          2 واحد بیشتر از صادرات ترکیه و بـیش از           2/2نفتی ایران تا پیش از تکانه نفتی،        
طی همین دوره، نرخ رشد صادرات کشورهای خاور دور به قیمت ثابت            .  برابر نرخ رشد صادرات پاکستان بود      3نزدیک به   

 برابر  4 و افزایش    1353اما این تصویر پس از تکانه نفتی سال         . باشد   واحد کمتر از ایران می     3/2 درصد بوده که     8/6تنها  
ای که حجم تجارت در جهان بطور          به کلی تغییر کرد و در دوره       1352-56 های  قیمت نفت و درآمد نفتی ایران طی سال       

یافت و نرخ رشد صادرات اغلب کشورهای جهان افزایش داشت، صـادرات غیـر نفتـی ایـران دچـار رکـود         کلی بهبود می  
فت و سپس    تقلیل یا  1352 سال   4/1 به حدود    1360-63های    گردید تا به آنجا که میزان آن به قیمت ثابت در طی سال            

  .  سال به قبل از تکانه نفتی رسید18 یا 17 یعنی پس از گذشت 1369-70های  در سال
ترین نکاتی که از بررسی اطالعات مربوط به روند و ساختار صادرات غیرنفتی ایران و محیط حاکم بـر آن در طـول                         مهم

  :ت بر می آید، بشرح زیر اس های توسعه اقتصادی اول تا چهارمسالهای برنامه
 درصدی برخوردار بوده است که بسیار بیشتر از نرخ رشـد آن در           3/3 از نرخ رشد     2005اقتصاد جهانی در سال      -

بنظر می رسد که اقتصاد جهانی قادر باشد به این نـرخ رشـد در سـالهای آتـی                   .  بوده است  1995-2005دهۀ  
  .ادامه دهد

شـود  بینی مـی   تولید بیشتر بوده است و پیش      نرخ رشد تجارت در این سال همانند سالهای گذشته از نرخ رشد            -
 .که روندهای جهانی شدن که بعنوان موتور اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته بوده است، همچنان ادامه یابد

 آثـار شـدیدی بـر       1979-81 و   1973-75رشد قیمت انرژی در سالهای اخیر نتوانسته همانند بحرانهای نفتی            -
اول بسیاری از کـشورهای  : چند عامل باعث این اتفاق شده است  . شته باشد افزایش قیمت کاالهای مصرفی دا    

توسعه یافته در حال حاضر شدت استفاده از نفت در محصوالتشان نسبت بـه گذشـته کـاهش یافتـه اسـت و                       
رشد خفیـف اقتـصادی آنهـا بـا رشـد انـدکی در              : دوم. دهدخدمات بخش وسیعی از اقتصاد آنها را تشکیل می        

 بوده است، بطوریکه قیمت تمامی کاالها بجز انرژی و غـذا  در اروپـا و آمریکـا کـاهش یافتـه                       دستمزد همراه 
ای  که در بسیاری از      سیاستهای پولی و مالی این کشورها به کمک تعدیل قیمت آمده است بگونه            : سوم. است

زایش قیمت طال نیـز  بخشی از اف. کشورها تورم تنها در بازارهای مالی و قیمت مسکن خود را نشان داده است         
  .ناشی از تقاضای پس اندازکنندگانی بوده که خواسته اند خود را در برابر تورم پوشش دهند
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نرخ رشد باالی کشورهای چین و هند در گذشـته در سـالهای آتـی ادامـه خواهـد یافـت و همچنـان بعنـوان                -
 . بازارهای جذابی برای صادرکنندگان خواهند بود

توانـد بـر هزینـه کاالهـا و         های آتی باعث افزایش هزینه حمل و نقل شده که مـی           افزایش قیمت نفت در سال     -
 . خدماتی که سهم هزینه حمل و نقل در تجارت آنها مهم است تأثیرات منفی شدیدی داشته باشد

باالترین افزایش ارزش در سالهای گذشته برای کاالهای صـادراتی متعلـق بـه آهـن و فـوالد و محـصوالت                       -
 .استشیمیایی بوده 

و )  درصـد  29-36بین  (افزایش صادرات کاال در کلیۀ کشورهای نفتی در سالهای گذشته بسیار باال بوده است                -
شود که در سالهای آتی آنها بتوانند از وضعیت بهتـری در            باعث می  2005این افزایش درآمد صادراتی در سال       

 .  صادرات کاال و خدمات برخوردار باشند

 درصد تجارت جهانی به ایـن کـشورها         97 پیوسته اند و     WTOوان عضو قطعی به        کشور به عن   150تاکنون   -
 .اختصاص دارد

. های تجاری بین کـشورها همچنـان در حـال انجـام اسـت             ای و ایجاد اتحادیه   روند همگرایی بصورت منطقه    -
عـضویت در  اند ولی هیچ کدام از تشکیل و بعبارت دیگر اگرچه اکثر کشورها عضو سازمان جهانی تجارت شده     

تشدید حرکت کشورهای عربی جهت ایجـاد بـازار مـشترک در خاورمیانـه     . اندای غافل نماندهپیمانهای منطقه 
 . باشدهای تشدید فعالیتهای همکاری اقتصادی بین کشورهای منطقه میهمگی از جمله نشانه

 .نی افزایش  یافته است صادرات جها1/0 ، سهم صادرات غیرنفتی ایران به 1368برای اولین بار از سال  -

شـود، شـامل     درصد تجارت جهانی بین آنها انجام مـی        80صادرات غیرنفتی به بازارهای پیشرفته و بزرگ که          -
امریکای شمالی، کانادا، ژاپن، اتحادیه اروپا بسیار ناچیز بوده و روند آن در سالهای گذشـته بـه اتحادیـه اروپـا                      

 .نزولی بوده است

رود رشد بیشتری   ، رشد داشته است و انتظار می      )بازارهای طبیعی ایران  (رهای همجوار   صادرات غیرنفتی به بازا    -
 .را در سالهای آینده نشان دهد

بازارهای همجوار جزء کشورهای در حال توسعه محسوب و تجارت اغلب آنهـا محـدود اسـت، ایـن کـشورها                      -
 .المللی داردتقویت همکاریهای بینعموماً دارای مشکالت سیاسی هستند و حضور بلندمدت در آنها نیاز به 

