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 :اطالعات کلی
 نوع حكومت: جمهوري

 پايتخت: دمشق

 بزرگترين شهر: حلب

 كيلومتر مربع 581،581مساحت: 

 كيلومتر مربع خشكي، 588،381)شامل

 كيلومتر مربع آب( 5،111

 موقعيت مكاني: خاورميانه، هم مرز با درياي مديترانه، 

 ين لبنان و تركيهب

 (بانک جهاني)منبع:  ميليون نفر 1/58: (1153) جمعيت

 زبانهاي عمده: عربي )رسمي(، كردي، ارمني، آرامي، فرانسه، انگليسي

 هاي قومي: عرب سوري، آرامين، كرد، تركمن، ارمنيگروه

 ، يهودي %51، مسيحي %53، ساير مسلمانان )علوي، دروز( %47مذهب: سني 

 بشار اسد رئيس جمهور:

 (SYPواحد پول: پوند سوريه )

             )منبع: آنكتاد( ميليارد دالر 8/15(: 1153توليد ناخالص داخلي )

 )منبع: آنكتاد(  -1/3% (:1153رشد توليد ناخالص داخلي )

 )منبع: آنكتاد( % 9/78(: 1153شاخص قيمت مصرف كننده )

 متوسط رو به پايين )بانک جهاني(درآمدي:  گروه

 هاي ادويه، سيب و گالبي، فسفات كلسيم، مس، ساير مغزهادانه :مهم صادرات اقالم

، ايتاليا 5/7%تركيه ، 1/1% هند، ، 58% ربستان سعودي، ع53% اردن، ، 11% مصر شركاي صادرات: مهمترين

%9/8. 

 هاي روغني، آرد گندم، گندم، كاميون و اتومبيلدانه مهم واردات: اقالم

، ايتاليا 1/7%و روسيه  ،1/7%كره جنوبي  ،5/1%مصر ، 11%چين  ،81%تركيه  :تواردا شركاي مهمترين

 .1/8، هند %8/8%
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 )میلیون دالر( سوریهشاخصهای اقتصادی 

 1153 1151 1151 1111 عنوان

 GDP  183894 313731 183898 153874 

GDP 53544 53181 13958 53133 سرانه 

 -GDP)%( 11/3 77/8 8/1- 1/3 رشد حقيقي 

 - -11/5 35/1- 75/51 (GDPتراز حساب جاري )% از 

 8/718 87/131 54/73 11/18 نرخ ارز )نسبت به دالر آمريكا(

 GENERAL INFORMATION FOR 2016، منبع: آنكتاد   

 

 قاط قوتن

 موقعيت جغرافيايي استراتژيک 

 موقعيت كشور از نظر ترانزيت انرژي 

 نقاط ضعف

 1155 داخلي از سال بحران 

  داعشبخشي از كشور تحت كنترل قرار گرفتن 

 وضعيت بحراني از نظر اقتصادي، مالي و بشري 

 كاهش توليد نفت 

 ارزیابی ریسک

برآورد  ميليارد دالر 113سوريه در توليد ناخالص داخلي به ميزان  بحرانزيان انباشته  ،حاظ اقتصاديبه ل

 به بياني ديگر باشدمي 1151ي اين كشور در سال برابر توليد ناخالص داخل 7شده است كه در حدود 

در مقايسه با توليد ناخالص داخلي  1153تا  1155توليد ناخالص داخلي واقعي اين كشور بين سالهاي 

 درصد كاهش يافته است.   38به ميزان  1151سال 

اقتصادي بوده است مطالعات انجام شده بيانگر اين است كه مهمترين عامل اين زيان، اخالل در ساماندهي 

 3برابر تخريب سرمايه در  11به طوريكه زيان انباشته توليد ناخالص داخلي ناشي از اين عامل بيش از 

 بوده است.  بحرانسال 

                                                 
 ميليارد دالر برآورد شده است. 113كشور  GDP، زيان انباشته وارده به 1153تا پايان سال  1155از سال 
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هاي اقتصادي سوريه شده است. شهرهايي مانند حمص، موجب آسيب جدي به زيرساخت هااين درگيري

ل به ميدان نبرد براي دولت و نيروهاي شورشي شده و حلب، دمشق و بسياري از شهرهاي كوچكتر تبدي

 انگيزي براي افراد ساكن در آن مناطق رقم زده است. عواقب غم

ها و هاي شهري و از بين رفتن خانهمنجر به فروپاشي جزئي يا كامل سيستم بحراناين  ،با گذشت زمان