شوند که عموماً بازارهای جدیـدی بـرای ایـران          محصوالت پتروشیمی به بازارهای آسیایی و اروپایی صادر می         -
 . هستند

شوند و ایران سهم باالیی در      محصوالت صنعتی، کشاورزی، خدمات عموماً به بازارهای طبیعی ایران صادر می           -
 .دبازارهای جهانی آنها ندار
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رشد ارزش صادراتی آهن، فوالد و محصوالت شیمیایی در سـطح جهـانی، عامـل مـؤثری در جهـت توسـعه                       -
 .صادرات غیرنفتی کشور بوده است

های سوم و چهارم به تأسیس نهادهای الزم برای توسـعه صـادرات منجـر شـده                 اقدامات انجام شده در برنامه     -
 ...).زمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، سا(است 

ای از سیاسـتها در جهـت آزادسـازی و کـاهش مقـررات و               هـای اول و دوم، اجـرای مجموعـه        در طی برنامـه    -
محوریـت سیاسـتهای برنامـۀ سـوم و         . بوروکراسی توانسته است محدودیتهای داخلی صادرات را رفـع نماینـد          

در این دو برنامه، سیاست اصـلی       . ک بوده است  چهارم در توسعۀ صادرات مبتنی بر سیاستهای تجاری استراتژی        
 . حمایت از صادرکنندگان و نیز تأسیس نهادهای جدید صادرات بخوبی دنبال شده است

دهد که ایران در حال از دست دادن بازارهای سنتی و یافتن بازارهای جدیـد در                روند سالهای گذشته نشان می     -
 . باشدجهان می

ش سهم پتروشیمی و کاالهای صنعتی در صـادرات غیرنفتـی ایـران گردیـده               افزایش قیمت انرژی باعث افزای     -
بدیهی است بدلیل وجود مزیت نسبی تولید صادرات محصوالت انرژی بر و وابـسته بـه نفـت در ایـران                     . است

تقویت حضور ایران در بازارهای جدید و تمرکز در آنها همراه با تقویت فعالیتهای بازاریابی و تعامالت سیاسـی                   
 .سط دولت ضروری استتو

کاهش متوسط ارزش هر تن کاالی صادراتی طی دو دهۀ اخیر روندی نگران کننده اسـت کـه بخـشی از آن                       -
 .ناشی از رقابتی شدن بازارها و روند نزولی قیمتهای بین المللی است

ز طی دهۀ   صادرات خدمات فنی و مهندسی از قابلیت های الزم در کشور برخوردار است که روند مناسبی را نی                  -
. امّا جوان بودن این فعالیت و تفاوتهای ماهوی آن با صادرات کاال قابل توجـه اسـت                . گذشته طی نموده است   

های سیاسی  این فعالیت کامالً متکی به روابط سیاسی کشور با سایر کشورهاست که در صورت تقویت تحریم               
 .به سرعت بازار خویش را از دست خواهند داد

 3/5 درصد کشورهای پیشرفته و      3/2(و جهانی   ) 1384 درصد در سال     1/12(خ تورم داخلی    فاصلۀ زیاد بین نر    -
شود که در صـورت تثبیـت نـرخ ارز          ، باعث کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی می       )درصد سایر کشورها  

 .تهدیدی جدی برای صادرات خواهد بود

هـر  .  خصوصی در صـادرات بوجـود آورد       های جدیدی برای بخش   تواند فرصت  می 44اجرای سیاستهای اصل     -
 . مدت بسیار اندک استچند که احتمال تأثیرگذاری آن در کوتاه
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               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

  و اهداف   رسالت ، چشم انداز-3
  

روند متغیرهای سیاسی و اقتصادی کشور و جهان نشانگر آن است که فرصتها و تهدیدهای جدیدی برای صادرات 
تثبیت نرخ ارز و برخورداری از نرخ , زایش فشارهای غرب درخصوص تحریماف. گیری استغیرنفتی ایران در حال شکل

از طرف دیگر به ثمر .  سال آینده به همراه خواهد داشت3 نامطمئنی را برای صادرات غیرنفتی در ر رقمی بست2تورم 
مناسبی برای های های انجام شده در بخش نفت و صنعت و افزایش قیمت انرژی در جهان فرصتگذاریرسیدن سرمایه

  . تولید کشور به وجود خواهد آورد
  :توان در محورهای ذیل ارائه نمود سال آینده را می3چشم انداز فضای تجارت در 

  
 ها و تثبیت نرخ ارزافزایش سطح قیمت, ادامه رشد نقدینگی -1

 )افغانستان, عراق(ای طرف معامله با ایران ثباتی در کشورهای منطقهادامه بی -2

 رهای شرق و منطقه در تجارت با ایران و محدود شدن بازارهای غربیبرتری بازا -3

 رشد مستمر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت جهانی -4

 رشد بطئی نرخ تورم جهانی -5

 رشد مستمر کشورهای چین و هند و حضور آنها در بازارهای جهانی  -6

 فزونی رشد تجارت از تولید در جهان -7
  

 1/0 به 1380 صدم درصد در سال 7ات غیرنفتی ایران در بازار کاالهای جهان از دهد که سهم صادرمطالعات نشان می
در قانون برنامه چهارم به منظور تحقق اهداف کلی صادرات غیرنفتی کشور در .  افزایش یافته است1384درصد در سال 

  :تند از  میلیارد دالر ترکیب صادرات غیرنفتی کاالیی به ترتیب اهمیت عبار32 به حدود 1394سال 
  

  محصوالت با تکنولوژی باال و متناسب با نیازهای بازار جهانی -1
 محصوالت پتروشیمی و محصوالت پایین دست و فرعی آن -2

 محصوالت صنعتی و معدنی  -3

 محصوالت کشاورزی و فراوری شده با ارزش افزوده باال -4

 فرش و صنایع دستی  -5
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               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

  
  چشم انداز  
  

دات صادرات محور و توجه به صادرات غیرنفتی به عنوان جمهوری اسالمی ایران با اتکا به تولی
 یکی از در ایجاد رشدی پایدار، گسترش فرصتهای شغلی و محو فقر،محرک اصلی اقتصاد کشور 

 در این راستا، ایران با .های منطقه خواهد بودر کشور دارای باالترین رشد صادرات در بین کشو5
و با فراهم کردن شرایط ان نظام جمهوری اسالمی بهره مندی از حمایت همه جانبه کلیه ارک

سازمانی قوی، متمرکز و های تولید صادراتی رشد یابنده و با استفاده از برخورداری از ظرفیت
 با مجموعه متنوعی از محصوالت بویژه محصوالت با تکنولوژی پشتیبان در امر صادرات غیرنفتی

 .ی از کشورها، حضور خواهد داشتپیشرفته و ارزش افزوده باال در مجموعه متنوع

  
  

   رسالت
  

سازی تولید صادرات ظرفیتدولت متعهد است که با افزایش توانمندی های خود و بخش خصوصی، 
پذیری کاالها و خدمات در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای  تحقق رقابتمحور،

 . آن تحقق بخشدمر رشد مست به ،مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی

  
  

 : ازنددر قالب چشم انداز و رسالت عبارتترین مأموریت های ارکان دولت  اصلی
  

  وزارت بازرگانی
  

های غیردولتی در امر صادرات، حفظ موازنه بازرگانی با تمامی تالش به منظور تقویت حضور بخش خصوصی و تشکل
  ت الکترونیککشورهای طرف معامله و گسترش فعالیتهای تجار

  
  سازمان توسعه تجارت 

  

های کارشناسی به منظور افزایش و بهبود سیاستهای حمایت از صادرکنندگان، تقویت همکاریهای سازمانی و همفکری
  .حضور مؤثر در بازارهای هدف و تقویت جایگاه بخش خصوصی در صادرات
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               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

  وزارت امور اقتصادی و دارایی
   

 قانون اساسی و تسهیل در 44های دولتی در قالب اصل های صادراتی دولتی و وابسته به شرکتسازی شرکتخصوصی
  .های چند ملّیتی در عرصه تجارت خارجی کشور از طریق قانون جذب سرمایه گذاری خارجیحضور شرکت

  
  بانک مرکزی

  

های کشور     به بازارهای ای بانکهحفظ قدرت رقابت صادرکنندگان از طریق تنظیم نرخ ارز و تورم و توسعه فعالیت
  .هدف صادراتی

  
  وزارت خارجه

  

  های سازنده با کشورهای جهان و برقراری تعادل در روابط سیاسی با روابط اقتصادی تقویت تعامل
  

  وزارتخانه های  صنایع و معادن و جهادکشاورزی
  

- و گسترش رقابت مندیهای واحدهای تولیدیشناخت محصوالت صادرات محور و ایجاد بسترهای الزم برای ارتقاء توان
  پذیری تولیدات بنگاههای اقتصادی

  
  
   اهداف کیفی 
  

در راستای تحقق مأموریت تعیین شده و دستیابی به چشم انداز ترسیم شده برای توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری 
  :اسالمی ایران، تحقق اهداف زیر دارای اهمیت بنیادی است

  
   صادرات محوررشد پایدار تولیدات .1
  کننده صادرات غیرنفتی های تسهیل برخورداری از زیرساخت .2
  صادرات غیر نفتی) مخاطرات ( کاهش ریسک  .3
  برخورداری از بخش خصوصی توانمند در قلمرو صادرات غیرنفتی .4
  پذیری محصوالت گسترش رقابت .5
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               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

  ی اجرایی سیاستهاراهبردها و -4
 

یفی تعیین شده در چـارچوب چـشم انـداز و رسـالت مطروحـه، راهبردهـای                 در این بخش از گزارش با توجه به اهداف ک         
مـی  اجرایی احتمالی مـشخص  سیاستها و اقدامات مرتبط با هریک از اهداف ارائه شده و در ارتباط با هریک از راهبردها،               

  .شود
  اهداف و راهبردها - 1جدول 

  )کد(راهبرد  هدف ردیف

1  
  رشد پایدار تولیدات صادرات محور

  
 )S11(یت همه جانبه از تولیدات صادرات محور حما -
حداکثر استفاده از توان تولیدی و صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط  -

)S12( 
  

2  

های  برخورداری از زیرساخت
  کننده صادرات غیرنفتی تسهیل

  
  

)S21    (های توانمند و سامان یافته متولی صادرات برخورداری از ارگان -
 )S22( در کشور توسعه تجارت الکترونیک -
 )S23 (استمرار و توسعه فعالیتهای مقررات زدایی -
 )S24(  و ارتباطاتحمل و نقلهای تقویت ساختار و شبکه  -
 )S25(تجدید نظر در اهداف مناطق آزاد تجاری  -
توسعه مشارکت دستگاه سیاست خارجی کشور در زمینه صادرات  -

 )S26(غیرنفتی 
 )S27(گسترش فرهنگ صادراتی در کشور  -
  )S28(سعه خدمات بانکی و بیمه ای صادرات محور تو -

3  

) مخاطرات ( کاهش ریسک 
  صادرات غیر نفتی

  

 )S31(تنوع بخشی بازارهای هدف صادراتی  -
 )S32(متنوع سازی ترکیب کاالها و خدمات صادراتی  -
 )S33(تثبیت قوانین و مقررات صادراتی با محوریت برنامه چهارم  -
 ه های دو جانبه یا بلوک بندی تجاریاستفاده از اهرمهای موافقتنام -

)S34( 
  

4  
برخورداری از بخش خصوصی 

  توانمند در قلمرو صادرات غیرنفتی
  

 )S41(توانمند سازی صادرکنندگان و تشکل های صادراتی  -
 )S42(افرایش مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی صادراتی  -
 صیتسریع در واگذاری واحدهای صادراتی بزرگ دولتی به بخش خصو -

)S43(  

5  

 )S51(هدفمند نمودن یارانه ها و جوایز صادراتی  -  پذیری محصوالت گسترش رقابت
 )S52(تقویت و توسعه نظام اطالع رسانی تجاری  -
 )S53(توسعه مشتری مداری و شناخت نیاز بازارهای هدف  -
 )S54(گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه  -
  )S55(نی استمرار تالش برای پیوستن به سازمان تجارت جها -
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               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