مارستانها در بسياري از شهرها شده ها، مدارس و بيهاي مربوط به خدمات عمومي مانند جادهزيرساخت

است. اين شرايط موجب فروپاشي اقتصادي در بسياري از مناطق شده است. شايان ذكر است از زمانيكه 

اند، هاي مهم اقتصادي تبديل به اهداف استراتژيک شدهها، منابع آب، سيلوهاي غالت و ساير داراييپل

بنا به گفته  در اين كشور به شدت افزايش يافته است.هاي اقتصادي نسبت آسيب فيزيكي به زيرساخت

عبداله الدارداري معاون دبير اجرايي كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در غرب آسيا 

(ESCEA)1 ،581 گذاري الزمست تا بتوان توليد ناخالص داخلي كشور را به سطح ميليارد دالر سرمايه

 د دالر بازگردانيم! ميليار 31پيش از شروع منازعات يعني

هاي تخريب سرمايه فيزيكي، تلفات نيروهاي انساني، جابجايي اجباري جمعيتي و فروپاشي شبكه

هاي اقتصادي سوريه داشته است. از سوي ديگر اختالالت اي بر فعاليتاقتصادي پيامدهاي ويرانگرانه

 طي همان دوره گذارده است.ها اثرات بسيار نامطلوبي به جا اقتصادي خصوصا در بخش هيدروكربن

 شديد تخريب دليل به نفتي نيز غير يافته، در حاليكه اقتصاد كاهش درصد 98 نفت داخلي ناخالص توليد

 در اختالل و كار و كسب برق، اطمينان پايين به فضاي و سوخت به كاهش دسترسي ها، زيرساخت

 51به  1151ار بشكه در روز در سال هز 888توليد هيدروكربن از  .تنزل نموده است درصد 11 تجارت،

هاي توليد نفت بر اكثر حوزهداعش رسيده است كه دليل آن تسلط  1153و  1151هزار بشكه در سال 

 بوده است.

هاي هاي وارده به سيستم آبياري، كمبود نيروي كار و نهادهتوليد محصوالت كشاورزي نيز به دليل آسيب

و گسترش  بحراناي يافته است. به دليل تشديد هش قابل مالحظهكشاورزي مانند بذر، كود و سوخت كا

هاي اقتصادي به شاهد كاهش چشمگير فعاليت 1158و  1151آن در سراسر كشور، سوريه در سالهاي 

 ها مواجه شد.درصد گرديد و با شديدترين ركود اقتصادي در همين سال 81و  19ترتيب به ميزان 

                                                 

 Abdullah al-Dardari, the deputy executive secretary of the UN Economic and Social Commission for 

Western Asia (ESCWA) 
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گ رنج مي برد؛ كاهش شديد ذخاير ارز خارجي و بدهي بسيار شديد اقتصاد سوريه از دو مشكل بزر

درصدي صادرات سوريه بين  91المللي باعث كاهش هاي بينو تحريم بحراندولت. اختالالت مربوط به 

درصد توليد ناخالص داخلي در  4/1گرديد. طبق برآورد كسري حساب جاري از  1151تا  1155سال 

رسيده است. اين در حالي است كه كسري حساب جاري  1153ر سال د GDPدرصد  18به  1151سال 

با روندي فزاينده از طريق برداشت ذخاير ارز خارجي تأمين شده و موجب گرديده تا ميزان اين ذخاير از 

كاهش يابد. از سوي ديگر  1151ميليارد دالر در سال  5به كمتر از  1151ميليارد دالر در سال  15حدود 

درصد توليد ناخالص  8به كمتر از  1151درصد توليد ناخالص واقعي در سال  18ي نيز از درآمدهاي مال

رسيده است كه دليل اصلي اين امر كاهش درآمدهاي نفتي و مالياتي، كاهش شديد  1151واقعي در سال 

در  باشد.ها، رشد اقتصاد غير رسمي و ظرفيت ضعيف مجموعه اداري ميالملل ناشي از تحريمتجارت بين

اي را محدود نمود كه البته اين ي سرمايههاي خود خصوصا در زمينهپاسخ به اين كمبودها دولت هزينه

درصد  81ميزان براي جبران كاهش درآمدها كافي نبوده است. در نتيجه ميزان ناخالص بدهي عمومي از 

 بالغ گرديد! 1151درصد در سال  511به رقم سرسام آور  1151توليد ناخالص داخلي در سال 

هاي تأمين اجتماعي موجب هاي شغلي و كاهش برنامهبه طور كلي عواملي مانند كاهش سريع فرصت