   و اقدامات و متولیان اجرا سیاستها، راهبردها-2جدول

سیاست   اجراییاقدامات و پروژه های / سیاست ها راهبرد  کد
 اقدامیا 

  متولی اجرا

اعطای تسهیالت با نرخ سود ترجیحی به تولید کنندگان 
 محصوالت صادراتی

 س
ی و وزارت بانک مرکز

 صنایع 
 سازمان توسعه تجارت س حمایت از تولید تحت  لیسانس در کشور

 سازمان توسعه تجارت س ایجاد و توسعه خوشه های صادراتی

 س هدایت منابع صندوق ذخیره ا رزی به تولیدات صادرات محور
سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی
د در ایران و صادرات اجازه به سرمایه گذار خارجی برای تولی

 محصول به هر نقطه مورد نظر در جهان
 س

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

S11 
حمایت همه جانبه از 
 تولیدات صادرات محور

 س حمایت از تولیدات صادراتی دارای زنجیره ارزش گسترده تر
وزارت صنایع و وزارت 

 بازرگانی
 سازمان توسعه تجارت س  های صادراتیایجاد و توسعه خوشه

 س حمایت از تولیدات صادراتی دارای زنجیره ارزش گسترده تر
وزارت صنایع و وزارت 

 بازرگانی
S12  

حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و صادراتی 

بنگاههای کوچک و 
متشکل از ... حمایت از ایجاد تعاونیها، خوشه های صادراتی  متوسط

 بنگاههای کوچک و متوسط
 س

وزارت صنایع، وزارت 
بازرگانی، وزارت جهاد 

 ت تعاونکشاورزی، وزار
 سازمان توسعه تجارت س تقویت فرایندهای تصمیم سازی در زمینه صادرات

 شورایعالی صادرات س تقویت نیروی انسانی شاغل در نهادهای متولی صادرات
 سازمان توسعه تجارت ا صادراتطراحی و استقرار نظام پیگیری مصوبات شورای عالی 

طراحی و استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر عملکرد صادراتی و 
 اعطای مشوقها

 سازمان توسعه تجارت ا

طراحی و استقرار نظام پرداخت کارانه به کارکنان نهادهای متولی 
 صادرات

 سازمان توسعه تجارت ا

زمان توسعه تجارت تدوین برنامه های جامع نیروی انسانی در سا
 با محوریت آموزش

 سازمان توسعه تجارت ا

های  های کشور در رشته انعقاد قراردادهای آموزشی با دانشگاه
 مدیریت بازرگانی

 سازمان توسعه تجارت ا

S21 
   

های  برخورداری از ارگان
توانمند و سامان یافته 

  متولی صادرات

مطالعه امکان سنجی فعال نمودن وزارتخانه ها در امر صادرات و 
 استقرار ساختار مناسب برای تداوم آن

 لی صادراتشورایعا ا

 وزارت بازرگانی س توسعه فرهنگ استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی

 S22 وزارت بازرگانی س توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی در مناطق آزاد
توسعه تجارت 

  الکترونیک در کشور
 قوه قضاییه ا تدوین و تصویب قانون جرایم رایانه ای

S23   استمرار و توسعه
  لیتهای مقررات زداییفعا

تسهیل در اخذ ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات 
 فنی و مهندسی

 س
 وزارت –بانک مرکزی 

 امور اقتصادی و دارایی
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               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

سیاست   اجراییاقدامات و پروژه های / سیاست ها راهبرد  کد
 اقدامیا 

  متولی اجرا

 سازمان توسعه تجارت ا مطالعه موانع مقرراتی موجود برای توسعه صادرات

 وزارت راه ا کت هایی مشترک حمل و نقل با کشورهای خارجیایجاد شر
S24 

تقویت ساختار و شبکه 
 و حمل و نقلهای 

 وزارت راه ا توسعه خطوط ریلی منتهی به پایانه های ترانزیتی   ارتباطات

 وزارت بازرگانی س توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی در مناطق آزاد
S25   تجدید نظر در اهداف

 شورایعالی صادرات ا اتی مناطق آزاد مطالعه امکان سنجی  حفظ اهداف صادر  مناطق آزاد تجاری
ای با  های حرفه انتخاب رایزنهای تجاری براساس صالحیت

 همکاری اصناف و اطاق بازرگانی
 سازمان توسعه تجارت س

 S26 رت امور خارجهوزا س تقویت دیدگاه اقتصادی کارکنان وزارت امور خارجه

توسعه مشارکت دستگاه 
سیاست خارجی کشور 

در زمینه صادرات 
 ایجاد توازن در فعالیت های سیاسی و تجاری در کشورهای هدف   یغیرنفت

 و حفظ موازنه بازرگانی در این کشورها
وزارت امور خارجه و  س

 وزارت بازرگانی
 وزارت امور خارجه س تقویت دیدگاه اقتصادی کارکنان وزارت امور خارجه

ان سنجی فعال نمودن وزارتخانه ها در امر صادرات و مطالعه امک
 استقرار ساختار مناسب برای تداوم آن

 شورایعالی صادرات ا

 شورایعالی صادرات ا اعطای نشانهای ملی به صادرکنندگان برتر

 شورایعالی صادرات ا ایجاد کمیته فرهنگ سازی توسعه صادرات 

S27 
گسترش فرهنگ 
  صادراتی در کشور

 وزارت آموزش و پرورش ا رات در کتب درسیاضافه کردن مطالب آموزشی مشوق صاد
تأسیس شعب بانک های داخلی در کشورهای هدف صادراتی به 
منظور تسهیل در مبادالت ارز حاصل از صادرات و امکان اعطای 

 خطوط اعتباری
 بانک مرکزی ا

 بانک مرکزی ا باری بین المللیکاربردی نمودن استفاده از کارت های اعت
 سازمان بیمه ا افزایش پوشش بیمه ای و ریسک صادرات به کشورهای هدف

S28 
توسعه خدمات بانکی و 
  بیمه ای صادرات محور

 سازمان توسعه تجارت ا تداوم حمایت از صندوق ضمانت صادرات

 س حمایت از مشارکت شرکتهای داخلی با شرکتهای معتبر خارجی
رگانی اطاق های باز

 سازمان توسعه تجارت
اعطای خطوط اعتباری به کشورهای هدف صادراتی جهت خرید 

 کاال و خدمات صادراتی ایران
 بانک توسعه صادرات س

 بانک مرکزی س تقویت همکاری های پولی و بانکی با بازارهای هدف 
تعمیق بازارهای صادراتی موجود از جمله جنوب شرق آسیا، منطقه 

 CISهای و کشور
 سازمان توسعه تجارت س

 سازمان توسعه تجارت س نفوذ به بازارهای صادراتی جدید
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دارای 

 اشتراکات زبانی
 سازمان توسعه تجارت س

S31   تنوع بخشی بازارهای
  هدف صادراتی

توسعه صادرات به بازارهای دارای روابط سیاسی در حال گسترش 
 تین و آفریقابا ایران از جمله آمریکای ال

 س
سازمان توسعه تجارت و 

 وزارت امور خارجه
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               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

سیاست   اجراییاقدامات و پروژه های / سیاست ها راهبرد  کد
 اقدامیا 

  متولی اجرا

 شورایعالی صادرات س گروه بندی کیفی محصوالت صادراتی
تقویت مشارکت صادر کنندگان ایرانی در زنجیره عرضه فروشگاه 

 ها و شرکت های بزرگ دنیا
 س

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی و وزارت بازرگانی

 اقتصادی با سازمان کشورهای اسالمی تقویت همکاری های
)OIC( 

 وزارت امور خارجه س

تقویت همکاری اقتصادی با کشورهای شورای همکاری خلیج 
 فارس

 وزارت امور خارجه س

 ایجاد توازن در فعالیت های سیاسی و تجاری در کشورهای هدف 
 و حفظ موازنه بازرگانی در این کشورها

 س
وزارت امور خارجه و 

 ت بازرگانیوزار
 وزارت بازرگانی  س D8تقویت حضور دراکو و 

 اطاق بازرگانی ا تأسیس دفاتر اطاق بازرگانی در چین و هندوستان
 اطاق بازرگانی ا تأسیس اطاق بازرگانی در کشور روسیه

ارائه خدمات تخصصی به تشکلهای صنفی جهت تقویت همکاری 
 ا شرکت های خارجیای و بین المللی باشد بهای منطقه

 سازمان توسعه تجارت ا

برگزاری نشست های حرفه ای بین تولید کنندگان داخلی و 
 شرکت های معتبر خارجی

 سازمان توسعه تجارت ا

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دارای 
 اشتراکات زبانی

 ه تجارتسازمان توسع س

 شورایعالی صادرات س گروه بندی کیفی محصوالت صادراتی
تداوم تغییر ترکیب صادرات کشور از سنتی به صنعتی با اولویت 

 محصوالت دارای فناوری باال
 شورایعالی صادرات س

 وزارت راه س بهبود مستمر محیط عملیات ترانزیت

 س صادرات نیروی جوان و تحصیلکرده
وزارت امور + ر وزارت کا
 خارجه

 وزارت نفت  س ظرفیت سازی و توسعه صنایع نفت پایه
 وزارت راه ا توسعه خطوط ریلی منتهی به پایانه های ترانزیتی

 وزارت کار ا تربیت نیروی انسانی برای صدور

S32 
متنوع سازی ترکیب 

کاالها و خدمات 
  صادراتی

امضای موافقت نامه همکاری با کشورهای دارای پتانسیل جذب 
 نیروی کار

 وزارت کار ا

S33 
تثبیت قوانین و مقررات 

صادراتی با محوریت 
  برنامه چهارم

 وزارت بازرگانی   س عدم تغییرات شدید در نرخ های تعرفه

S34  
استفاده از اهرمهای 

موافقتنامه های دو جانبه 
  یا بلوک بندی تجاری

 س  تجاری با قدرتهای اقتصادی نوظهور–همکاری اقتصادی 
سازمان توسعه تجارت و 

 ور خارجهوزارت ام

توانمند سازی  S41 سازمان توسعه تجارت س ارائه مشوقهای صادراتی به شرکتها و موسسات بازاریابی
 سازمان توسعه تجارت س حمایت از ایجاد شرکتهای تخصصی بزرگ صادراتیصادرکنندگان و تشکل 



 

 
   

13

               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

سیاست   اجراییاقدامات و پروژه های / سیاست ها راهبرد  کد
 اقدامیا 

  متولی اجرا

 ان توسعه تجارتسازم س حمایت از تبلیغات کاالهای صادراتی در بازارهای جهانی
تمرکز سیاست های تشویق صادرات بر افزایش کیفیت و گسترش 

استمرار در امر حضور در بازارهای , مقیاس بنگاه های صادراتی
ارزش افزوده محصول ، فعلی، حضور در بازارهای جدید

صادراتی و میزان استفاده از تجارت الکترونیک با هماهنگی 
 تشکلهای صادراتی

 سعه تجارتسازمان تو س

جهت تأسیس ) incubator(حمایت از مراکز رشد دانشگاهی 
شرکت های تولیدی و صادراتی متشکل از فارغ التحصیالن 

 دانشگاهی
 س

سازمان توسعه تجارت و 
 وزارت علوم

  های صادراتی

های  های کشور در رشته انعقاد قراردادهای آموزشی با دانشگاه
 مدیریت بازرگانی

 سازمان توسعه تجارت ا

S42 
افرایش مشارکت بخش 

خصوصی در تصمیم 
  سازی صادراتی

تقویت حضور نهادهای بخش خصوصی در کمیته های شورای 
 عالی صادرات

 ا
سازمان توسعه تجارت، 

 وزارت بازرگانی

 عه تجارتسازمان توس س حمایت از تبلیغات کاالهای صادراتی در بازارهای جهانی
تفکیک سیاست حمایت از صادرات به دو روش ساز جبران نرخ ارز 

 و تشویق صادرات
 سازمان توسعه تجارت س

تمرکز سیاست های تشویق صادرات بر افزایش کیفیت و گسترش 
استمرار در امر حضور در بازارهای , مقیاس بنگاه های صادراتی

ه محصول ارزش افزود، فعلی، حضور در بازارهای جدید
صادراتی و میزان استفاده از تجارت الکترونیک با هماهنگی 

 تشکلهای صادراتی

هدفمند نمودن یارانه ها   S51 سازمان توسعه تجارت س
 s51و جوایز صادراتی 

محاسبه ساالنه زیان صادرکنندگان ناشی از تثبیت نرخ ارز و 
پرداخت نقدی آن توسط سیستم بانکی به روش اضافه قیمت ارز 