مشاغل به طور  1151تا  1151هاي و بين سال بحرانتشديد بحران انساني شده است. از زمان شروع 

بيكار اضافه شده  هزار نفري به جمعيت 718هزار كاهش داشته و ساالنه بالغ بر  188متوسط ساالنه 

ميليون نفر( در توليد ارزش اقتصادي  9درصد يا   4/4نفر سوري در سن كار ) 7است. بيش از سه نفر از 

باشند. اين در حالي است ميليون نفر غيرفعال مي 5/3ميليون نفر بيكار و  9/1حضور ندارند، از اين تعداد 

 سيده است. درصد ر 48بيكاري در بين جوانان به  1151كه در سال 

ها را به طور قابل توجهي كاهش داده است. دولت سوريه در مواجه با مشكالت مالي فزاينده خود، يارانه

برابر افزايش  8/1برابر و قيمت برنج و شكر نيز  51،  1151تا  1155از سوي ديگر قيمت نفت از سال 

نفر در فقر  3سوري  51ر از هر يافته است. برآوردهاي صورت گرفته بيانگر اين است كه در حال حاض

ميليون نفر كمک غذايي دريافت نمودند. برنامه جهاني غذا به  8/1، 1153برند. در دسامبرشديد به سر مي

 كند.ميليون بسته غذايي در ماه توزيع مي 7تنهايي بيش از 

رائه خدمات عمومي در اين كشور را به شدت هاي اقتصادي، سرمايه انساني و ارتباطات، ااخالل در شبكه

ي تنها بخشي از هاي زيرساختي منعكس كنندهبا مشكل مواجه نموده است. اين در حالي است كه آسيب

باشد. شواهد موجود بيانگر اين است كه با وجود بر ارائه خدمات عمومي در سوريه مي بحرانتاثيرات 



                                                                                                                                           صندوق ضمانت صاردات  اریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ر سورهیكشوریسک گزارش 

6 

 

ها ويرانگر نبوده به طوري كه تمامي سدهاي رق، اين آسيبهاي بهاي فيزيكي به زيرساختشدت آسيب

باشند؛ بخشي از چهار نيروگاه برق آسيب ديده نيروگاه برق كماكان در حال فعاليت مي 58از  3آبي و برق

و يک نيروگاه به طور كامل تخريب شده است.  با اين حال كاهش عرضه برق موجب اختالالت جدي 

 ر طي روز تنها چند ساعت برق دارند.شهري شده و اكثر شهرها د

، تاثير آن بر زندگي افراد و آوارگي جمعيت بوده است. در حالي كه جمعيت بحرانبزرگترين اثر ناشي از 

ميليون نفر تخمين زده شده بود، در سرشماري  4/11 بحرانو پيش از آغاز  1151اين كشور در سال 

هاي موجود مانع از تجزيه و ون رسيد. اگرچه محدوديتميلي 8/58اين رقم به حدود  1153نوامبر سال 

بر ميزان باروري و اميد به زندگي به  بحرانشود، اما تحليل دقيق و جامع تغييرات جمعيت شناختي مي

 طور يكسان اثر گذاشته است.

 خانماني انساني در جهان بوده است بهجهاني دوم، سوريه شاهد بزرگترين بي جنگشايان ذكر است از 

اند. طبق اين كشور مجبور به مهاجرت اجباري شده بحرانطوريكه در حدود نيمي از جمعيت پيش از 

ميليون نفر آواره سوري به كشورهاي لبنان،  9/7آمار كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، حدود 

هزار  811ش از اند. اين در حالي است كه بيتركيه، اردن، عراق، مصر و آفريقاي شمالي پناهنده شده

 اند.در اروپا درخواست پناهندگي نموده 1153و  1151هاي سوري نيز طي سال

 

 اوضاع سیاسی سوریه در شرایط کنونی

به اين  دولت و مخالفان ضرتوان گفت در حال حادر خصوص آخرين سير تحوالت نظامي در سوريه مي

سال اخير  3نتيجه نخواهد رسيد و درگيريهاي اند كه راه حل نظامي و ادامه درگيري ها به نتيجه رسيده

براي هيچكدام از طرفين  جنگنشان داده است كه امكان دسترسي به اهداف سياسي و نظامي از طريق 

 باشد.پذير نميامكان

اخيرا نماينده ويژه روسيه در امور سوريه عنوان نموده كه اين امكان به بشار اسد داده شود تا در دوره آتي 