 صادراتی
 س

سازمان توسعه تجارت و 
 بانک مرکزی

 سازمان توسعه تجارت س حمایت از صدور کاالهای با ارزش افزوده باالتر
تقویت نظام های آماری محاسبه صادرات باالخص صادرات 

 خدمات
 س

مرکز آمار گمرک وزارت 
 بازرگانی

 ه تجارتسازمان توسع ا طراحی و استقرار نظام داده کاوی سایتهای خارجی
S5٢ 

تقویت و توسعه نظام 
 اطالع رسانی تجاری 

 سازمان توسعه تجارت ا اجرای پروژه نحوه جمع آوری اطالعات بازارهای هدف

S5٣ 
توسعه مشتری مداری و 

شناخت نیاز بازارهای 
 هدف 

 شورایعالی صادرات س گروه بندی کیفی محصوالت صادراتی

گسترش فعالیتهای  S5٤ سعه تجارتسازمان تو ا مطالعه امکان سنجی صادرات مجدد
طراحی و استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر عملکرد صادراتی و  تحقیق و توسعه 

 اعطای مشوقها
 سازمان توسعه تجارت ا
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               پیش نویس            سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران

سیاست   اجراییاقدامات و پروژه های / سیاست ها راهبرد  کد
 اقدامیا 

  متولی اجرا

طراحی و استقرار نظام پرداخت کارانه به کارکنان نهادهای متولی 
 صادرات

 سازمان توسعه تجارت ا

 مان توسعه تجارتساز ا طراحی و استقرار نظام پیگیری مصوبات شورای عالی صادرات
 سازمان توسعه تجارت ا طراحی و استقرار نظام داده کاوی سایتهای خارجی
 سازمان توسعه تجارت ا مطالعه موانع مقرراتی موجود برای توسعه صادرات

 شورایعالی صادرات ا مطالعه امکان سنجی  حفظ اهداف صادراتی مناطق آزاد 
 وزارتخانه ها در امر صادرات و مطالعه امکان سنجی فعال نمودن

 استقرار ساختار مناسب برای تداوم آن
 شورایعالی صادرات ا

S5٥ 
استمرار تالش برای 
پیوستن به سازمان 

 تجارت جهانی 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 2018جمهـوري عـربي سوريه :طالعات اساسي كشورا
 

 میلیون نفر  18 جمعيت
كشورهاي عمده 

كاال از  واردكننده

  2016سوريه

% ، عراق 8.2% ،ترکیه 9.4% ، چین 11.6% ، اردن 34.6لبنان 

 %4.9% ، تونس 7.7

 کیلو متر مربع 185180 كل مساحت

 دمشق پايتخت

 عربي زبان رسمي

 مذهبدين و 
علوی،اسماعیلي ، شیعه،)% 16% سني، 74

 % مسیحي10 دروزی (،

كشورهاي عمده 

كاال به  صادركننده

  2016سوريه

 %11.3% ، چین 20% ، ترکیه 22روسیه 

 دمشق ، حلب، حمص، الذقیه شهرهاي مهم

د (توليد ناخالص داخلي ر ا ی ل ی م

ر  )دال

  2015) براساس برابری قدرت خرید(

3/50 

  2014نرخ ارز رسمي( ) براساس

6/24 

 -GDP 2014 36.5درصد رشد

اقالم عمده صادراتي 

به جهان سوريه
2016  

قهوه، چای، ادویه جات ترشي جات، میوه جات و آجیل؛ پوست 

 چربي ها و روغن های گیاهي و حیواني سبزیجات خوراکي ،مرکبات 

فعال دانه ها و میوه ها؛ صابون صنعتي یا دارویي، مواد ،حبوبات 

پوشاک و لوازم جانبي، محصوالت لبني؛  ،و سطحي آلي، مواد شستش

 ، سنگ، گچ، سیمان عيتخم مرغ پرندگان؛ عسل طبی

 %25.5 2017 نرخ تورم

 %50 2017 نرخ بيکاري)درصد(

از سهم بخش هاي مختلف 

GDP-2017 

 %20کشاورزی : 

 %19.6صنعت:  

 %60.4خدمات : 
 اقالم عمده وارداتي

 2016 از جهان 

ضبط و پخش کننده های ،ماشین آالت و تجهیزات الکتریکي 

صوتي، تلویزیون، وسایل نقلیه غیر از راه آهنو قطعات و لوازم 

جانبي آنها، پالستیک ، وسایل مکانیکي، راکتورهای هسته ای، 

دیگهای بخار؛ قطعات قارچ شکر و قند، چربي ها و روغن های 

چای، مات و ادویه جات، غالت، آهن و  گیاهي و حیواني  ، قهوه،

 محصوالت دارویي، دخانیات ،فوالد

 دالر  PPP 2015 2900درآمدسرانه

 - حجم سرمايه گذاري خارجي

201)میلیارددالر(ذخاير ارزي و طال  7 4/0 

 7201()میلیارد دالربودجه جاري
 1.033درآمد : 

 3.177هزینه: 

اقالم عمده صادراتي 

 به سوريهايران 

– سواختماني  شیشوه -شیرخشوک -کپسوول  قرص-برنجي شیرآالت

-میلگورد -خودرو قطعات- کشتي متانول- کشتي پایه روغن-کاشي

 خمیرمایع- ساده کالف

   -GDP8.7% 7201كسري  بودجه

 سوریه= یک دالر آمریکا لیر 514.6 201نوع پول و برابري با دالر

 5.7 )7201دالرمیلیارد (بدهي خارجي

عضويت در سازمانهاي 

 ومنطقه اي يالملل بين

 ،77المللي پول، ایکائو، گروه  سازمان بین

، ملل متحد، انرژی اتمي، اتحادیه عرب، اوپک

 آنکتاد، بانک توسعه اسالمي و ...

اقالم عمده وارداتي 

 از سوريه  ايران

بکر، سایر روغن ها، سبزیجات و میوه ها در سرکه،  روغن زیتون

 منجوق شیشه ایزیتون محفوظ شده، 

 محصوالت عمده كشاورزي

 

گندم، جو، پنبه، عدس، نخود، زیتون، 

چغندرقند؛ گوشت گاو، گوشت گوسفند، تخم 

 مرغ، مرغ، شیر

 مبادالت با جهان
 )ميليارد دالر(

 ترازتجاري واردات صادرات

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

78/1 0/7 6/5 6 82/3-  6/7 

 محصوالت عمده صنعتي

نوشیدني فت، منسوجات، پردازش مواد غذایي،ن

ها، توتون و تنباکو، سنگ های فسفات، سیمان، 

 خرد کردن بذر های نفتي، مونتاژ خودرو

 1398ماهه  2 1397 سال 96 سال )ميليون دالر(با ايران مبادالت 

 2/25 99 172 ايرانصادرات 

 محصوالت عمده معدني

نفت، فسفات، کروم و سنگ معدن منگنز، 

آسفالت، سنگ آهن، سنگ نمک، سنگ مرمر، 

 گچ، برق آبي

 2/0 7/6 13 ايران واردات

 25 + 3/92 +159 ترازتجاري

 4/25 7/105 185 مبادالت حجم

تعداد و تاريخ آخرين 

 اجالس
اجالس کمیته عالي همکاریهای  چهاردهمینآخرین اجالس: 

 دمشق - 1397ماه  بهمن  اقتصادی دو کشور
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 سوريه روابط تجاري دو جانبه جمهوري اسالمي ايران با
 آفریقایي -عربيكشورهاي  مأخذ: دفتر بازرگاني

 98ماهه 2لغايت  1388از سال سوريهمبادالت تجاري ج.ا.ايران و 
 tis :دالر میلیونارزش 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 سال
ماهه 2

98 

 25/2 99 172 256 ۱۴۹ ۱۰۰ ۱۱۵ ۱۵۹ ۳۶۵ ۵۱۶ ۳۷۷ صادرات

 0/2 7/6 13 ۹ ۸ ۹ ۱۰ ۲۴ ۲۶ ۲۹ ۲۰ واردات

+۳۵۷ تراز تجاري  ۴۸۶+  ۳۳۹+  ۱۳۵+  ۱۰۵+  ۹۱+  ۱۴۱+  247 +159 3/92 + 25 

 25/4 7/105 185 265 ۱۵۷ ۱۰۹ ۱۲۵ ۱۸۳ ۳۹۱ ۵۴۵ ۳۹۷ حجم مبادالت

 ارزش: هزار دالر  1397سالدر سوريهمهمترين اقالم صادراتي به 

 ارزش نام كاال فدير

 11081 الت برنجيآشير 1

 10015 قرص کپسول 2

 7408 شيرخشک 3

 4513 شيشه ساختماني  4

 3580 کاشي 5

 3477 روغن پايه کشتي  6

 3457 متانول کشتي  7

 3212 قطعات خودرو 8

 2465 ميلگرد کالف ساده  9

 2449 خميرمايع 10

 ارزش: هزار دالر  1397سالدر  سوريهمهمترين اقالم وارداتي از 

 ارزش نام كاال فيدر

 3702 روغن زيتون فرابکر  1

 2809 خاک فسفات محصول کشور اردن  2

 138 پوست گردو خرد شده 3

 41 آلوميناي سفيد ذوبي 4

 11 سنگ کوپ  5

 8 سنگ کوپ مرمريت 6
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 ي کشور سوريهجدول زيرساخت ها

 توضیحات وضعیت شامل عنوان 

 برگزاری اجالسها و

 های مشترک تخصصی   کمیته

 برگزار گرديد 1397در سال   اجالس  كمیسیون عالي 

اجالس كمیسیون مشترک همکاريهاي  

 اقتصادي و بازرگاني  
 

 برگزار گرديد13 97چهاردهمین در سال 

 برگزار گرديد 95در سال    وصنعتي كمیته مشترک بازرگاني

  سايركمیته هاي  تخصصي 
كمیته موافقتنامه همکااري هااي بلناد مادت      97 بهمن

 1385كمیته سرمايه گذاري در سال-برگزار گرديد

 موافقتنامه ها و 

ی های تجارتفاهم یادداشت 

 و صنعتی 

  تجارت آزاد
اجرايي  29/1/91امضا و از تاريخ  1389در اسفند ماه 

 گرديد.

 الزم االجراست 1388امضا شده است و از  1384در سال   تجارت ترجیحي

 امضا شده است 1375در سال   بازرگاني

 امضا شد  97تاريخ آخرين تمديد مجدد در بهمن   1386 يادداشت تفاهم همکاري نمايشگاهي

يادداشت تفاهم همکاري  سازمان 

 توسعه تجارت 
- 

 

 امضا شد 97در بهمن   موافقتنامه همکاري هاي بلند مدت 

 امضا شد 97در بهمن   ژئوماتیک یادداشت تفاهم  همکاری 

 موافقتنامه ها و 

 یادداشت تفاهم 

 اقتصادی و مالی

 امضا شده است 1375در سال   اجتناب  از اخذ مالیات مضاعف

تشويق و حمايت متقابل از سرمايه 

 گذاري خارجي
 

 شدهم امضا  97امضا شده است در بهمن  1376در سال 

 امضا شده است 1383در سال   گمركي 

 امضا شد . 97در بهمن   تفاهم نامه ترتیبات بانکي 

تفاهمنامه  همکاري صندوق هاي  

 ضمانت صادرات
  

 امضا شد  97در بهمن   يادداشت تفاهم مبارزه با پولشويي 

 موافقتنامه های 

 حمل و نقل

 امضا شده است 1376در سال   هوايي 

 امضا شده است 1378در سال   دريايي

 امضا شده است 1363در سال   زمیني 

 امضا شده است  98ودرتیر   1397و  1379در سال   ريلي 

 همکاریهای اتاق بازرگانی  

  - اتاق مشترک بازرگاني 

  شوراي  مشترک بازرگاني 
در اتاق بازرگاني در حال برگزاري مي باشدموافقتنامه در 

 1386سال 

  - تأسیس مركز تجاري 

 روابط بانکی

 چارچوب موافقتنامه تاسیس بانک پیگیري شد 1384در  - تأسیس شعبه  بانکي ايراني

 براي بانک االمان در حال مذاكره - بانک مشترک

   كارگزاري 

 میزان خطوط اعتباري تخصیصي 
میلیارد  1

 دالر

 Commercial Bankكشور،  نيتنها بانک مورد قبول ا

of Syria  اعتبارات  يبرا وروي ونیلیم 10با سقف پوشش

باا   زیناعتباري خط .باشد يم )كوتاه مدت(کسالهيحداكثر 

 يشده است ول يانداز دالر راه ونیلیم کياختصاص مبلغ 

 است. دهينگرد يياعتبار اجرا نیهنوز تأم

  ۷ درجه ريسک كشوري
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 تفاهم استاندارديادداشت  همکاریهای استاندارد
  امضا شده است 1384در سال                       / 