شركت نمايد. در حالي كه برخي كشورهاي غربي اظهار  1151ت رياست جمهوري در سال انتخابا

اند تنها در صورتي در بازسازي اين كشور مشاركت خواهند نمود كه بشار اسد در پست رياست نموده

هاي اياالت متحده و جمهوري نبوده و قدرت به مخالفان سوري انتقال يابد. از سوي ديگر برخي ديپلمات

 عنوان نمودند. 1115هاي خود را با ابقا بشار اسد تا انتخابات رياست جمهوري سال روپايي تمايل دولتا
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اند و شايان ذكر است نمايندگان دولت سوريه و مخالفان تاكنون هفت دور مذاكره در ژنو برگزار نموده

كه دو طرف در اين در ژنو در حال برگزاري است  ضردور هشتم مذاكرات صلح سوريه نيز در حال حا

اند. اين گانه و قانون اساسي و انتقال سياسي پرداخته 51مذاكرات به بحث و بررسي درباره منشور اصول 

در حالي است كه در اين مذاكرات فرستاده ويژه سازمان ملل در امور سوريه عنوان نموده است كه 

المللي ا بايد تحليل خود را از قطعنامه بينمند نبوده و لذالمللي بهرهمعارضان سوري ديگر از حمايت بين

رسد ماه مي 3درباره مدت زمان انتقال سياسي در سوريه است كه به  1117تصحيح نمايند. قطعنامه  1117

و در جريان آن يک دولت انتقالي تشكيل شده و قانون اساسي جديد تصويب و انتخابات برگزار خواهد 

باشد عنوان نموده كه ه از بزرگترين متحدات دولت بشار اسد ميگرديد.  اخيرا رئيس جمهور روسيه ك

خروج بخش بزرگي از نيروهاي اين كشور از خاک سوريه آغاز شده و عمليات آنها خاتمه يافته تلقي 

 هاي خود در طرطوس و حميميم را حفظ خواهد نمود.گردد. البته اين كشور پايگاهمي

 

 :مبادالت تجاری ایران با سوریه

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

-هاي رادار، شيرخشک، هاديهاي كاتاليتيک،دستگاهفرآورده: (5891) اقالم مهم صادرات ايران به سوريه

 هاي توربين گازيهاي دارويي، مخمرهاي فعال و پرههاي برق، اوره، دوربين، مكمل

ها، زيتون، جات و ميوهروغن زيتون، روغن زيتون بكر، سبزي (:5891)اقالم مهم واردات ايران از سوريه 

 لباس نوزاد، لباس زنانه
 

0991-59 مبادالت تجاری ایران با سوریه بر حسب میلیون دالرنمودار   

365

159

115 103

149 145

26 24 10 10 8 9

1390 1391 1392 1393 1394 1395

قص  ،   ،  ، 
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  صندوق ضمانت صادرات ایران در قبال سوریه سیاست پوشش: 

ها بر نظام بانكي اين كشور، خسارات شديد بخش داخلي سوريه، تاثير منفي اعمال تحريم بحرانرغم علي

وق جهت سوريه قابل توجه اي و تضميني اين صندهاي بيمهبيمه و نيز ريسک باالي كشور فوق، پوشش

بوده و اين صندوق كماكان آمادگي دارد در راستاي توسعه روابط ديپلماتيک دو كشور، در قالب سياست 

به اين  خدمات حمايتي مورد نياز را براي صادراتهاي كارشناسي، پوششي خود و پس از انجام بررسي

 كشور ارائه نمايد.

سک كشوري )بسيار پرريسک( صندوق ضمانت صادرات ايران ري 4در حال حاضر كشور سوريه در گروه 

ارائه پوشش ميليون دالر تعيين گرديده است.  31قرار داشته و سقف پوشش اين كشور مجموعاً به ارزش 

پذير بوده و براي اعتبارات ميان و بلندمدت به صورت موردي بررسي به مدت امكانجهت اعتبارات كوتاه

 آيد. عمل مي

 رد قبول صندوق: بانكهاي مو 

Commercial Bank of Syria  تنها بانک مورد قبول در اين كشور است و اعتبارات آن حداكثر تا

 ماهه قابل پوشش خواهد بود. 51سقف يک ميليون يورو و براي يک دوره اعتبار حداكثر 
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 نمودارهای ضمیمه

 

 ر()ميليون دال اعتبارات صادراتي بيمه شده موسسات معتبر در سوريه
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