 
 



 جهان با سوریهروابط تجاري 
 كشورهاي عربي و آفریقایي مأخذ: دفتر بازرگاني

 2018تا  2008با جهان از سال  سوریهمبادالت تجاري 
 ارزش: میلیارد دالر

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 سال

 0/7 8/1 1/07 65/0 03/1 5/1 9/4 12/8 84/12 1/13 97/15 صادرات

 6 6/5 5/5 86/4 21/7 5/6 01/10 93/12 57/13 13/10 97/13 واردات

 6/7 4/7 6/57 51/5 24/8 8 91/14 05/21 41/26 23/23 94/29 حجم مبادالت

 5/3- -82/3 4/43- -21/4 -18/6 -5 -11/5 -818/4 -73/0 -97/2 -2 تراز تجاري

 

 دالر ارزش: میلیون 2018مهمترین اقالم صادراتي سوریه به جهان در سال 
 ارزش نام كاال

 128 قهوه، چای، مات و ادویه جات

 119 میوه و آجیل خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه

 76 چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی

 65 سبزیجات خوراکی و برخی از ریشه ها

 45 کتان

 20 دانه های روغنی و میوه های حبوبات

 20 فعال، مواد شستشوصابون، مواد آلی سطح 

 17 پوشاک و لوازم جانبی 

 14 مس

 10 محصوالت لبنی تخم مرغ پرندگان عسل طبیعی

 10 سنگ، گچ، سیمان، آزبست،

  2018مهمترین اقالم وارداتي سوریه از جهان در سال 
 دالر ارزش: میلیون 

 ارزش نام كاال

 303 …, پخش صوت، تلویزیونماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و 

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

 266 پالستیک و محصوالت آن

 246 ماشین آالت، وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛

 206 شکر و شکر قنادی

 185 چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی

 164 چای، مات و ادویه جات قهوه،

 148 غالت

 145 آهن و فوالد

 98 پارچه های بافتنی یا قالب دوزی

 96 محصوالت دارویی

 94 دخانیات و جایگزین های تنباکو

 

 



 ی کشور سوريهجدول زيرساخت ها

 توضیحات وضعیت شامل عنوان 

 برگزاری اجالسها و

 های مشترک تخصصی   کمیته

 برگزار گردید 1397در سال   اجالس  کمیسیون عالی 

اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای  

 اقتصادی و بازرگانی  
 

 برگزار گردید13 97چهاردهمین در سال 

 برگزار گردید 95در سال    وصنعتی بازرگانیکمیته مشترک 

  سایرکمیته های  تخصصی 
کمیته موافقتنامه همکااری هاای بدناد ماد       97 بهمن

 1385کمیته سرمایه گذاری در سال-برگزار گردید

 موافقتنامه ها و 

ی های تجارتفاهم یادداشت 

 و صنعتی 

  تجار  آزاد
اجرایی  29/1/91امضا و از تاریخ  1389در اسفند ماه 

 گردید.

 الزم االجراست 1388امضا شده است و از  1384در سال   تجار  ترجیحی

 امضا شده است 1375در سال   بازرگانی

 امضا شد  97تاریخ آخرین تمدید مجدد در بهمن   1386 یادداشت تفاهم همکاری نمایشگاهی

یادداشت تفاهم همکاری  سازمان 

 توسعه تجار  
- 

 

 امضا شد 97در بهمن   موافقتنامه همکاری های بدند مد  

 امضا شد 97در بهمن   ژئوماتیک یادداشت تفاهم  همکاری 

 موافقتنامه ها و 

 یادداشت تفاهم 

 اقتصادی و مالی

 امضا شده است 1375در سال   اجتناب  از اخذ مالیا  مضاعف

تشویق و حمایت متقابل از سرمایه 

 گذاری خارجی
 

 هم امضا شد 97امضا شده است در بهمن  1376در سال 

 امضا شده است 1383در سال   گمرکی 

 امضا شد . 97در بهمن   تفاهم نامه ترتیبا  بانکی 

تفاهمنامه  همکاری صندوق های  

 ضمانت صادرا 
  

 امضا شد  97در بهمن   یادداشت تفاهم مبارزه با پولشویی 

 موافقتنامه های 

 حمل و نقل

 امضا شده است 1376در سال   هوایی 

 امضا شده است 1378در سال   دریایی

 امضا شده است 1363در سال   زمینی 

 امضا شده است  98ودرتیر   1397و  1379در سال   ریدی 

 همکاریهای اتاق بازرگانی  

  - اتاق مشترک بازرگانی 

  شورای  مشترک بازرگانی 
بازرگانی در حال برگزاری می باشدموافقتنامه در در اتاق 

 1386سال 

  - تأسیس مرکز تجاری 

 روابط بانکی

 چارچوب موافقتنامه تاسیس بانک پیگیری شد 1384در  - تأسیس شعبه  بانکی ایرانی

 برای بانک االمان در حال مذاکره - بانک مشترک

   کارگزاری 

 میزان خطوط اعتباری تخصیصی 
میدیارد  1

 دالر

 Commercial Bankکشور،  نیتنها بانک مورد قبول ا

of Syria  اعتبارا   یبرا وروی ونیدیم 10با سقف پوشش

باا   زیناعتباری خط .باشد یم )کوتاه مد (کسالهیحداکثر 

 یشده است ول یانداز دالر راه ونیدیم کیاختصاص مبدغ 



 است. دهینگرد ییاعتبار اجرا نیهنوز تأم

  7 ریسک کشوریدرجه 

 یادداشت تفاهم استاندارد همکاریهای استاندارد
  امضا شده است 1384در سال                       / 

 

 


